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Sammanfattning 

 
Inledning: Apoteksomregleringen genomfördes under 2009, d.v.s. det statliga 
apoteksmonopolet avvecklades och detta öppnade möjligheter för andra aktörer än 
Apoteket AB att driva apotek. Senare samma år blev det även tillåtet att sälja vissa 
receptfria läkemedel utanför apotek vilket medförde en ökad tillgänglighet på 
receptfria läkemedel och välkomnades av många. Sortiment och förpackningsstorlek 
är begränsat i dagligvaruhandeln och information och rådgivning kring produkterna 
är där inte möjligt. 
 
Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka vad föräldrar till skolbarn har för 
inställning till inköp och information av receptfria läkemedel.  
 
Metod: Enkätundersökning med målgruppen ”föräldrar till barn i skolåldern”. 298 
enkäter distribuerades ut via barnen i åk 1-4 på Nya Raketskolan i Kiruna. Vanligt 
inköpsställe, faktorer som styr valet av inköpsställe, informationskällor och behov 
kring rådgivning, är viktiga frågeställningar som behandlas i detta arbete. 
 
Resultat: Enkätundersökningen med 46 % svarsfrekvens ger en tydlig bild över att 
föräldrar är mycket positiva till möjligheten att köpa receptfria läkemedel utanför 
apotek. Öppettider och möjlighet till flera samtidiga inköp anges som viktiga faktorer 
vid val av inköpsställe. Trots detta är fortfarande apotek det vanligaste inköpsstället 
och de flesta uttrycker ett behov av information och rådgivning kring inköp av 
receptfria läkemedel. Informationen inhämtas av föräldrarna i stor utsträckning från 
apotek och bipacksedel. 
 
Diskussion: Apotek är det inköpsställe där föräldrar gör de flesta inköp av 
receptfria läkemedel, vilket kan ha ett samband med att där finns möjlighet till 
information och rådgivning som är önskvärt hos de flesta i något avseende. Apoteken 
har här ett stort ansvar i att vara lyhörda inför alla kunder oavsett det gäller 
receptbelagda- eller receptfria läkemedel. De bör visa och nyttja den kompetens de 
besitter för att främja ett effektivt och sunt läkemedelsanvändande. Extra viktigt då 
de gäller den studerade målgruppen där föräldrar är förebilder för sina barn och 
läkemedelsvanor och kunskap ofta går i arv. Att föräldrarna i så stor utsträckning är 
positiva till möjligheten att köpa receptfria läkemedel utanför apotek kan bero på att 
detta underlättar vardagen för många familjer. Generösa öppettider och möjlighet till 
samtidiga matinköp är faktorer som vinner många konsumenter i denna målgrupp.  
 
Slutsats: Den ökade tillgängligheten på receptfria läkemedel är bra för barnfamiljer 
i många avseenden, t.ex. då akuta behov finns av egenvårdsprodukter som 
föräldrarna känner till och har använt tidigare. De alternativa inköpsställena har 
många fördelar men kan aldrig konkurrera med apoteken när det gäller rådgivning 
kring receptfria läkemedel, vilket är en mycket viktig del i en god 
läkemedelsanvändning.  
 
Nyckelord: receptfria läkemedel, inköp, dagligvaruhandeln, föräldrar, rådgivning. 
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1. Introduktion 

Den starka regleringen av receptfria läkemedel, där endast apotek har haft rätt att 
tillhandahålla dessa, har varit ifrågasatt de 10 senaste åren (1). En undersökning från 
2005 visade att 71 procent av svenska folket önskade att receptfria läkemedel skulle bli 
tillgängliga i dagligvaruhandeln och 60 procent skulle föredra att handla sina receptfria 
produkter där.  
 
Apoteksomregleringen genomfördes fyra år senare, den 1/7 2009, d.v.s. det statliga 
apoteksmonopolet avvecklades och detta öppnade möjligheter för andra aktörer än 
Apoteket AB att driva apotek (2). Genom omregleringen blev det också fr.o.m den 1/11 
2009 möjligt att sälja receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än apotek.  
Målet med denna omreglering av apoteksmarknaden var att öka tillgängligheten av 
läkemedel, både receptbelagda och receptfria. I en rapport från 2014 gjord av 
vårdanalys, en granskande myndighet sammanfattas vad omregleringen inneburit för 
samhället. Tillgängligheten till apotek har förbättrats i många avseenden och även 
tillgång till receptfria läkemedel då det numera försäljs ute i handeln. Samtidigt finns 
indikationer på att felanvändningen av receptfritt ökat. 
 
