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Sammanfattning 
 
Över hundra läkemedelssubstanser har identifierats i ytvatten, grundvatten, sediment och 
jord. Forskare vet idag hur flera av dessa läkemedelssubstanser påverkar miljön. Just nu 
utgör de inga akuta hot, för varken miljön eller människan, i Sverige. Dock vet de inte hur 
det kommer att påverka miljön på lång sikt. Läkemedelssubstanser sprids till naturen via 
avloppsvattnet från människan, från läkemedelsföretagen vid produktion men även på 
grund av felhantering av läkemedel från allmänheten. Läkemedelsutsläppen påverkar 
främst vattenlevande organismer, såsom fiskar, vilket i sin tur påverkar näringskedjor och 
hela ekosystemet. Idag pågår det forskning för att förbättra reningsverken. 
Läkemedelsverket har även handlingsplaner för att minska läkemedelsutsläppen till 
miljön, samt minska kassationen av läkemedel.  
 
Syftet med studien är att undersöka farmaceuters syn på läkemedel och miljö samt hur 
dem, i den rådgivande rollen, kan bidra till att minska det dagliga utsläppet av läkemedel 
i naturen. I arbetet behandlas följande frågeställningar: Hur aktivt arbetar farmaceuterna 
med frågor kring läkemedelsutsläpp i vår miljö, vid kundkontakt? Hur ser farmaceuterna 
på sin egen kunskap och på kundernas kunskap och intresse när det gäller läkemedel och 
miljö? Hur ska arbetet med att försöka öka kunskapen hos kunderna och därmed minska 
det dagliga utsläppet av läkemedel i naturen utföras? 
 
För att få svar på frågeställningarna utfördes en webbaserad enkät via plattformen 
WebSurvey. Urvalsgruppen bestod av apoteksanställda farmaceuter i hela Sverige.  
Enkäten var öppen från 2017-11-23 till och med 2017-12-31 och skickades dels ut från 
privat mail till cirka 700 apoteks gemensamma mail-adresser, såväl som via Sveriges 
Farmaceuter till 2982 medlemmar. Svaren importerades från WebSurvey till Microsoft 
Excel där de kvantitativa frågorna analyserades med t-test och chitvåtest och de 
kvalitativa frågorna analyserades med hjälp av kategorisering och summering av svaren. 
 
Resultatet bygger på data från 382 deltagare, 91 % kvinnor och 9 % män. Det belyser 
deltagarnas kunskap, intresse och dagliga arbete med miljöfrågor. Många farmaceuter är 
av uppfattningen att kunderna saknar kännedom kring hantering av överblivna 
läkemedel, men trots det berörs ämnet inte i så stor utsträckning som det bör. Den största 
orsaken till att farmaceuterna inte alltid tar upp ämnet vid kundkontakt beror på stress, 
långa köer och att de tror att kunderna redan vet. Farmaceuterna har uppfattningen att 
det är främst kvinnor i åldern 41-60 år som lämnar in kasserade läkemedel på apotek. 
Trots diverse utbildningar efterfrågar farmaceuterna mer kunskap om läkemedel i miljön 
och om åtgärder för att skapa medvetenhet hos kunderna. De vill se ett ökat engagemang 
från andra aktörer såsom Läkemedelsverket eller Tandvård- och 
läkemedelsförmånsverket (TLV). Flera apotekskedjor arbetar redan idag med 
kundmotiverande åtgärder och miljömedvetna val bland egenvårdsprodukterna i 
sortimentet.  
 
Draghjälp med exempelvis TV-reklam från större aktörer är till fördel, men förändringar 
kan ske såväl på apoteksnivå som på individnivå. Om alla skjuter ifrån sig ansvaret 
kommer inte utvecklingen att leta framåt. 
 
Det är viktigt att poängtera att resultatet från denna studie inte visar kundens 
kunskapnivå, inte heller deras inställning till miljöfrågor vid behandling av kasserade 
läkemedel. Studien behandlar enbart farmaceutens synvinkel baserat på den dagliga 
kundkontakten. 
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1. Introduktion 
 
Idag används, både receptbelagda och receptfria, läkemedel av människor över hela 
världen. Användningen ökar i takt med utvecklingen av nya läkemedel samt ökade 
levnadsår. Idag finns det ungefär 4000 läkemedelssubstanser ute på den globala 
marknaden. Globalt förbrukas cirka 100.000 ton per år. (1) Därmed ökar riskerna för 
ökade läkemedelsutsläpp i naturen. Idag har över hundra läkemedelssubstanser 
identifierats i ytvatten, grundvatten, sediment och jord, såsom selektiva 
återupptagshämmare (SSRI), analgetika, hormoner, neuroleptika och beta-blockare. (2) 
Forskare vet idag hur flera av dessa läkemedelssubstanser påverkar miljön. Just nu utgör 
de inga akuta problem, för varken miljön eller människan, i Sverige. Dock vet de inte hur 
det kommer påverka på lång sikt. (3)   
 
1.1 Hur kommer läkemedel ut i naturen?  

 
 

 
Figur 1. Läkemedelssubstanser och dess metaboliter läcker ut i vår miljö. Ju bredare 
pilar desto mer bidrag till utsläpp.  (Figuren är omarbetad efter referens 3) 
 
Den största orsaken till att läkemedel hamnar i naturen är på grund av användningen av 
läkemedel från människan, som sedan utsöndras via urin och fekalier genom 
avloppssystemen och vidare till vattendrag. En annan stor källa till utsläppen av 
läkemedel kommer från läkemedelsföretagen vid produktion. Många 
läkemedelssubstanser bryts ned då de kommer till reningsverken, men vissa förblir 
biokemiskt aktiva. (3) I Sverige har reningsverk från läkemedelsindustrin bättre 
reningsmetoder jämfört med de kommunala reningsverken. (4)  Däremot har det visat sig 
att andra länder, som Indien, USA och Kina, släpper ut stora läkemedelsrester vid 
tillverkningen. I avloppsvattnet i Indien har forskare mätt en miljon gånger högre halter 
av vissa substanser, jämfört med Sverige. (2)  
Läkemedel kan även spridas i naturen genom att de felhanteras, till exempel spolas ned i 
toaletten eller slängs bland hushållsavfallen. I Sverige bränns hushållssoporna. Det 
föreligger dock en risk för läckage i väntan på förbränning. 
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När läkemedelssubstanserna når grundvattnet och ytvattnet, påverkar det främst 
vattenlevande organismer, som fiskar, vilket i sin tur påverkar näringskedjor och hela 
ekosystemet. (3) 

 
1.2 Läkemedel som påverkar miljön 
Forskare har påvisat att vissa läkemedelssubstanser som släpps ut i miljön (exempelvis 
hormoner, oxazepam, diklofenak liksom antibiotika) kan påverka och ge förändringar i 
fysiologiska processer i organismer. (5) 
- Hormoner, till exempel etinylöstradiol (EE2), stör fiskarnas fortplantning. Forskare har 
visat att fiskhanar kan producera proteiner som egentligen endast skall produceras av 
honor, vilket kan resultera i att de blir dubbelkönade. (6) 
- Oxazepam: Studier har visat att fiskars beteende påverkas av oxazepam. De blir mer 
risktagande, modiga och glupska. Detta kan i sin tur leda till att de inte bildar stim och 
risken att andra rovfiskar skall äta upp dem ökar. (7)  
-Diklofenak, som är en läkemedelssubstans som säljs både receptfritt och receptbelagt, är 
ytterligare en substans som har påvisats vara giftig för fiskar, och är dessutom 
svårnedbrytbart både i reningsverken och i vattenmiljön.  Det finns fastställda 
gränsvärden för vad som är maximalt tillåten halt i ytvatten i Sverige. Diklofenak 
överskred detta gränsvärde år 2016. (8) 
- Antibiotika: utsläpp av antibiotika i avloppssystem eller direkt till miljön, bidrar till 
utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier. Antibiotikaresistenta bakterier kan i 
framtiden utgöra ett stort hot för samhället, eftersom det tar lång tid innan nya 
antibiotikaläkemedel kommer på marknaden. (9)  
 
1.3 Miljömål 
I en studie som utfördes av IVL Svenska miljöinstitutet AB (10), utvärderas nya 
avancerade tekniker för att rena avloppsvatten från miljöfarliga substanser. Studien 
omfattade ämnen som läkemedelssubstanser, syntetiska sötningsmedel, fenoler, ftalater, 
mikroorganismer och biocider, för att nämna några. I rapporten refererades det till en 
annan svensk studie som har påvisat att: 
- 25 % av läkemedelsresterna rensas bort i reningsverk 
- 25 % reduceras, men renas inte bort fullständigt 
-resterande 50 % bedöms kräva kompletterade reningstekniker för att rensas bort.  
De metoder studien berör är: 
-Uppströmsarbete: Utbildning och kampanjer för att sprida information, lagstiftning och 
urinseparering. 
-Sekundära reningstekniker: Kemiska och biologiska metoder, som renar bort kväve, 
fosfor och COD.  
-Tertiära reningstekniker: Efterpoleringssteg, till exempel filtrering med aktivt kol och 
oxidationstekniker.  
Genom att kombinera de olika teknikerna kan bästa resultat uppnås för att minska 
utsläppet av miljöfarliga ämnen. Problematiken är höga kostnader och att de kräver stort 
underhållningsarbete. 
 