I Sverige är Läkemedelsverket tillsynsmyndighet och kommunerna har ett 
kontrollansvar (3). Upptäcker kommunen allvarliga brister vid sin kontroll meddelas 
Läkemedelsverket som i sin tur beslutar om sanktionsåtgärder. Det åligger även den 
som säljer läkemedel att utföra egenkontroll över handel och övrig hantering av 
läkemedlen. Brister som inrapporterats under de två första åren då receptfria 
produkter fick försäljas utanför apotek gäller framförallt att det saknats 
egenkontrollprogram, olämplig förvaring i butik, utgånget datum på varor samt 
bristfällig skyltning om åldersgräns och langningsförbud.  

1.1 Receptfritt i nordiska grannländer 
I Danmark har det varit möjligt att köpa receptfria läkemedel i handeln sedan 2001 och 
där är det Laegemiddelstyrelsen som bestämmer om ett receptfritt läkemedel ska få 
säljas på andra platser än apotek (4). En utvärdering av detaljhandeln med receptfria 
läkemedel gjordes 2005 och de kom då fram till att tillgängligheten för konsumenterna 
hade ökat. Någon betydande ökning av den totala försäljningen såg de inte med 
undantag för nikotinersättningsmedel. Priset för läkemedel i dagligvaruhandeln låg 
också lägre än på apotek. Vissa anmärkningar fanns om att gällande regler inte följs i 
samband med försäljningen av dessa varor. En uppföljande rapport året efter visar på 
förbättringar men att det fortfarande förekommer fel och brister vid hantering och 
försäljning av receptfria läkemedel i handeln. Detta har resulterat i att 
Laegemiddelstyrelsen förstärkt informationen om gällande regler till de som säljer 
receptfria produkter samt att inspektionsinsatserna utökats.  
 
Hösten 2003 blev det i Norge möjligt att sälja receptfria läkemedel på andra ställen än 
apotek, den s.k. LUA-ordningen. Det är Statens legemiddelverk som bestämmer vilka 
läkemedel som får säljas enligt LUA-ordningen. Tillsynen görs av Statens 
legemiddelverk och Mattilsynet som är Norges motsvarighet till Livsmedelsverket. 
En utvärdering av handeln av receptfria läkemedel gjordes 2006 och den visade att 
tillgängligheten ökat. De såg ingen betydande ökning av användandet av receptfria 
produkter och priset på receptfritt låg lägre i dagligvaruhandeln än på apotek. Det 
fanns inga indikationer på att felanvändningen ökat och regelverket efterlevdes i stor 
utsträckning. 
 

I Finland har apoteken ensamrätt att sälja läkemedel (5). Undantaget är läkemedel för 
rökavvänjning. Dessa får säljas i butiker, servicestationer och kiosker. I de områden där 
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det saknas apotek kan det finnas ett serviceställe. Detta serviceställe kan leverera 
receptbelagda läkemedel till kunderna och där får även receptfria produkter försäljas. 

1.2 Risker med ökad tillgänglighet av receptfria läkemedel 
Receptfria läkemedel är ingalunda ofarliga och en felaktig användning av dessa kan 
orsaka stora skador (6). Därför ställs höga krav på de som vill försälja dessa varor. 
Försäljningen är reglerad genom lag (2009:730), förordning (2009:929) och 
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria 
läkemedel. Detta för att säkerställa kvalitén på läkemedel och att dessa hanteras och 
försäljs på ett sådant sätt att det inte skadar människa, egendom eller miljö. 
 
Paracetamol och ibuprofen är de vanligaste köpta receptfria läkemedlen för att 
behandla feber och smärta hos barn (7). De är effektiva och negativa effekter ses sällan. 
Feber är det vanligaste anledningen till att föräldrar köper ett receptfritt läkemedel och 
här är paracetamol förstahandsvalet på grund av sin gynnsamma biverkningsprofil. Det 
är lyckligtvis mycket ovanligt med paracetamolförgiftningar hos små barn. Däremot är 
det vanligare hos ungdomar som överdoserat avsiktligt och detta tyvärr till följd av att 
det är lättillgängligt genom att det är receptfritt. Det finns vissa brister i kunskap hos 
föräldrar och vårdpersonal när det gäller behandling av feber. Många gånger 
överbehandlas feber i tron på att feber är en sjukdom när det egentligen är ett symtom 
(7). 
 
Det finns tendenser till en ökning av paracetamolförgiftningarna de senaste åren (8). 
Tillgängligheten på paracetamol utmålas som en trolig orsak till detta. Paracetamol 
säljs som om de vore harmlösa i och med att de säljs i 20 pack på mataffärer, 
bensinstationer och annan handel och det finns inget hinder för att köpa mer än en 
förpackning. Det förekommer även att många, speciellt äldre oavsiktligt överdoserar 
paracetamol till följd av dubbelanvändning av preparat innehållande paracetamol med 
olika handelsnamn såsom Alvedon, Panodil och Pamol. För att minska 
förgiftningsrisken förordar GIC (Giftinformationscentralen) begränsningar när det 
gäller tillgängligheten på paracetamol både på apotek och i dagligvaruhandeln. 
Förpackningsstorlek och beredningsform bör ses över och det är viktigt att informera 
om max dygnsdos och risken vid samtidig användning av de olika handelsnamnen 
innehållande paracetamol. Det behövs också restriktioner när det gäller paracetamol 
som receptbelagt läkemedel. Förskrivning av större mängder än vad som behövs för det 
aktuella smärttillståndet bör undvikas samt försiktighet när det gäller förskrivning av 
en-grams-tabletter (8). 
 
Förskrivningen av paracetamol ökar för varje år och är nu oroväckande stor (9). Den 
förskrivna mängden är mer än dubbelt så stor som den receptfria försäljningen. Men 
det är också viktigt att inte begränsa tillgängligheten på paracetamol mer än 
nödvändigt då paracetamol är ett mycket bra och viktigt läkemedel om det används på 
rätt sätt (10).  Stora varugrupper när det gäller receptfria läkemedel är fluorsköljning, 
smärtstillande medel och avsvällande nässpray och det ses en stadig ökning när det 
gäller försäljning av receptfria produkter (9). Majoriteten av dessa, drygt 80 % säljs på 
apotek. 

1.3 Barn, föräldrar och receptfria läkemedel 
När det gäller föräldrars syn på läkemedel har det visat sig genom undersökningar att 
de vuxna har en tilltro till receptbelagda läkemedel, d.v.s. att de är säkra och effektiva 
(11). Flertalet har också en uppfattning om att receptfria läkemedel inte är farliga och 
att de skulle vara mindre effektiva då de går att köpa fritt, utan förskrivning från läkare.  
Receptfria läkemedel är många gånger bra för att behandla mindre krämpor hos 
barnen men kan vid felanvändning även orsaka biverkningar. Biverkningar och 
interaktioner är något som föräldrar uttrycker oro för när det gäller läkemedel överlag 
(11). 
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Det har visat sig att föräldrar är en stor källa till kunskap och information för sina barn 
(12). Även kunskap om läkemedel förvärvas på detta sätt. Det finns i och med detta en 
poäng i att utbilda föräldrar inom området receptfria läkemedel så att barnen, när de 
växer upp får ett sunt och ansvarsfullt synsätt på läkemedelsanvändning. 
 
Det har även rapporterats att dagligvaruhandeln ger råd om receptfria läkemedel utan 
att varken ha kunskap eller tillåtelse till detta (13). Här har kommunerna som 
kontrollenhet ett ansvar att se till att regelverket följs. Det är på apoteken 
läkemedelsexpertisen finns och det är där rådgivning ska ske. Detta för att säkerställa 
en säker och effektiv läkemedelsanvändning. Alla som går in på ett apotek skall känna 
sig trygga med att veta att rådgivning är tillgänglig och att de kommer att lämna 
apoteket med rätt läkemedel för den aktuella situationen.  
 
Vissa stora kedjor bryter även mot lagen när det gäller försäljning av receptfria 
läkemedel till minderåriga (14). Det skall tydligt skyltas att det är 18-års gräns som 
gäller vid köp av receptfria läkemedel och personalen skall alltid fråga efter legitimation 
då det råder tveksamhet om kundens ålder. Tidigare undersökningar om rådgivning 
och försäljning av receptfria läkemedel visar dock på motstridiga resultat där ett 
tidigare examensarbete från Umeå universitet visar att dagligvaruhandel inte säljer 
läkemedel till minderåriga medan på apotek säljs de med bristande rådgivning (15). 
 
Svenskarna har ändrat levnadsvanor i mångt och mycket (16). Vi reser mer, handlar 
mer över internet och analyser visar att det även söks mer information om symtom, 
sjukdomar och hur det går att få tag på läkemedel på internet. Detta är oroväckande då 
det ej går att garantera kvalitén på de läkemedel som inhandlas på detta vis. En stor 
riskgrupp i detta avseende är landets ungdomar och det ligger ett stort ansvar på 
ungdomsmottagningar att informera de unga om hur viktigt det är att hjälp söks på 
vårdcentral eller sjukhus och läkemedel inhandlas på godkända apotek. 
 
Konsumenter ser apoteken som en trygg miljö och det finns en stor tillit till 
farmaceuter (17). Det har även visat sig att många konsumenter överskattar sin egen 
kunskap när det gäller receptfria läkemedel och farmaceuterna har därmed en viktig 
uppgift i att informera och ge råd till kunder även när det gäller köp av receptfria 
produkter, för att minimera riskerna för felanvändning (17). 
 
Sammanfattningsvis så har omregleringen inneburit en ökad tillgänglighet på 
receptfria läkemedel vilket också var en del av syftet med denna förändring. Vad denna 
ökade tillgänglighet betytt för föräldrar till skolbarn och vad de har för syn på detta har 
inte utforskats i Sverige tidigare. Denna målgrupp är därför intressant att studera i 
detta avseende då skolbarn är en viktig konsument av receptfria läkemedel. 