Även Läkemedelsverket arbetar med miljöfrågor och har skapat en tydlig handlingsplan 
för hur miljömålen skall uppnås till år 2020, både nationellt och internationellt. 
Handlingsplanen omfattar följande sex åtgärdspunkter: 

1) Ökad miljöhänsyn vid tillståndsgivning av läkemedel. 
2) Förbättra kunskapen om och minska exponering av ämnen med miljöskadliga 

egenskaper. 
3) Verka för samlad och tillgänglig miljöinformation för läkemedel.  
4) Minska utsläpp av miljöpåverkande ämnen vid tillverkning. 
5) Minska miljöpåverkan vid användning av läkemedel, medicintekniska produkter, 

kosmetiska produkter och tatueringsfärger. 
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6) Stimulera utveckling av produkter med låg total miljöpåverkan. (11) 

1.4 Hantering av kasserade läkemedel  
Alla överblivna och/eller utgångna läkemedel (se tabell 1 för vad som klassas som 
läkemedelsavfall), skall lämnas in på apotek. 
Samtliga ytterförpackningar skall sorteras i respektive förpackningsinsamling. Tabletter i 
blisterkartor sorteras som läkemedelsavfall medans tomma blisterkartor källsorteras 
utifrån dess huvudsakliga material. (12) I dag har svenska öppenvårdsapotek en 
skyldighet att ta emot överblivna läkemedel från allmänheten. (5) Apoteken 
tillhandahåller speciella avfallspåsar för läkemedelsavfall, som sedan paketeras i 
avfallskartonger och hämtas av läkemedelsgrossisten Tamro. Läkemedelsavfallen 
transporteras till förbränningsanläggningar i Göteborg, Malmö, Umeå och Uppsala, där 
förbränning sker efter EU-direktiv (Incineration of waste 2000/76/EC). 
Läkemedelssubstanserna förbränns fullständigt och rökgaserna renas så att lägsta möjliga 
utsläpp erhålls. (13, 14) 
 
Tabell 1. Läkemedelsavfall som får lämnas in på apotek och produkter som inte klassas 
som läkemedelsavfall. De senare får inte återlämnas på apotek. 

Läkemedelsavfall Ej läkemedelsavfall 
Tabletter/brustabletter/kapslar Cytostatika 
Medicinska plåster (till exempel 
smärtplåster, nikotinplåster, 
hormonplåster, både använda och 
oanvända) 

Klorhexidinsprit 

Flytande läkemedel i tät förpackning  Brytglasampuller 
Inhalatorer (både använda och 
oanvända) 

Tungmetallhaltiga läkemedel (till 
exempel bly, krom, kvicksilver) 

Kanyler i emballage som hämtats ut från 
apotek 

Tomma sprutor och kanyler 

Infusionspåsar med kvarvarande 
läkemedel 

Tomma infusionspåsar 

Vaginalinlägg (till exempel spiraler, p-
ringar, både använda och oanvända) 

 

Topikala läkemedel (salvor, geler, 
krämer, puder) 

 

Medicinska nagellack  

 
 
År 2011 var den totala kassationen av läkemedel cirka 1500 ton, inklusive förpackningar.  
Av den totala kassationen var det cirka 800 ton läkemedel som lämnats in på apotek,  
250 ton slängts som hushållssopor, 250 ton kasserat från partihandel (affärer som säljer 
läkemedel, läkemedelsföretag och läkemedelsdistributörer), 100 ton kasserat på 
sjukhus/slutenvård, 50 ton kasserat på apotek inom den interna verksamheten 
10 ton som lämnats in till miljöstation eller återvinningscentral. (14) 
 
 
1.5 Åtgärder för att minska kassation av läkemedel 
År 2012 genomfördes en studie av Läkemedelsverket, på uppdrag av 
Socialdepartementet, för att vidta åtgärder på en nationell nivå för att få en minskad 
kassation av läkemedel. Studien behandlade hur kassationen skall minska inom vården, 
partihandeln och apoteksaktörer, och hos enskilda individer.   
En stor del av de läkemedel som kasseras från apoteksaktörer/partihandeln/daglig 
varuhandel är till följd av att hållbarheten på läkemedlet överskridits. En av åtgärderna 
som behandlades för att undvika den typen av kassation var att ovannämnda aktörer skall 
optimera beställningsparametrarna, för minskad varuhållning. För apoteksaktörer och 
vårdpersonal med förskrivningsrätt föreslogs åtgärder som exempelvis mer 
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förskrivning/tillhandahållning av startförpackningar. Vidare omnämndes problematiken 
kring generikabyte via periodens vara, då sänkta beställningsparametrar för 
generikapreparat hos apoteksaktörer leder till lägre servicegrad samtidigt som högre 
parametrar i sin tur leder till ökad kassation till följd av utgången hållbarhet. Landsting, 
kommuner och sluten vård kan även de minska kassationen genom bättre 
beställningsparametrar samt genom att införa fler läkemedelsgenomgångar. Föreslagna 
åtgärder för att påverka allmänheten är bland annat att införa informationskampanjer för 
att öka kunskapen kring läkemedels miljöpåverkan, samt minska överuttag. Ett exempel 
kan vara när patienten ”passar på” att hämta ut mer läkemedel då de kommit högre upp 
på högkostnadstrappan och får subvention. Sker sedan förändringar i 
läkemedelsordinationen, eller om patienten avlider, kommer läkemedlet kasseras. (14) 
I dag finns det fem stora apoteksaktörer i Sverige: Apoteket AB, Apoteket Hjärtat, 
Apoteksgruppen, Kronans Apotek och Lloyds Apotek. Av dessa är det tre stycken kedjor 
(Apoteket AB, Kronans Apotek och Lloyds Apotek), som infört att 
kundklubbsmedlemmar får kundklubbspoäng vid inlämnande av kasserade läkemedel. 
(15, 16, 17) 
 
Miljö är en världsfråga och ett högaktuellt ämne just nu inom alla kategorier. När det 
gäller läkemedelsutsläpp i miljön, har forskare påvisat hur vissa läkemedelssubstanser 
påverkar miljön och andra levande organismer, men de vet fortfarande inte hur de 
kommer påverka på lång sikt. Därför är denna studie inriktad på hur uppströmsarbetet 
kan förbättras för att förhindra att läkemedel släpps ut i miljön, genom att undersöka hur 
farmaceuter på öppenvårdsapotek idag informerar kunderna, och hur arbetet kan 
förbättras i fortsättningen. 
 
 

2. Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka farmaceuters syn på läkemedel och miljö samt hur 
dem, i den rådgivande rollen, kan bidra till att minska det dagliga utsläppet av läkemedel 
i naturen.  
 
2.1 Frågeställningar 
1. Hur aktivt arbetar farmaceuterna med frågor kring läkemedelsutsläpp i vår miljö, vid 
kundkontakt? 
2. Hur ser farmaceuterna på sin egen kunskap och på kundernas kunskap och intresse när 
det gäller läkemedel och miljö? 
3. Hur ska arbetet med att försöka öka kunskapen hos kunderna och därmed minska det 
dagliga utsläppet av läkemedel i naturen utföras? 
 

3. Metod 
 
Litteratursökningen till introduktionsdelen har främst gjorts via PubMed och sökmotorn 
Google mellan 2017-10-04 och 2017-11-08. Vid sökning på PubMed användes sökorden 
“environment”, “pollution” och “pharmaceuticals” och vid sökning på Google användes 
sökorden “läkemedel”, “miljö”, “läkemedel och miljö”, “kassation av läkemedel” och 
“miljöfarliga läkemedel”. De hemsidor som använts är bland annat Läkemedelsboken, 
FASS och Läkemedelsverket. 
 
Studiens frågeställningar har besvarats genom en kvantitativ enkätstudie (se bilaga 1) till 
landets farmaceuter. En enkät är både kostnads- och tidseffektiv i förhållande till en 
intervju. En webbaserad enkät kan dessutom erhålla en större geografisk spridning, 
samtidigt som det ger en anonymitet hos respondenterna. (18) 
Ett pilottest av enkäten utfördes på fyra farmaceuter. Detta gjordes för att undvika 
missförstånd kring frågeställningarna men också för att beräkna tidsåtgången och 
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undersöka om antalet frågor var rimligt. Deras uppgift bestod även i att korrekturläsa och 
ge synpunkter på stavning och frågornas ordningsföljd. (19) 
 
3.1 Utformning av enkät 
Webbenkäten utformades med hjälp av plattformen WebSurvey. Den bestod av totalt 21 
frågor, som till största del var envalsfrågor, men inkluderade även flervalsfrågor, 
skalfrågor samt frågor med fri text (vilket gör studien delvis kvalitativ). Endel frågor är 
filterfrågor, det vill säga, de hänvisar respondenten vidare till en följdfråga beroende på 
tidigare svar. För skalfrågorna användes Likertskalan, för att undersöka respondenternas 
attityder kring vissa frågor/påståenden. Svaren graderades på en skala från 1 till 5 där 1 
var instämmer inte alls/aldrig och 5 var instämmer helt/alltid. (19) 
Ingen fråga i enkäten var obligatorisk, vilket innebar att respondenten kunde välja att inte 
svara på vissa frågor. Obligatoriska frågor kan leda till att respondenten tvingas välja ett 
svarsalternativ på en fråga som de egentligen inte har någon åsikt om. Vid inskick av 
enkäten, fås en påminnelse om att alla frågor inte är besvarade, respondenten kan då 
välja att gå tillbaka och ange ett svar, eller lämna in enkäten trots obesvarade frågor. (19) 
 
 
3.2. Urval och utskick av enkät 
Urvalsgruppen bestod av apoteksanställda farmaceuter (receptarier och apotekare) i hela 
Sverige, oavsett ålder, kön, yrkesverksamma år eller apotekskedja. Enkäten skickades 
dels ut via Sveriges Farmaceuter, dels via privat e-mail, till svenska apotek vars e-
mailadresser hittades på hemsidor och via andra kontakter. Enkäten skickades ut 2017-
11-23 från privat e-mail till de 5 största svenska apotekskedjorna, totalt cirka 700 apotek 
(se bilaga 2 för följebrev (18)). Enkäten kunde besvaras av samtliga farmaceuter anställda 
på samma apotek. Den har därmed varit öppen från 2017-11-23 till 2017-12-31. Sveriges 
Farmaceuter skickade ut enkäten till deras 2982 medlemmar som var anställda på 
öppenvårdsapotek 2017-12-15 och en påminnelse skickades ut, via Sveriges Farmaceuter, 
2017-12-22. Enkäten genererade totalt 382 svar.   
 