 
 

2. Syfte  

Syftet med detta arbete är att undersöka vilken uppfattning och inställning föräldrar till 
skolbarn har till inköp och information av receptfria läkemedel. Enkätstudien syftar 
också till att studera effekter av den ökade tillgängligheten av receptfria läkemedel 
bland barnfamiljer. 
 
Frågeställningar som ligger till grund för detta arbete är: 

 Var väljer barnfamiljer att köpa receptfria läkemedel. 

 Vilka faktorer styr valet av inköpsställe. 

 Behovet av information/rådgivning kring receptfria läkemedel. 

 Vilka källor används vid behov av information kring receptfria läkemedel. 



4 
 

 Vad anser barnfamiljer om möjligheten att inhandla receptfria produkter även i 
handeln. 

 
 

3. Metod  

Som grund till litteratursökningen låg de aktuella frågeställningarna. Sökningar gjordes 
i PubMed med sökord som otc children parents, otc buy. Sökmotorn Google 
[www.google.com] användes med sökord som receptfria läkemedel, receptfritt 
dagligvaruhandeln, apoteksomregleringen, ökad tillgänglighet receptfritt, 
paracetamolförgiftningar. Dessa sökningar resulterade i flertalet av de källor som 
använts. Även välkända och betrodda hemsidor besöktes såsom 
[www.socialstyrelsen.se], [www.sverigesapoteksförening.se], [www.svenskfarmaci.se] 
och [www.legemiddelverket.no]  
Bakgrundsfakta om apoteksomregleringen och receptfria läkemedel i handeln söktes på 
läkemedelsverkets hemsida [www.lakemedelsverket.se] 
 
För att få svar på frågeställningarna i detta arbete valdes en enkätstudie. Med hjälp av 
ett frågeformulär som distribueras till ett urval av befolkningen är det möjligt att samla 
in uppgifter om personers syn på frågeställningarna (18). Metoden är relativ enkel och 
billig, dock krävs ett välformulerat följebrev och tydliga, lättförståeliga frågor i enkäten. 

3.1 Urval/undersökningsgrupp   
Eftersom föräldrar är ansvariga för inköp av receptfria läkemedel till barn och barnen 
en viktig konsumentgrupp valdes ”föräldrar till barn i skolåldern” som målgrupp i 
denna undersökning. Undersökningsgruppen begränsades till föräldrar som har barn i 
åk 1-4 på Nya Raketskolan i Kiruna. Årskurserna 1-4 består av två klasser vardera med 
ca 35-40 barn per klass. Detta resulterade i att 298 enkäter delades ut.  

3.2 Enkät 
De två rektorerna för årskurserna 1-4 kontaktades och en förfrågan gjordes om det 
kunde vara möjligt att skicka ut enkäter till föräldrarna i den utvalda målgruppen via 
barnen i skolan. Då rektorerna godkänt förfrågan kontaktades klassernas respektive 
klasslärare där rektorernas samtycke framfördes och lärarnas samtycke efterfrågades.  
En enkät utformades där frågor bland annat baserades på tidigare undersökningar som 
gjorts inom området då apoteksomregleringen har studerats och hur den ökade 
tillgången på receptfria läkemedel har fallit ut i samhället (2). Enkäten [bilaga 1] består 
av 6 frågor som behandlar frågor om inköpsställe och rådgivning kring receptfria 
läkemedel. I de flesta frågor har deltagaren i studien möjlighet att ange sitt svar på en 
femgradig skala där även svarsalternativet ”Vet ej” finns. Några av frågorna efterföljs 
även av alternativet ”Annat” där deltagaren har möjlighet att själv formulera sitt svar. 
Följebrev [bilaga 2] och enkät genomgick en ”face-validity” test (19) av två oberoende 
parter av detta arbete. Face-validity testet innebar i detta fall att två vuxna personer fick 
tillgång till följebrev och enkät innan tryckning och fick möjlighet att kommentera 
dessa. Följebrevet lästes igenom för att upptäcka eventuella otydligheter och enkäten 
besvarades för att se om frågorna uppfattades på rätt sätt och om det fanns något som 
behövde förtydligas. Detta resulterade i vissa omformuleringar och justeringar av både 
följebrev och enkät innan de lämnades till upptryckning och delades ut. De två 
personerna var representativa för målgruppen genom att de själva har barn i 
skolåldern. 

3.3 Etik 
Med tanke på att barn utgör budbärarna i det valda distributionssättet har extra hänsyn 
tagits till att det kan uppstå frågor och funderingar hos barn kring läkemedel till följd 
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av denna enkät. I följebrevet finns därför ett tips till en finsk hemsida (motsvarighet till 
Läkemedelsverket) som handlar om läkemedelsutbildning hos barn i grundskola (20). 

3.4 Distribution/insamling 
Enkäterna delades ut en måndag morgon genom ett besök på skolan där enkäterna 
överlämnades till respektive klasslärare, vilka i sin tur ombesörjde vidare utdelning till 
eleverna. Även en insamlingslåda överlämnades till respektive klass. Insamling av 
enkäter gjordes under fredagen samma vecka genom ett besök på skolan och klasserna.  
Ytterligare ett besök, två skoldagar efter inlämningsdatum passerat genomfördes för att 
fånga upp ev. enkäter inlämnade efter deadline. Därefter genomfördes ingen ytterligare 
påminnelse eller insamling på grund av tidsbegränsning för detta arbete samt att 
tillräckligt många svar inkom. Ingen bortfallsanalys genomfördes.  

3.5 Sammanställning 
Enkätsvaren sammanställdes i ett Excel dokument. För att kunna registrera 
deltagarnas svar anges en siffra för varje svarsalternativ, 1-5 (21). Om deltagaren 
kryssat i aldrig/oviktigt/dåligt registreras en 1:a och en 5:a för alternativen 
alltid/mycket viktigt/mycket bra. Detta är skaltypen ordinalskala vilket används då 
mätvärdena medför en rangordning utan att kunna säga något om skillnaderna 
däremellan. Det är inte utan vidare tillåtet att räkna ut medelvärde för en 
ordinalskalevariabel, men för att på ett överskådligt sätt beskriva var fördelningens 
tyngdpunkt ligger, beräknades medelvärdet genom summering av alla mätvärden 
dividerat med antalet mätvärden. 
 
Dessa medelvärden presenteras i tabeller eller illustreras i figurer, stapeldiagram eller 
cirkeldiagram. För ett par av enkätfrågorna presenteras resultatet procentuellt fördelat 
bland de svarande eller som antal personer per svarsalternativ. Eventuella 
kommentarer i alternativet ”Annat” redovisas i form av text.  
 
 

4. Resultat 

Av de 298 enkäter som delades ut erhölls svar av 137 personer. Detta innebär en 
svarsfrekvens på 46 %.  

4.1 Inköpsställen 
Det vanligaste inköpsstället av receptfria läkemedel är apotek vilket fick ett medelvärde 
på ca 4. Det näst vanligaste inköpsstället är mataffär, därefter bensinstation och det 
minst vanliga inköpsstället är internet. (Figur 1) 
 
Svar på alternativet ”Annat” visar att ytterligare inköpsställen av receptfria läkemedel 
är apotekets ombud på landsbygd. 
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Figur 1. Svarsfördelning i medelvärden på enkätfråga om inköpsställen av receptfria 
läkemedel.  

4.2 Inköp på andra ställen än apotek 
Figur 2 visar att 108 personer (80 %) har köpt receptfria läkemedel på annat ställe än 
på apotek det senaste året och 27 personer (20 %) har inte gjort detta. 
2 personer svarade inte på denna fråga. 
 
 

 
 
Figur 2. Procentuell fördelning över de som köpt, och inte köpt läkemedel på annat 
ställe än apotek det senaste året. 

4.3 Faktorer för val av inköpsställe 
 
Figur 3 visar att det är många faktorer som är av betydelse för val av inköpsställe och 
att skillnaden i medelvärde för dem är små. Öppettider är det viktigaste när föräldrar 
väljer inköpsställe. Därefter värderas möjligheten att kunna göra flera samtidiga inköp. 
Läge, service/bemötande och möjlighet till information om läkemedlet kommer 
därefter som viktiga faktorer följt av P-möjligheter och minst betydelse när inköpsställe 
väljs har priset. 
1 person svarade ”Vet ej” på denna fråga. 
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Kommentarer på alternativet ”Annat” 

- Väljer helst ett apotek med kunnig personal. 
- Sortiment. 
- Att jag kan köpa receptbelagt samtidigt. 

 
 

 
Figur 3. Svarsfördelning i medelvärden över viktiga faktorer för föräldrar då de väljer 
inköpsställe. 

4.4 Informationskällor gällande receptfria läkemedel 
 
De flesta vänder sig till apotek för information/rådgivning när det gäller receptfria 
läkemedel de inhandlat på apotek. Näst vanligaste informationskällan är bipacksedeln, 
därefter internet tätt följt av vårdcentral eller annan sjukvård. Apotek om läkemedlet är 
köpt på annat ställe och telefonrådgivning kommer härnäst och minst vanligt är att 
söka information hos personal på annat inköpsställe än apotek. (Figur 4) 
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Figur 4. Svarsfördelning i medelvärden för de platser föräldrar vänder sig till då de 
behöver information/rådgivning kring receptfria läkemedel. 

4.5 Informationstillfällen 
 
En majoritet, 53 % av föräldrarna söker information/rådgivning då de köper ett nytt 
läkemedel. 43 % söker information i enstaka fall, 2 % vid varje inköp och 2 % söker 
aldrig information eller råd kring sina inköp av receptfria produkter. (Tabell 1 och figur 
5). 
 