3.3 Analys av enkät 
Svaren från de 382 deltagarna importerades via WebSurvey till Microsoft Excel. Frågorna 
med Likertskalor analyserades genom att beräkna ett medelvärde. En del av frågorna med 
Likertskala analyserades även med ett tvåsidigt t-test med signifikansnivå α = 0,05. T-test 
användes för att jämföra två medelvärden med varandra för att se om det finns några 
signifikanta skillnader mellan dessa. 
H0 = nollhypotes, inga skillnader i medelvärdet mellan grupperna. 
H1 = mothypotes, det finns skillnader i medelvärdet för grupperna. 
H0 kan förkastas om p < 0,05. (15) 
 
Chitvåtest användes för att jämföra två kategoriska variabler. Det går ut på att jämföra de 
observerade frekvenserna mot de förväntade. En del envalsfrågor analyserades med 
chitvåtest för att undersöka om det fanns några signifikanta skillnader mellan grupper på 
signifikansnivå α = 0,05.  
H0 =nollhypotes, inga skillnader mellan grupperna. 
H1 = mothypotes, det är skillnader mellan grupperna. 
H0  kan förkastas om värdet är mindre än 0,05. (15) 
 
De kvalitativa frågorna, det vill säga, frågorna med fritextsvar, analyserades genom att 
kategorisera svaren och summera antalet svar inom samma kategori. (18) 
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4. Resultat  
 
Resultatet i denna studie bygger på data från en enkät som besvarades av totalt 382 
receptarier och apotekare verksamma vid svenska apotek.    
 
4.1 Bakgrundsfrågor  
Deltagarna i enkäten bestod av 345 stycken kvinnor (91%) och 34 stycken män (9%). Tre 
personer angav ej kön. Åldersfördelningen på deltagarna var 17% för deltagare yngre än 
30 år, 35% var 30-39 år, 24% var 40-50 år och 24% var över 50 år. En person lämnade 
inget svar. När det gäller fördelningen över antal yrkesverksamma år, var det 10% som 
varit verksam i mindre än 2 år, 18% som varit verksamma 2-5 år, 23% i 6-10 år, 28% i 11-
20 år och 21% hade varit verksamma i mer än 20 år. En person svarade inte på den 
frågan. Det var 27% av deltagarna som var anställd på Apoteket AB, 37% på Apoteket 
Hjärtat, 10% på Apoteksgruppen, 22% på Kronans Apotek, 3% på Lloyds Apotek och 
knappt 1% var anställda på ett fristående apotek. Två personer angav ej vilken 
apotekskedja de var anställd på. 
 
4.2 Bakgrundsinformation 
 
I figur 2 visas svarsfördelning för frågorna “anser du att..”: läkemedels påverkan på miljö 
är en viktig fråga, det ingår i rollen som farmaceut att informera kunder om läkemedels 
miljöpåverkan, du har nog med kunskap när det gäller läkemedel och dess miljöpåverkan, 
du med din yrkesroll och kompetens kan påverka kunderna på ett positivt sätt, att 
kunderna har nog med kunskap gällande hantering av överblivna läkemedel, samt om du 
anser att din apotekskedja prioriterar miljöfrågor. I tabell 2 visas det erhållna 
medelvärdet för varje fråga. I tabell 3 visas det erhållna medelvärdet och 
standardavvikelsen för vardera apotekskedja på frågan “Anser du att din apotekskedja 
prioriterar miljöfrågor?”. Medelvärdet för samtliga respondenter blev 4,19. 
 
 

 
 
Figur 2. Svarsfördelningen för frågan ‘”Anser du att..’’. Svaren graderades på en skala 
från 1 till 5 där 1 är instämmer inte alls och 5 är instämmer helt. 
 
 
 
 
 

A N S E R  D U  A T T  D I N  A P O T E K S K E D J A  
P R I O R I T E R A R  M I L J Ö F R Å G O R ?

A N S E R  D U  A T T  K U N D E R N A  H A R  
N O G  M E D  K U N S K A P  G Ä L L A N D E  
H A N T E R I N G  A V  Ö V E R B L I V N A  …

A N S E R  D U  A T T  D U  M E D  D I N  
Y R K E S R O L L  O C H  K O M P E T E N S  K A N  

P Å V E R K A  K U N D E R N A  P Å  E T T  …

A N S E R  D U  A T T  D U  H A R  N O G  M E D  
K U N S K A P  N Ä R  D E T  G Ä L L E R  

L Ä K E M E D E L  O C H  D E S S  …

A N S E R  D U  A T T  D E T  I N G Å R  I  
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I N F O R M E R A  K U N D E R  O M  …

A N S E R  D U  A T T  L Ä K E M E D E L S  
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V I K T I G  F R Å G A ?
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4
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Tabell 2.  Medelvärdet för varje fråga i  “Anser du att..”. 
Anser du att… Medelvärde 
läkemedels påverkan på miljö är en viktig fråga? (n=377) 4,82 
det ingår i rollen som farmaceut att informera kunder om läkemedels 
miljöpåverkan? (n=376) 

3,92 

du har nog med kunskap när det gäller läkemedel och dess 
miljöpåverkan? (n=377) 

3,25 

du med din yrkesroll och kompetens kan påverka kunderna på ett 
positivt sätt? (n=375) 

4,05 

att kunderna har nog med kunskap gällande hantering av överblivna 
läkemedel? (n=377) 

2,55 

 
 
 
Tabell 3. Medelvärdet och standardavvikelsen för vardera apotekskedja för frågan 
“Anser du att din apotekskedja prioriterar miljöfrågor?”. 
 

Anser du att din apotekskedja prioriterar 
miljöfrågor? 

Medelvärde Standardavvikelse 

Totalt (n=377) 4,19  
Apoteket AB (n=100) 4,23 1,01 
Apoteket Hjärtat (n=128) 4,48 0,61 
Apoteksgruppen (n=37) 3,61 0,97 
Kronans Apotek (n=81) 3,70 0,91 
Lloyds Apotek (n=12) 3,67 1,37 
Fristående apotek (n=1) 5 0 

 
 
 
4.3 Farmaceuternas uppfattning om kundens hantering av kasserade 
läkemedel 
 
Det var 64% som angav att det är personer <20 år som lämnar in minst kasserade 
läkemedel och personer i åldern 41-60 som lämnar in mest kasserade läkemedel på 
apotek (48%), tätt följt av >60 år (42%) (figur 3 och 4). När det gäller könsfördelningen 
är det 59% som anser att det till största del är kvinnor som lämnar in kasserade 
läkemedel och 31% anser att det är jämn fördelning mellan män och kvinnor. Ingen anser 
att det är till största del män som lämnar in kasserade läkemedel till sitt apotek. Det var 
10% som svarat “vet ej”. 
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Figur 3. Svarsfördelningen över vilken åldersgrupp som lämnar in minst kasserade 
läkemedel på svenska apotek (n=379). 
 
 
 

 
 
Figur 4. Svarsfördelningen över vilken åldersgrupp som lämnar in mest kasserade 
läkemedel på svenska apotek (n=380). 
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Den främsta anledningen till att inte alla lämnar in sina kasserade läkemedel tros främst 
bero på okunskap och lathet (figur 5). Det är 75% respektive 67% av respondenterna som 
har angett detta svarsalternativ. Andra orsaker som tagits upp (tabell 4) är att kunderna 
glömmer ta med sina kasserade läkemedel till apoteken, speciellt vid spontana besök.  
 
 

 
 
Figur 5. Svarsfördelningen över vad som är den främsta anledningen till att inte alla 
lämnar in sina kasserade läkemedel. Respondenten kunde ange mer än ett svarsalternativ 
(n=379). 
 
 
 
Tabell 4. Respondenternas svar på övriga orsaker till att kunder inte lämnar in sina 
kasserade läkemedel (n=21). 

 
Övriga orsaker  

• Kunden glömmer (13). 

• Komplexa regler för avfallsinlämning(1). 

• De tror inte att det spelar någon roll eftersom läkemedel i naturen inte visats vara 
giftigt för den enskilda personen (1). 

• Många apotek gör det krångligt, det ska vara sorterat utan förpackning och om 
kunderna har gjort fel måste de själva sortera om stående i butiken (1). 
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4.4  Hur ofta behandlas miljöfrågor vid kundkontakt?  
 
I figur 6 och 7 visas svarsfördelningen över frågorna “Hur ofta behandlar du ämnet med 
dina kunder?” och “Hur ofta är det kunderna som tar initiativet, med frågor eller 
synpunkter angående miljö och läkemedel?”. Ett chi-2-test visade att farmaceuterna 
behandlar ämnet oftare än kunderna (p < 0,05).  
Det var 89% av farmaceuterna som aldrig upplevt några negativa reaktioner från kunder 
och 11% som har upplevt negativa reaktioner. I tabell 5 visas ett urval av några 
kommentarer, det var totalt 24 kommentarer.  
 
  

 
 
Figur 6. Svarsfördelningen över hur ofta farmaceuterna behandlar ämnet med kunderna 
(n=377). 
 
 
 
 

 
 
Figur 7. Svarsfördelningen över hur ofta kunderna behandlar ämnet (n=381). 
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Tabell 5. Ett urval av respondenternas kommentarer på frågan “Har du upplevt några 
negativa reaktioner från kunder när du tagit upp ämnet?” (n=24) 

 
Negativa kommentarer 

 
Positiva kommentarer 

• Många bryr sig helt enkelt inte. • De flesta förstår varför man 
påminner. 

• Att kasserade läkemedel måste packas och 
sorteras i speciella avfallspåsar. 

• En del lämnar in enbart för att få 
kundklubbspoäng.  

• Att de inte får lämna i batterier, 
termometrar, kanyler, hudkrämer och 
dylikt. 

• Numera är det inte så vanligt med 
negativa kommentarer. För ett antal 
år sedan var många kunder helt 
oförstående. 

• Att det inte finns miljökrav kopplade till 
periodens vara. 

• Några menar att det går bra att elda 
upp hemma, men då protesterar jag 
och meddelar att de måste förbrännas 
vid mycket högre temperaturer. 

• Kunder tycker det är synd att kassera fullt 
brukbara läkemedel. 
 

 

• En kund misstänkte att apoteken packar 
om och säljer kasserade läkemedel till andra 
kunder. Kunden trodde att apotekens 
billigare alternativ kommer därifrån. 

 

 
 
 
 
 

 
 
Figur 8. Svarsfördelningen på frågan ‘”Hur ofta informerar du kunder som hämtar ut 
nedanstående produkter, att de ska lämnas in på apotek efter förbrukning?’’.  
 

A N T I B I O T I K A ,  D Ä R  D U  S E R  A T T  D E T  B L I R  
E T T  Ö V E R S K O T T  A V  L Ä K E M E D E L  E F T E R  …

V A G I N A L I N L Ä G G  E F T E R  F Ö R S T A  
U T T A G E T

V A G I N A L I N L Ä G G  V I D  N Y F Ö R S K R I V N I N G

M E D I C I N S K A  P L Å S T E R  E F T E R  F Ö R S T A  
U T T A G E T

M E D I C I N S K A  P L Å S T E R  V I D  
N Y F Ö R S K R I V N I N G

I N H A L A T O R E R  E F T E R  F Ö R S T A  U T T A G E T

I N H A L A T O R E R  V I D  N Y F Ö R S K R I V N I N G

HUR OFTA INFORM ERAR D U KUND ER SO M HÄM TAR UT  
NED ANSTÅENDE P ROD UKTER,  ATT  D E SKA LÄM NAS IN P Å  

AP O TEK EFTER FÖRB RUKNING?

1 Aldrig

2

3

4

5 Alltid



 

12 
 

Tabell 6. Medelvärden och p-värden (t-test) på frågan “Hur ofta informerar du kunder 
som hämtar ut nedanstående produkter, att de ska lämnas in på apotek efter 
förbrukning?”. 
 Medelvärde p-värde 
Inhalatorer vid nyförskrivning (n=378) 3,18  
Inhalatorer efter första uttaget (n=369) 2,29  
Inhalatorer (totalt)  2,94  
T-test – nyförskrivning vs efter första uttaget  2,93 * 10-7 
Medicinska plåster vid nyförskrivning (n=378) 3,92  
Medicinska plåster efter första uttaget (n=373) 3,29  
Medicinska plåster (totalt) 3,61  
T-test – nyförskrivning vs efter första uttaget  6,95 * 10-12 
Vaginalinlägg vid nyförskrivning (n=375) 3,90  
Vaginalinlägg efter första uttaget (n=372) 3,32  
Vaginalinlägg (totalt) 3,61  
T-test – nyförskrivning vs efter första uttag  3,92 * 10-9 
Antibiotika (n=380) 4,37  
T-test - antibiotika vs övriga  4,67 * 10-52 

 
 
I figur 8 visas svarsfördelningen på frågan ‘”Hur ofta informerar du kunder som hämtar 
ut nedanstående produkter, att de ska lämnas in på apotek efter förbrukning?’’. 
Ett tvåsidigt t-test med 95% konfidensintervall utfördes för att jämföra om medelvärdet, 
som visas i tabell 6, för de olika produkterna var lika.  
 
Vid jämförelse av medelvärdet för nyförskrivning och efter första uttaget var det 
signifikanta skillnader (p < 0,05) för inhalatorer, medicinska plåster och vaginalinlägg. 
Farmaceuterna är signifikant bättre på att informera kunden vid nyförskrivning, än efter 
första uttaget, för samtliga produkter. 
 
Det var signifikanta skillnader (p < 0,05) både mellan medicinska plåster och inhalatorer 
(p=1,75 * 10-22) samt vaginalinlägg och inhalatorer (p=1,30*10-21). Det innebär att 
farmaceuterna oftare informerar att medicinska plåster och vaginalinlägg skall 
återlämnas till apotek efter förbrukning, jämfört med inhalatorer. Det var dock inga 
signifikanta skillnader mellan medicinska plåster och vaginalinlägg (p=0,94). 
Antibiotika visades ha signifikant högre medelvärde (p <0,05) än samtliga övriga 
produkter. 
 
De 382 farmaceuter som deltog i enkäten anser att den största orsaken (figur 9) till att de 
inte alltid informerar kunderna om läkemedel och miljö är stress (53%), långa köer (51%) 
och att de tror/anser att kunderna redan vet (51%).  Tabell 7 visar respondenternas egna 
svar på andra orsaker som gör att de inte informerar kunden. Det var bland annat 
glömska, fokus på annat i recepturen samt att kunden inte alltid är mottaglig för 
information. 
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Figur 9. Svarsfördelningen över orsakerna till att farmaceuterna inte alltid informerar 
om läkemedel och miljö. Respondenten kunde ange mer än ett svarsalternativ (n=367). 
 
 
 
Tabell 7. Ett urval av respondenternas svar på övriga orsaker till att de inte alltid 
informerar kunden om läkemedel och miljö (n=74). 

 
Övriga orsaker 

• Glömska (24). 

• Det är fokus på annat i expeditionen vilket leder till att miljöfrågor bortprioriteras 
(10). 

• Kunden ej mottaglig för informationen/kunden vill bara betala och gå (5). 

• Förväntad yrkeskunskap hos de som hämtar (1). 

• Vill inte skrämma kunderna så att de inte hämtar ut sitt läkemedel (1) 

• Vid utlämning på recept kan jag inte styra över miljöval när det gäller periodens vara,     
det vill säga var tillverkningen sker. Vid egenvårdsköp kan man numera 
rekommendera produkter som är miljövänliga (1). 

• Viktigare att hinna med merförsäljning (1). 

• ”Jag uppmärksammar endast diklofenak, hormoner och antibiotika.” (1) 

• Bristande rutiner, till exempel när det gäller vaginalinlägg (1). 

 
 
4.5 Utbildning om läkemedel i miljön 
  
Det var 68% av deltagarna som tidigare har fått någon typ av utbildning om läkemedel 
och miljö och 32% som aldrig fått någon utbildning.  
På frågan om de skulle vilja ha mer utbildning svarade 82% att de vill ha mer utbildning 
och 18% svarade att de inte vill ha mer utbildning.  
De flesta farmaceuter som erhållit utbildning hade genomgått någon typ av e-utbildning 
(81%) eller genom muntlig information från miljöansvarig/chef (45%). Några hade även 
fått ubildning från kurs (10%). Tabell 8 visar ett urval av andra typer av utbildningar som 
erhållits. 
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Tabell 8. Ett urval av respondenternas svar på vilka andra typer av utbildningar de haft, 
inom läkemedel och miljö (n=25). 

 
Annan utbildning 

• Chefsträff/apotekarsocietetenträff/läkemedelskongress (5). 

• Själv varit miljöombud (2). 

• Under studietiden/ Magisterprogrammet i klinisk farmaci tar upp miljöfrågor (2). 

• Sociala medier (4). 

• Rutindokument som skall signeras (1). 

• Föreläsningar (1) 
• ”Det handlade mest om hur företaget hanterar miljöfrågor, inte hur vi ska informera 
kunder” (1). 