Tabell 1. Tillfällen då föräldrar söker information/rådgivning kring inköp av receptfria 
läkemedel. n=137 

 Vid varje köp Vid nytt LM I enstaka fall Aldrig 
Antal 

personer 
 

2 (2 %) 
 

73 (53 %) 
 

59 (43 %) 
 

3 (2 %) 
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Figur 5. Procentuell fördelning över hur ofta föräldrar söker information/rådgivning 
kring inköp av receptfria läkemedel. 

4.6 Syn på receptfritt utanför apotek 
 
Undersökningen visar på ett medelvärde på 4,31 på frågan om vad föräldrarna anser 
om att det numera är möjligt att köpa receptfria läkemedel utanför apotek. En 
majoritet, d.v.s. 80 personer anser att det är mycket bra (svarade en 5:a) och 11 
personer anser att det är dåligt (valde en 1 eller 2 på skalan). 4 personer valde 
alternativet ”Vet ej”. (Tabell 2 och figur 6). 
 
Tabell 2. Fördelning över antal personer per svarsalternativ 1-5 och alternativet ”Vet ej” 
samt medelvärde på frågan om möjlighet till inköp av receptfria läkemedel utanför 
apotek.  

  
Dåligt=1 

 
2 

 
3 

 
4 

Mycket 
bra=5 

 
Vet ej 

Antal 
personer 

 
4 

 
7 

 
13 

 
29 

 
80 

 
4 

Medelvärde 4,31 
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Figur 6. Procentuell fördelning över åsikterna om möjligheten att köpa receptfria 
läkemedel i handeln bland 137 föräldrar. 
 
 

5. Diskussion 

Syftet med detta arbete var att undersöka vad föräldrar till skolbarn har för inställning 
till inköp och rådgivning kring receptfria läkemedel då de numera är möjligt att 
inhandla dessa utanför apotek. För att besvara frågeställningarna var barnfamiljer 
väljer att köpa receptfria läkemedel, vilka faktorer som styr valet av inköpsställe, behov 
av information och rådgivning kring receptfria produkter och vart de vänder sig då de 
behöver information, genomfördes en enkätstudie. 

5.1 Metoddiskussion 
Att valet föll på en enkätstudie beror på att det är en relativt enkel och billig metod för 
att samla in data till de frågeställningar som ligger till grund för detta arbete. 
Denna metod känns inte lika påträngande och är också tidssparande jämfört med en 
intervjustudie. Undersökningen utformades som en kort enkät med fasta 
svarsalternativ utan inbjudan till fritextkommentarer för att göra den så enkel som 
möjlig att fylla i och på så sätt bidra till en större chans att få in svar. 
 
Målgruppen är mycket intressant då skolbarn är viktiga konsumenter av receptfria 
läkemedel och genom att använda en skola och dess elever som distributionskanal 
kunde den valda målgruppen med lätthet nås utan att någon hänsyn behövde tas till 
andra urvalsfaktorer. Skälet till valet av Nya Raketskolan i Kiruna är delvis ett 
bekvämlighetsurval då författaren har barn i denna skola och detta ansågs öka 
chanserna att genomföra undersökningen via skolan. För det valda distributionssättet 
av en enkätstudie med en begränsad svarstid på en skolvecka är den erhållna 
svarsfrekvensen på 46 % tillräcklig för att kunna besvara forskningsfrågan. En högre 
svarsfrekvens kunde troligen ha uppnåtts med påminnelser och en längre svarstid. 
Detta var dock inte möjligt inom ramarna för arbetet. Att eleverna finns i de lägre 
årskurserna bidrar troligtvis till denna relativt höga svarsfrekvens, då föräldrarna tar 
ett större ansvar över barnens skolväskor och medskickade meddelanden i 
pappersform. De högre årskurserna sållades bort med motiveringen av ett troligtvis 
mindre föräldradeltagande över de äldre elevernas skolmaterial och hemskickad 
pappersinformation, då datorer ersatt mycket av detta för dessa elever. Detta ansågs 
kunna vara en riskfaktor för låg svarsfrekvens. 
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Enkäten är till utseendet tydlig och består endast av en sida med frågor. Detta är en 
fördel då det ökar möjligheten till att föräldrar tar sig tid att besvara den. Ämnet, d.v.s. 
receptfria läkemedel är också relevant och ett vardagligt inslag hos de flesta 
barnfamiljer vilket gör att det fångar intresset hos föräldrarna. Trots att följebrev och 
enkät genomgick ett face-validity test innan distribution upptäcktes vid 
sammanställning en svaghet i fråga 1 där vissa svarat ”Alltid” på ett inköpsalternativ 
och dessutom även hade markerat andra inköpsalternativ. En annan frågeställning eller 
uppdelning av frågan hade varit att föredra för att undvika ev. misstolkningar. Ett 
förtydligande gällande svarsalternativet ”Flera samtidiga inköp möjligt” i fråga 3 hade 
varit önskvärt då det finns en oklarhet i svaren om det är receptbelagda läkemedel eller 
andra varor, t.ex. matvaror som avses. 
  