 
 
 
4.6 Åtgärder för ökad miljömedvetenhet 
 
Enkäten behandlar även frågor om hur införandet av kundklubbspoäng vid inlämnande 
av kasserade läkemedel ökat engagemanget hos kunderna. 
En av frågorna var “Anser du att kunderna blivit mer motiverade att lämna in sina 
kasserade läkemedel när de får kundklubbspoäng?” på en Likertskala 1 till 5, där 5 
betyder instämmer helt och 1 betyder instämmer inte alls. Apoteket AB fick ett 
medelvärde på 4,24, Kronans Apotek på 4,34 och Lloyds Apotek 4,42. Ett tvåsidigt t-test 
(95%) visade inga signifikanta skillnader mellan apotekskedjorna (p > 0,05) 
Den andra frågan var “Anser du att ditt apotek får in större mängder kasserade läkemedel 
efter införandet av kundklubbspoäng jämfört med tidigare?” med samma svarsalternativ 
som föregående fråga. Apoteket AB fick ett medelvärde på 3,75, Kronans Apotek på 3,78 
och Lloyds Apotek 3,75.  Ett tvåsidigt t-test visade även här inga signifikanta skillnader 
mellan apotekskedjorna (p > 0,05). 
 
På frågan “Har ditt apotek plastpåsarna för kasserade läkemedel synligt för kunderna?” 
svarade 88% att de hade plastpåsarna synligt för kunderna och 7% svarade att de inte 
hade det. Det var 16 deltagare som skrivit kommentarer, bland annat att de inte kan ha 
plastpåsarna synligt för kunderna efter att de börjat ta betalt för plastpåsar. Kunderna tar 
då en avfallspåse istället för att betala för en påse. Vissa apotek anser sig inte kunna ha 
avfallspåsarna synligt på grund av platsbrist, och vissa har de synligt men anser att 
kunderna “missar” dem i alla fall.  
 
“Vilka av följande åtgärder tror du skulle hjälpa, för att nå ut bättre med information till 
kunderna?” visade att 72% av de 382 deltagarna anser att marknadsföring skulle vara den 
bästa åtgärden, 60% tror på mer utbildning till apotekspersonal och 52%  vill ha 
broschyrer att dela ut. Knappt 1% svarade att inget av alternativen skulle vara till hjälp.  
Bland de övriga kommentarerna (tabell 9) påpekade 13 stycken respondenter att TV-
reklam är det bästa sättet att nå ut med information till allmänheten. 
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Tabell 9. Ett urval av respondenternas egna förslag på åtgärder för att nå ut bättre med 
information till kunderna (n=44). 

 
Andra förslag 

• Främst genom TV-reklam (även radio, dagstidningar och sociala medier) (13). 

• Läkemedelsföretagen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och 
Läkemedelsverket måste engagera sig mer (4). 
• Att sätta miljömål på varje apotek som skall följas upp (1).  

• Apoteken och vården måste vara synkade i alla led och ge samma information (1) 

• Skall stå tydligt på förpackningarna/”mina sparade recept”/kvitton (3). 

• Påminnelse i datorn när något miljöfarligt expedieras (1) 

• Att alla apotekskedjor inför kundklubbspoäng vid inlämnandet av  
 kasserade läkemedel (1). 
• Skicka med en avfallspåse för kasserade läkemedel till kunderna (1). 

• Mindre tidspress/stress vid expediering av recept (1). 

• Informationsblad på flera språk (1). 
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4.7 Övriga synpunkter 
 
Enkäten avslutades med möjlighet för respondenterna att lämna övriga synpunkter, där 
88 respondenter lämnade egna kommentarer. Fokuset låg i synnerhet på vad andra, 
såsom TLV, läkemedelsföretag, förbättrade reningsverk, kan göra för miljömedvetna 
åtgärder, än förbättringsåtgärder hos farmaceuterna. I tabell 10 nedan listas ett urval av 
dessa.  
 
Tabell 10. Ett urval av responderernas övriga synpunkter (n=88). 

 
• Problematiken kring generikautbyte och parallellimport. TLV borde ta hänsyn till 
var läkemedlet tillverkats och var dess råvaror kommer från, för att undvika import 
från länder som inte följer EU:s miljökrav (20). 

• Synpunkter på emballage. Stora ytterförpackningar, blisterkartor, kartong runt 
burkar (9). 

• Miljömärkning på läkemedelsförpackningarna. (3) 

• Reningsverken bör förbättras med tanke på att allt mer potenta läkemedel används 
i hemmiljö och kommer ut i avloppen (3). 

• Läkare bör skriva ut rätt mängd läkemedel. Mer användning av startförpackningar 
(3). 
• Avfallspåsarna för kasserade läkemedel är inte miljövänligt, speciellt inte när de är 
halvfyllda (1) 

• Sjukvården bör informera patienterna, skolsköterskorna informera elever i skolan 
och så vidare (1) 

• Borde stå tydligt på FASS var substansen är tillverkad (1) 

• Apoteken bör få tillgodoräkna sig produktivitet på något sätt, avseende på hur 
mycket kasserade läkemedel man kan sända för destruktion (1) 

• Önskar att vår apotekskedja skulle ta betalt för påsar (1) 

• Apotek prioriterar merförsäljning i första hand, sällan kvalité (2) 

• Tiden på apoteket prioriteras till att expediera. Ur farmaceutisk synpunkt är detta 
fel. Behöver det ta tid att expediera ska det få göra det. Kedjorna tittar främst på 
kvantitet istället för kvalité och när kunder får vänta och det blir långa kötider 
förstärks den negativa cykeln.(2) 

•Påminnelse om inlämning av kasserade läkemedel skulle kunna finnas på kundens 
kvitto (1) 
• Apoteket Hjärtat har miljövänliga egenvårdsprodukter märkt med en grön droppe 
(välj med hjärtat) (2) 
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5. Diskussion 
 
5.1 Metoddiskussion, realitet och validitet 
Valet att använda sig av en webbaserad enkät berodde på att skapa större geografisk 
spridning på respondenterna samt ge respondenterna anonymitet. Det kan dessvärre inte 
styrkas att enkäten fick stor geografisk spridning, på grund av att ingen sådan fråga togs 
upp i enkäten. (18) 
 
En webbenkät sparar både tid och kostnad jämfört med intervjuer och enkäter som skall 
delas ut och samlas in. (18) Problem som kan uppstå med en webbaserad enkät är 
exempelvis vid eventuella missförstånd eller andra funderingar kring frågeställningarna, 
saknar respondenten någon att fråga. (19) I följebrevet angavs kontaktuppgifter till 
projektledaren, trots det skedde ingen återkoppling. 
 
Många respondenter lämnade kommentarer och synpunkter på frågeställningar där de 
fanns möjlighet med fritextsvar. Detta visar på ett intresse och engagemang hos 
respondenterna samt att svaren på enkäten är genomtänkta. När webbenkäten skickades 
ut via privat e-mail, resulterade det i högre svarfrekvens än förväntat. Förvånansvärt gav 
det mer svar än vid Sveriges Farmaceuters utskick av enkäten till deras medlemmar. 
Enkäten var öppen under en ganska lång period (2017-11-23 till 2017-12-31), vilket beror 
på att Sveriges Farmaceuter inte kunde skicka ut enkäten i god tid. Med anledning till det 
skickades enkäten även ut via privat e-mail till de olika apotekens e-mailadresser. 
Problematiken var att hitta e-mailadresser till de olika apoteken. Hade tillgången till 
uppdaterade e-mail listor funnits skulle svarsfrekvensen troligen blivit högre. Risken med 
att skicka ut via överlappande kanaler är att enkätens svarfrekvens är svår att beräkna, då 
samma person kan ha mottagit enkäten vid två tillfällen. Det är dock inte troligt att 
samma person valt att besvara enkäten flera gånger. Nackdelen med att skicka ut mail till 
apotekens gemensamma mailadresser, i stället för att nå varje farmaceut var för sig, är att 
antalet anställda farmaceuter per apotek är okänt. Vilket också resulterar i att 
svarfrekvensen är svår att beräkna. 
 
Utformningen av frågorna och dess svarsalternativ går också att diskutera. Skalfrågorna 
valdes 1 till 5, vilket innebär att 3 är neutral. Vid en skala från 1-6 tvingas respondenten 
välja sida, mer mot positivt eller negativt. Samma gäller frågor med svarsalternativ ”vet 
ej”, vilket kan medföra att respondenten väljer det alternativet för att det är mer bekvämt 
och enkelt. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Valet att inkludera de 
neutrala svarsalternativen berodde på att undvika att respondenten väljer något annat 
svarsalternativ som denne egentligen inte står för, samt för att undvika att vissa frågor 
skulle medföra att enkäten inte besvarades alls. (19) Obligatoriska frågor utelämnades 
med samma anledning, vilket betyder att respondenten har haft möjlighet att hoppa över 
frågor. Det största bortfallet av svar var dock max 15 stycken av 382 på frågan ”om du inte 
informerar kunden angående läkemedel och miljö, vad beror det på?”.  Vilket i sin tur kan 
tolkas som att respondenten i fråga anser sig vara duktig på att informera kunden. 
 
Validiteten och realiteten i studien har försökt säkras dels genom att göra en geografisk 
spridning av enkäten med slumpmässigt uttagna deltagare, dels genom att utföra ett 
pilottest innan enkäten skickades ut samt att försöka få så hög svarsfrekvens som möjligt.  
Genom att utföra ett pilottest kan bias undvikas, genom att försöka få så bra formulerade 
frågor som möjligt, för att undvika feltolkningar eller missuppfattningar. (19)  När det 
kommer till respondenterna i denna studie saknas kännedom om de som svarat på 
enkäten tillhör den grupp farmaceuter som är mer intresserade av miljöfrågan. Det finns 
en risk att de som inte är miljömedvetna också är de som inte valt att delta i studien. Om 
endast de som är i framkant i miljöfrågan också är de som valt att besvara enkäten kan 
det resultera i en dålig extern validitet. Det är viktigt att poängtera att resultatet inte visar 
kundens kunskapnivå, inte heller deras inställning till miljöfrågor vid behandling av 
kasserade läkemedel. Studien behandlar enbart farmaceutens synvinkel baserat på den 
dagliga kundkontakten. 
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5.2 Resultatdiskussion 
Enkäten resulterade i 382 svar, varav flest var kvinnor (91%) i åldern 30-39 år (34%). De 
flesta var anställda på Apoteket Hjärtat (37%) och Apoteket AB (27%) och har varit 
verksamma som farmaceuter i 11-20 år. Det är med andra ord en hög andel av 
respondenterna som har stor erfarenhet inom yrket. Fördelningen av respondenterna 
speglar hur det ser ut i Sverige idag. Antalet sysselsatta receptarier var år 2013 96 % 
kvinnor. (21) Det är även Apoteket Hjärtat som dominerar idag med flest antal apotek på 
marknaden, följt av Apoteket AB, Kronans Apotek, Apoteksgruppen och till sist Lloyds 
Apotek. (22) Det fanns inga större skillnader i svaren vid jämförandet mellan olika åldrar. 
Intresset för miljöfrågor berodde inte på farmaceuterns ålder eller antal yrkesverksamma 
år, inte heller deras syn på huruvida det ingår i deras yrkesroll att informera kunderna om 
läkemedels påverkan på miljön. Det gick inte heller att dra en parallell mellan apotekens 
storlek (utifrån antalet anställda) och orsak till varför ämnet inte alltid behandlas vid 
kundkontakt (exempelvis stress och långa köer). 
 
För att undersöka kunskapen och intresset hos kunderna kring miljö-och 
läkemedelsfrågor ställdes frågor om vilken åldersgrupp som kasserar mest och minst, 
samt hur ofta kunden såväl som farmaceuten behandlar ämnet. Det mest logiska är att de 
som är yngst lämnar in minst överblivna läkemedel eftersom de tillhör den grupp som 
konsumerar minst läkemedel. Samt att de som lämnar in flest överblivna läkemedel borde 
vara äldre (>70 år) eftersom de är den åldersgrupp som står för den största 
förbrukningen av läkemedel i samhället. Resultatet i studien visade att det är de som är 
<20 år (64%) som lämnar in minst läkemedel och de som lämnar in mest läkemedel är 
åldersgruppen 41-60 år (48%) följt av > 60 år (42%). På frågan angående könsfördelning 
för inlämnandet av kasserade läkemedel gavs svaret att det är till största delen kvinnor 
som lämnar in (59%) och 31% ansåg att det inte är någon skillnad mellan män och 
kvinnor. Det var ingen som angav att det till största delen är män. Tanken kring dessa 
frågor var att se om det finns något samband mellan vem som lämnar in kasserade 
läkemedel och deras kunskap kring detta. På frågan om de anser att kunderna har nog 
med kunskap gällande hantering av överblivna läkemedel erhölls medelvärdet 2,55 vilket, 
enligt farmaceuterna, tyder på brist på kunskap. Resultatet ger anledning att fundera över 
vilken grupp som är i mest behov av information, om det är män, yngre eller äldre som 
bör informeras mer. Äldre står för den största delen av förbrukningen av läkemedel, men 
är inte de som lämnar in mest. Den största effekten skulle nog nås med en förbättrad 
information till äldre. En annan fråga som uppstår är huruvida män är väl informerade 
men bara lata. En teori utifrån resultatet är att kvinnor har större medvetenhet kring 
sortering av läkemedel, vilket antagligen ligger bakom att de tillhör den grupp som 
lämnar in mest läkemedel på apotek. En annan teori är att kvinnor i åldern 41-60 år utgör 
den mest frekventa kundkretsen på apotek. Vilket gör de logiskt att de är de som lämnar 
in mest kasserade läkemedel, oavsett om de lämnar in för sin egen eller någon annans, 
såsom anhörigs, räkning. 
 
På frågan vad som kan vara orsaken till att kunderna inte lämnar in överblivna och/eller 
utgångna läkemedel svarade farmaceuterna att det beror på okunskap (74%) men även 
lathet (67%) såväl som att kunden sällan besöker apotek (31%). I frågorna med fri text tog 
13 farmaceuter upp att anledningen kan vara av glömska, speciellt om det handlar om 
spontana besök på apotek. Ytterligare orsaker som omnämndes var att det är komplexa 
regler för avfallsinlämning. Kan latheten, som många refererar till, bero på okunskap hos 
kunden? Genom att förenkla inlämningen av kasserade läkemedel, till exempel på samma 
sätt som man sorterar övriga sopor, kanske inlämnandet av kasserade läkemedel skulle 
öka. Det är betydligt enklare om det handlar om okunskap, för då kan problemet lösas 
med förbättrad information, till skillnad från om kunderna redan vet, men helt enkelt inte 
bryr sig. Då är det svårare att motivera kunderna endast genom information, då måste 
andra åtgärder till. Ytterligare en orsak som angavs var att kunden inte anser att det är 
viktigt att lämna in överblivna läkemedel på apotek, eftersom läkemedelsutsläpp i miljön 
inte är giftigt för den enskilda individen. Forskarna vet inte idag hur stor påverkan 
läkemedelsutsläppen kommer att ha på miljön och den enskilda individen på lång sikt, 
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men att det redan idag har en negativ påverkan på vissa ekosystem, såsom 
vattenlevande organismer. (3) Det är därför viktigt att utsläppen begränsas innan det når 
högre upp i näringskedjan. Läkemedel som frigörs i naturen blandas dessutom med 
hundratals andra utsläppta substanser, kombinationer vars konsekvenser det saknas 
kännedom om. 
 
För att ta reda på hur aktivt farmaceuterna arbetar med dessa frågor vid kundkontakt, 
och hur stort intresset är hos farmaceuterna och kunderna behandlades frågorna ”Hur 
ofta behandlar du ämnet dagligen?” samt ”Hur ofta är det kunderna som tar initiativet 
med frågor eller synpunkter angående läkemedel och miljö?” De flesta farmaceuter 
svarade att de behandlar ämnet några gånger per vecka (42%), följt av 1-5 kunder 
dagligen (26%), jämfört med hur ofta kunderna behandlar det så var det flest som svarat 
några gånger per månad (52%) följt av några gånger per vecka (31%). Enligt studien 
behandlar farmaceuterna ämnet oftare än sina kunder och ett chitvå test visade även att 
det var statistiskt signifikant (signifikansnivå 0,05).   
 
Farmaceuterna ombads även att ange hur ofta de informerar att inhalatorer, medicinska 
plåster samt vaginalinlägg skall återlämnas till apotek efter förbrukning, vid 
nyförskrivning samt efter första uttaget. Anledningen till valet av just dessa, var att det är 
sådana produkter som skall lämnas tillbaka till apoteken, då de är förbrukade.  
Svaret visade att farmaceuterna är signifikant (p < 0,05) bättre på att informera kunderna 
vid nyförskrivning, då de hämtar ut läkemedelet för första gången, än efter första uttaget. 
Det var dock långt ifrån alla som alltid informerar vid nyförskrivning. Ett stort problem i 
dag kan vara att många farmaceuter antar att kunden redan fått informationen eller 
redan fått tillgång till informationen vid första uttaget då läkemedlet var nytt för dem – 
vilket, enligt resultatet från denna studie, inte stämmer. Medelvärdet för farmaceuterna i 
denna studie som informerar vid nyförskrivning av inhalatorer låg på 3,18, medicinska 
plåster 3,92 samt vaginalinlägg 3,90.  Samtidigt som farmaceuterna säger att de anser att 
kunderna saknar kunskap (medelvärde 2,55), svarar de att den näst största orsaken till att 
de inte informerar sina kunder om läkemedel och miljö beror på att de anser att kunden 
redan vet (51%). 
 
Enligt farmaceuternas svar angående kundernas kunskap, bör de utgå från att kunden 
saknar kännedom om hur läkemedlet i fråga ska hanteras vid kassering, i synnerhet vid 
nyförskrivningar.  Frågan behandlade även hur ofta de informerar om att antibiotika skall 
återlämnas till apotek om det blir över. Farmaceuterna är signifikant bättre på att 
informera om antibiotika (medelvärde 4,37) än övriga produkter (tabell 6). Det är ett 
väldigt positivt resultat, med tanke på problematiken kring antibiotikaresistena bakterier. 
(9) Farmaceuterna är signifikant sämst på att informera om inhalatorer. Vid 
nyförskrivning av inhalatorer skall förvisso farmaceuten informera kunden om mycket 
annat, såsom att visa upp produkten och instruera inhalationstekniken. Det kan leda till 
att miljöfrågan bortprioriteras i detta fall. Inhalatorer är dock minst miljöfarligt av 
samtliga alternativen och utgör inte det största miljöhotet.  
 
Det fanns inga signifikanta skillnader i hur ofta de informerar om medicinska plåster 
samt vaginalinlägg och det visade också ett medelvärde som lutar mer mot alltid snarare 
än aldrig (3,92 och 3,90) vid nyförskrivning. Vilket är positivt i och med att dessa kan 
innehålla bland annat hormoner som har visats vara miljöfarliga. (6) Med tanke på att 
farmaceuterna är så duktiga på att informera om antibiotika, borde det inte vara några 
svårigheter att få farmaceuterna att informera lika mycket om andra preparat. I ett antal 
kommentarer på fritextfrågorna framgick dock att inte alla farmaceuter känt till att vissa 
av dessa produkter inte skall slängas i hushållssoporna, men de skrev att de hädanefter 
ska bli bättre på att ge ut denna information.  
 