Enkäten utformades med svarsalternativ på en graderad skala 1-5 (ordinalskala) istället 
för en VAS-skala (Visuell analogskala) då det lättare möjliggör bearbetning av data och 
framtagning av ett resultat på denna basis (21). Exempel på en VAS-skala är en linje 
100 mm lång där svaret anges med ett kryss på linjen och utgör mätvärdet mätt i mm 
från vänstra ändpunkten. Denna typ av skala används framförallt som skattningsskala, 
t.ex. för att skatta en smärtupplevelse och det blir därmed svårare att använda denna 
typ av svar vid databearbetning. Vanligt förekommande vid användning av 
ordinalskalor är att beräkna medelvärden för att på ett överskådligt sätt visa var 
tyngdpunkten i svaren ligger trots att detta egentligen inte är tillåtet för en 
ordinalskalevariabel. Eftersom detta är en metod som ändå ofta används brukades den 
även i detta arbete. 
 
Ytterligare analyser av insamlad data skulle kunna vara möjligt, exempelvis 
signifikanstester för att se om uppvisade skillnader i medelvärde mellan olika 
svarsalternativ är signifikanta. Detta har dock ej genomförts i denna studie på grund av 
begränsade tidsramar och att syftet var att skaffa en övergripande bild som kan vara 
hypotesgenererande för framtida studier. Ytterligare intressanta analyser som skulle 
kunna göras i en liknande undersökning vore att stratifiera materialet för att se 
exempelvis om de som väljer apotek som förstahandsinköpsställe skattar information 
som viktigare än andra. 

5.2 Inköpsställen 
Resultatet visar att apotek är det vanligaste inköpsstället av receptfria läkemedel. Detta 
visar också tidigare undersökningar där det uppges att 80 % av alla receptfria 
läkemedel försäljs på apotek (9). Att göra en jämförande beräkning baserat på 
resultaten i detta arbete hade varit intressant men det visade sig vid 
sammanställningen att många svarat en 5:a på alternativet apotek, d.v.s. att de alltid 
köper receptfria läkemedel på apotek och dessutom svarat att de inhandlar läkemedel 
även på andra ställen. Med detta sätt att besvara frågan uppstår en oklarhet i svaret då 
en 5:a (alltid) i praktiken tydligen inte innebär att apotek är det enda inköpsstället för 
de svarande. Med en annan utformning av frågan hade det varit möjligt att göra en 
jämförelse mellan hur vanliga de olika inköpsställena är. Som frågan nu var formulerad 
får svaren tolkas som om att respondenterna svarade var de oftast handlar, snarare än 
enligt den faktiska skalan som löpte från aldrig till alltid. Att mataffärer är det näst 
vanligaste inköpsstället är inte förvånande då målgruppen är barnfamiljer vilka oftast 
har en vardag med många aktiviteter och en tidspressad tillvaro, men där matinköp är 
ett stående göromål. På tredjeplatsen hittar vi bensinstationer vilka troligtvis vinner 
köpare genom generösa öppettider som är betydelsefullt då barnen insjuknar sent på 
kvällar eller helger och det för tillfället inte finns andra alternativ. Det minst vanliga 
inköpsstället är internet vilket inte samstämmer med tidigare analyser som pekar på en 
ökad försäljning och informationssökning av läkemedel via internet (16). 
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Av de 137 föräldrar som svarade på denna enkät uppgav 80 % att de köpt receptfria 
läkemedel på annat ställe än apotek det senaste året. Detta kan jämföras med tidigare 
konsumentundersökningar som visat att cirka en tredjedel av konsumenterna under 
det senaste året handlat läkemedel utanför apotek vid åtminstone något tillfälle (22). 
Den höga andelen på 80 % i detta arbete kan förklaras med den studerade målgruppen. 
Många föräldrar upplever en vardagsstress där det gäller att få vardagen att gå ihop 
med arbete och familj. Detta påstående överensstämmer med studier som gjorts inom 
området och där framförallt mödrar uppger att de känner tidspress i någon omfattning 
(23). Barnföräldrar samordnar därför troligen sina inköp i större utsträckning än andra 
konsumentgrupper och nyttjar då möjligheten till alternativa försäljningsställen i högre 
grad.  
 