Med tanke på att farmaceuten sällan får negativa reaktioner (89% hade aldrig upplevt 
några negativa reaktioner från kunder då de tar upp ämnet) samt att kunden själv berör 
ämnet några gånger per månad, tyder på att farmaceuten inte behöver oroa sig för att 
vara vare sig  tjatiga eller skapa en negativ stämning. Det var 14% som svarade att de inte 
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informerar kunden för att de inte vill att kunderna ska uppleva dem som tjatiga, och 12% 
som känner sig tjatig. 
 
Ett stort antal av respondenterna (68%) har fått någon typ av fortbildning inom området 
läkemedel i naturen. Den största delen (82%) önskar mer utbildning, även om de redan 
fått utbildning. Det var 17%  (66 personer) som inte ville ha mer utbildning, av de 66 
personerna var det 60 stycken som angivit att de redan fått någon typ av utbildning. Det 
är dock 16 st av dessa 66 personer som angivit 1-3 på skalan vid frågan ’’Anser du att du 
har nog med kunskap när det gäller läkemedel och dess miljöpåverkan’’. Dessutom var 
det 20 respondenter som angett 1, 2 eller 3 på frågan ”Anser du att det ingår i rollen som 
farmaceut att informera kunder om läkemedels miljöpåverkan?’’. Det är sannolikt att 
orsaken till att de som angett att de inte vill ha ytterligare utbildning beror på att de redan 
har fått utbildning och anser sig har tillräckligt med kunskap. En annan orsak kan också 
vara att de inte anser att det ingår i farmaceutens roll att informera kunden. På frågan 
angående farmaceuternas kunskap erhölls ett medelvärde på 3,25 (högsta svar 5). En 
respondent angav i fri text att denne fått utbildning om läkemedel och miljö men saknade 
hur kunden skall informeras och vilka läkemedel som det är särskilt viktigt att informera 
om. Detta är en extra viktig aspekt. Det spelar ingen roll hur stor kunskap farmaceuterna 
har om läkemedels miljöpåverkan, om de saknar kännedom och intresse om hur de ska 
dela med sig av informationen för att påverka kunden.  Det borde vara en naturlig del av 
det vardagliga arbetet vid kundbemötandet. 
 
Åtgärder för att nå ut bättre till kunderna och för att motivera kunderna mer är något 
som måste diskuteras för att kunna utvecklas. En del apotekskedjor har infört 
kundklubbspoäng till medlemmar när de lämnar in kasserade läkemedel. (15, 16, 17) 
Resultatet i denna studie visar att farmaceuterna, anställda på dessa apotekskedjor, anser 
att de fått in större mängder kasserade läkemedel efter införandet av kundklubbspoäng 
och att det har ökat motivationen hos kunderna. Däremot kan det påverka kunden att 
välja att gå till ett apotek där de får kundklubbspoäng framför ett apotek som saknar den 
förmånen. Det går därmed inte att dra någon slutsats om att den totala kassationen har 
ökat, enligt den här studien. Det kan bara fastställas att de farmaceuter som deltagit i 
denna studie och arbetar på en apotekskedja med kundklubbspoäng har märkt av ökning 
av kasserade läkemedel. Denna typ av åtgärd kan locka de personer som inte lämnar in 
sina läkemedel på grund av lathet, vilket 67% av farmaceuterna ansåg vara den främsta 
anledningen. Dessa personer kan behöva lockas av något för att ”orka” lämna in, medan 
miljömedvetna människor lämnar in oavsett kundklubbspoäng eller inte. En respondent 
kommenterade att många kunder inte känner till förmånen med kundklubbspoäng, men 
blir positivt överraskade. Vilket i sin tur visar att informationen skulle behöva en bättre 
spridning, då det tycks ha en positiv effekt. 
 
Orsakerna till att farmaceuterna inte alltid informerar kunderna om läkemedel- och miljö 
är dels på grund av stress (53%) och dels långa köer på apoteket (52%). Tio respondenter 
har poängterat att apoteken fokuserar främst på merförsäljning och expedition vilket 
innebär att miljöfrågor bortprioriteras. Genom att minska kravet på kötider och 
merförsäljning - prioritera kvalitét före kvantitet - skulle fokuset i huvudsak ligga på ren 
information och kundvård och resultera i en minskad stressnivå hos farmaceuterna.      
 
I frågorna med fri text framkom det att till exempel Apoteket Hjärtat har infört vissa 
produkter i egenvården som är märkt med en grön droppe (välj med hjärtat) vilket skall 
vara ett bättre miljöval. På det sättet hoppas apotekskedjan att farmaceuten påverkar 
kunden till att bli mer miljömedveten och köpa miljömärkta läkemedel. I frågan huruvida 
farmaceuten anser att deras apotekskedja priorierar miljöfrågor fick Apoteket Hjärtat 
högst medelvärde på 4,48. Det framgick dock inte om andra apotekskedjor har gjort 
något motsvarande för att främja miljön. 
 
På frågan “Vilka av följande åtgärder tror du skulle hjälpa, för att nå ut bättre med 
information till kunderna?” kunde flera svarsalternativ anges. Av de 382 respondenterna 
svarade 72% marknadsföring, 60% mer utbildning till apotekspersonal och 52% 
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broschyrer att dela ut. Knappt 1% svarade att inget av alternativen skulle vara till hjälp.  
Bland de övriga kommentarerna (tabell 9) påpekade många att TV-reklam är det bästa 
sättet att nå ut med information till allmänheten. Andra förslag som framkom var 
informationsblad på andra språk, påminnelse på kvitton/mina sparade 
recept/förpackningar samt påminnelse i datorn vid utlämning av vissa läkemedel.   
Många av respondenterna anser att läkemedels påverkan på miljön är en viktig fråga, 
samtidigt som vissa anser att det inte ingår i rollen som farmaceut att informera 
kunderna om detta. Vid de övriga synpunkterna i enkäten med fritext låg fokus på vad 
andra aktörer kan göra, såsom Läkemedelsverket och TLV, mer än vad farmaceuten själv 
kan bidra med. De tycker att TLV ska ta hänsyn till var periodens vara tillverkats. De ska 
inte importera från länder som inte följer EU:s miljökrav. Detta leder till att farmaceuten 
inte kan påverka kunden som vill vara miljömedveten och välja ett bättre alternativ. 
Andra synpunkter, såväl från farmaceuter som kunder, ansågs vara på hur 
läkemedelsföretagen tillverkar sina förpackningar med stora ytterförpackningar, 
blisterkartor och så vidare.  
 
Idag arbetar redan Läkemedelsverket efter en handlingsplan som tagits fram för att nå 
miljömål till år 2020 och minska kassationen av läkemedel. (11, 14) Samtidigt bör 
ansvaret inte läggas över på TLV och Läkemedelsverket. Visst är det bra att få draghjälp 
med till exempel kampanjer, TV-reklam och ökad miljömedvetenhet i alla led- från 
tillverkningen av produkten, till försäljning av produkten. Däremot är det av vikt att se till 
sig själv och vad en kan göra för att bidra i det stora hela, skjuter alla i från sig ansvaret 
kommer inte utveckligen att leda framåt. I rollen som farmaceut behöver det inte 
innebära att de måste informera mycket. Det kan handla om en enkel mening till exempel 
att överbliven antibiotika ska lämnas tillbaka på apoteken – det tar inte lång tid och kan 
göra stor skillnad. Farmaceuten kan förslagsvis säga ’’har du med dig dina gamla 
inhalatorer/medicinska plåster/vaginalinlägg i retur?’’ till en kund som inte har ett 
nyförskrivet recept - istället för att fråga kunden ”om de har kännedom om att produkten 
skall lämnas in på apotek och inte skall slängas i hushållsavfallet’’. Detta kan undvika att 
farmaceuten känner sig tjatig. 
 
Det var väldigt många som kommenterade i fritextsvaren samt på övriga synpunkter 
vilket visar på ett stort engagemang och intresse hos farmaceuterna, vilket är en styrka i 
studien. Miljöfrågan är visserligen ett etiskt laddat ämne i sig, vilket kan medföra att 
respondenterna vill utge sig för att agera socialt önskvärt. Detta utgör en risk att 
respondenterna vill skapa en förskönad bild av sitt eget agerande kring miljöfrågor. 
Anonymiteten i enkäten var avsedd att minimera denna typ av bias, för att få ett så 
sanningsenligt resultat som möjligt.  
 

6. Slutsats 
 
De flesta farmaceuter anser att läkemedelsutsläpp i naturen är ett viktigt ämne och något 
vi måste ta tag i, även om många inte anser att det är till största del farmaceuternas 
ansvar. Vanligast är att ämnet berörs några gånger per vecka av farmaceuten och ett antal 
gånger per månad tas frågan upp av kunderna. Respondenterna anser att kunderna 
saknar tillräcklig kunskap gällande hantering av överblivna läkemedel. Den största delen 
av farmaceuterna har kunskap inom läkemedel- och miljöfrågor men efterfrågar mer 
utbildning, för att kunna öka medvetenheten hos sina kunder på daglig basis.  
 
Idag erbjuder flera apotekskedjor miljömedvetna val till kunden såsom kundklubbspoäng 
vid inlämning av kasserade läkemedel och miljömärkta egenvårdsprodukter. 
Svarsalternativen som föreslogs som åtgärder i enkäten var alla av intresse hos 
resondenterna och sådant som farmaceuterna efterfrågade mer utav. Marknadsföring via 
TV-reklam ansågs utgöra den bästa spridningen av informationen. Fler förändringar bör 
ske både på apoteksnivå, hos TLV, läkemedelföretag samt på individnivå hos den enskilda 
farmaceuten och övrig vårdpersonal. 



 

22 
 

 
I förlängningen vore det intressant att göra en studie utifrån kundernas perspektiv, då 
denna studie endast behandlar farmaceuternas och kundernas kunskap och intresse ur 
farmaceuternas synvinkel. Detta för att öka kännedom om vilka åtgärder som gemensamt 
skulle vara opimala för att få avsevärt minskat läkemedelsutsläpp i naturen. Då en 
förändring endast kan ske i samspel med varandra. 
 

7. Tack 
 
Jag vill tacka alla deltagare som tagit sig tid att svara på min enkät och även Sveriges 
Farmaceuter för att de skickade ut enkäten till deras medlemmar. Utan Er hade jag inte 
kunnat genomföra studien. Jag hade aldrig förväntat mig ett så stort engagemang med så 
många kommentarer och positiv feed-back! Jag vill även tacka min handledare Martin 
Burman och min examinator Andy Wallman för deras vägledning under arbetets gång. 
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Bilaga 1. Enkät 
 
 
1. Kön 

□ Kvinna 

□ Man 
 
 
2. Ålder 

□ < 30 år 

□ 30-39 år 

□ 40- 50 år 

□ > 50 år 
 
 
3. Antal yrkesverksamma år 

□ < 2 år 

□ 2-5 år 

□ 6-10 år 

□ 11-20 år 

□ > 20 år 
 
 
4. Nuvarande apotekskedja 

□ Apoteket AB 

□ Apoteket Hjärtat 

□ Apoteksgruppen 

□ Kronans apotek 

□ Lloyds apotek 

□ Fristående apotek 
 
 
5. Hur många anställda är det på ditt apotek? 

 Apotekare Receptarier Apotekstekniker Övrig personal 
 
Antal anställda 

 
____ st 

 
____ st 

 
___ st 

 
___ st 
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6. Anser du att. 

 Instämmer 
inte alls  

1 

 
2 

 
3 

 
4 

Instämmer 
helt  

5 
läkemedel i miljön är en viktig fråga? □ □ □ □ □ 

det ingår i rollen som farmaceut att informera kunder om 
läkemedels miljöpåverkan? 

□ □ □ □ □ 

du har nog med kunskap när det gäller läkemedel och dess 
miljöpåverkan? 

□ □ □ □ □ 

du med din yrkesroll och kompetens kan påverka kunderna på 
ett positivt sätt, när det gäller läkemedel och miljö? 

□ □ □ □ □ 

kunderna har nog med kunskap gällande hantering av 
överblivna läkemedel? 

□ □ □ □ □ 

din apotekskedja prioriterar miljöfrågor? □ □ □ □ □ 

 
 
7. Vilken åldersgrupp tillhör de som lämnar in minst kasserade 
läkemedel på ditt apotek? 

□ < 20 år 

□ 20-40 år 

□ 41-60 år 

□ > 60 år 

□ Vet ej 
 
 
8. Vilken åldersgrupp tillhör de som lämnar in mest kasserade 
läkemedel på ditt apotek? 

□ < 20 år 

□ 20-40 år 

□ 41-60 år 

□ > 60 år 

□ Vet ej 
 
 
9. Ser du någon tydlig könsfördelning gällande vem som lämnar in  
mest kasserade läkemedel på ditt apotek? 

□ Ja, till största del kvinnor 
□ Ja, till största del män 
□ Nej, jämn fördelning mellan män och kvinnor 
□ Vet ej 
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10. Vad tror du är den främsta anledningen till att inte alla lämnar in 
sina kasserade läkemedel? Det är tillåtet att ange flera svarsalternativ. 

□ Avståndet till närmaste apotek 

□ Att kunden sällan besöker apotek 

□ Okunskap 

□ Lathet 

□ Vet ej 
Annat: ___________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 
11. Hur ofta behandlar du ämnet med dina kunder? 

□ Några gånger per månad 

□ Några gånger per vecka 

□ 1-5 kunder dagligen 

□ > 5 kunder dagligen 

□ Aldrig 
 
 
12. Har du upplevt några negativa reaktioner från kunder när du tagit 
upp ämnet? 

□ Ja 

□ Nej 
Kommentar: _______________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
 
13. Hur ofta är det kunderna som tar initiativet, med frågor eller 
synpunkter angående miljö och läkemedel? 
(Till exempel angående läkemedelssortering) 

□ Några gånger per månad 

□ Några gånger per vecka 

□ 1-5 kunder dagligen 

□ > 5 kunder dagligen 

□ Aldrig 
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14. Hur ofta informerar du kunder som hämtar ut nedanstående 
produkter, att de ska lämnas in på apotek efter förbrukning? 

 Aldrig  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Alltid 
 5 

a) Inhalatorer vid nyförskrivning □ □ □ □ □ 

Inhalatorer efter första uttaget □ □ □ □ □ 

b) Medicinska plåster (tex smärtplåster, nikotinplåster, hormonplåster) vid 
nyförskrivning 

□ □ □ □ □ 

Medicinska plåster efter första uttaget □ □ □ □ □ 

c) Vaginalinlägg (tex p-ringar) vid nyförskrivning □ □ □ □ □ 

Vaginalinlägg efter första uttaget □ □ □ □ □ 

d) Antibiotika, där du ser att det kommer bli ett överskott av läkemedel efter 
kurens slut 

□ □ □ □ □ 

 
 
15. Om du inte informerar kunden angående läkemedel och miljö, vad 
beror det på? Det är tillåtet att ange flera svarsalternativ. 

□ Jag anser att jag har för lite kunskap 

□ Jag tror/anser att kunderna redan vet 

□ Stress 

□ Långa köer 

□ Jag vill inte att kunderna ska uppleva mig som tjatig 

□ Jag känner mig tjatig 
Annan orsak: ________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
16. Har du någon gång under din yrkesverksamma tid fått någon typ av 
utbildning gällande läkemedel och miljö? 
Är svaret nej, gå vidare till fråga nr 18. 

□ Ja 

□ Nej 
 
 
17. Vilken typ av utbildning? Det är tillåtet att ange flera 
svarsalternativ. 

□ Muntlig information (tex från chef/miljöansvarig) 

□ E-utbildning 

□ Kurs 
Annat: ________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
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18. Skulle du vilja ha mer utbildning? 

□ Ja 
□ Nej 
 
19. Vilka av följande åtgärder tror du skulle hjälpa, för att nå ut bättre 
med information till kunderna? Det är tillåtet att ange flera 
svarsalternativ. 

□ Broschyrer att dela ut till kund 

□ Mer utbildning till apotekspersonal 

□ Marknadsföring 

□ Inget av alternativen 
Annat: __________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
 
 
 
20. Frågan är riktad till farmaceuter som jobbar på en apotekskedja 
som har infört kundklubbspoäng till medlemmar som lämnar in 
kasserade läkemedel. Om du inte är anställd på en kedja som har 
detta, gå vidare till fråga 21. 
 

 Instämmer 
inte alls  

1 

 
2 

 
3 

 
4 

Instämmer 
helt  

5 
Anser du att kunderna har blivit mer motiverade att lämna in 
sina kasserade läkemedel när de får kundklubbspoäng? 

□ □ □ □ □ 

Anser du att ditt apotek får in större mängder kasserade 
läkemedel efter införandet av kundklubbspoäng jämfört med 
tidigare? 

□ □ □ □ □ 

 
 
 
 
 
21. Har ditt apotek plastpåsarna för kasserade läkemedel synligt för 
kunderna? 

□ Ja 

□ Nej 
Kommentarer: ____________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
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Har du övriga synpunkter som du vill ska komma fram? 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 
 
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 2. Följebrev 
 
 

     
    Luleå 2017-11-20 
 
 
Hur kan farmaceuter bidra till att minska det dagliga utsläppet av läkemedel i 
naturen? 
- En enkätstudie bland farmaceuter i Sverige. 
 
Hej! 
Jag heter Jenny Lindström och jag läser apotekarprogrammet vid Umeå 
universitet. Just nu skriver jag mitt examensarbete där jag vill undersöka om 
farmaceuter i den rådgivande rollen kan bidra till att minska det dagliga utsläppet 
av läkemedel i naturen. 
Jag söker nu frivilliga farmaceuter som jobbar på öppenvårdsapotek, som vill 
delta i min enkätundersökning. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt 
och du kan avbryta deltagandet när som helst, utan närmare motivering. 
Enkäten består av 22 frågor och beräknas ta max 10 minuter. 
Sista dag för deltagande är 31 december. 
Jag hoppas du vill vara med och bidra med dina åsikter och erfarenheter. 
Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar  
 

Jenny Lindström Handedare: Martin Burman 
Apotekarprogrammet, Umeå universitet Universitetslektor, Umeå universitet 
Tel: 073-0678552 Tel: 070-6594960 
E-mail: jeli0078@student.umu.se E-mail: martin.burman@umu.se 
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