En övervägande del av föräldrarna i denna undersökning var också mycket positiva till 
möjligheten att köpa receptfria läkemedel utanför apotek. Även detta sammanfaller 
med tidigare undersökningsresultat som visade på att befolkningen var positiva till 
detta redan innan den möjligheten fanns i Sverige (1). Detta är en värdefull möjlighet 
som erbjuder ökad tillgänglighet på läkemedel under dygnets alla timmar. Kanske extra 
värdefull för just föräldrar där barnen plötsligt kan insjukna i lättare förkylningar och 
andra mindre åkommor som kan egenvårds behandlas och det är därmed rimligt att 
dra slutsatsen att de alternativa försäljningsställena spelar en viktig roll för dessa 
familjer. 
 
Många faktorer är av betydelse för val av inköpsställe vilket visas i studien genom att 
alla svarsalternativ fick ett medelvärde mellan 3 och 4. Skillnaderna mellan de olika 
alternativen om hur viktiga de är, är därför små och har inte signifikanstestats. En 
alternativ frågeställning hade kunnat vara att be föräldrarna rangordna alternativen 
istället för att bara skatta vikten av respektive alternativ. Det hade även varit intressant 
med en följdfråga i enkäten om varför dessa faktorer är mer eller mindre viktiga för 
föräldrarna då de väljer inköpsställe. Med denna följdfråga hade de troliga orsakerna 
som utmålas i denna diskussion ansetts mer tillförlitliga. 
 
Trots dessa brister i insamlad data går det ändå att analysera inbördes ordningen. Den 
viktigaste faktor då föräldrar väljer inköpsställe är öppettider, tätt följt av möjlighet till 
flera samtidiga inköp. Detta styrker tidigare resonemang när det gäller barnfamiljer, 
deras ofta tidspressade tillvaro och det ibland akuta behovet av läkemedel. Dock 
framgår det inte av enkätfrågan om samtidiga inköp gäller receptbelagda läkemedel 
eller övriga varor, t.ex. matvaror. Därefter anges läge, service/bemötande och möjlighet 
till information om läkemedlet i nämnd ordning som tre viktiga faktorer vid val av 
inköpsställe. Att informationsmöjligheten inte placerar sig högre upp i rangordningen 
beror troligen på att många läkemedel som används till barn är välbekanta för 
föräldrarna sedan tidigare vilket medför att informationsbehovet inte alltid är det som 
styr då det är aktuellt att köpa receptfria läkemedel till familjen. Parkeringsmöjligheter 
kommer härnäst och med tanke på att undersökningen gjordes i Kiruna där det 
normalt sett inte är svårigheter med parkering intill apoteken ses denna lågt 
rangordnade faktor som förståelig. Minst viktigt är priset då föräldrarna väljer 
inköpsställe. Detta kan tyda på att dessa produkter är något som införskaffas då ett 
verkligt behov finns vilket gör att eventuella prisskillnader anses mindre viktiga. Märk 
väl att medelvärdet för alla dessa svarsalternativ ligger mellan 3 och 4 vilket visar att 
det är många faktorer som är av vikt och att skillnaderna är små. 

5.3 Information 
På frågan vart föräldrarna vänder sig då de behöver information om receptfria 
läkemedel blev det vanligaste svaret apotek vid inköp. Detta resultat stärks genom 
tidigare undersökningar som visar att konsumenterna ser apoteken som en trygg miljö 
och känner tilltro till farmaceuter (17). Genom att föräldrar inhämtar information om 
läkemedel från tillförlitliga källor ökar också möjligheten till en säker och sund 
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läkemedelsanvändning vilket är viktigt med tanke på att kunskap och vanor går i arv 
mellan föräldrar och barn och detta gäller även när det handlar om 
läkemedelsanvändning (12). 
 
För att möjliggöra en god rådgivning på apotek måste även personalen få tid att ge råd. 
Personalsituationen bör vara tillfredsställande så att tid finns för alla kunder oavsett 
ärende. Fortbildningar är också viktigt så att all personal får kunskap om nyinkomna 
läkemedel på den receptfria sidan. Tillgång till rådgivning och information om 
receptfria läkemedel är också viktigt för att undvika felanvändning av läkemedel. Det 
har i och med den ökade tillgängligheten på receptfria preparat varnats för en ökning 
av paracetamolförgiftningar, både avsiktliga och oavsiktliga (8). Detta tros dock inte 
vara något problem hos den studerade målgruppen. De alternativa försäljningsställena 
nyttjas i hög grad av föräldrarna samtidigt som de uttrycker ett behov av information 
och rådgivning vilket de ofta inhämtar från tillförlitliga källor. För föräldrarna i denna 
enkätstudie verkar den ökade tillgängligheten på receptfria läkemedel vara av positiv 
karaktär och en väl fungerande möjlighet i vardagen. 
 
Att bipacksedeln är en informationskälla som används i så pass stor utsträckning är bra 
men även något överraskande då internet förväntades vara en större källa till 
information. Trots ökad användning av internet vid informationssökning av läkemedel 
och sjukdomar (16) kan resultatet tolkas som att när läkemedlet väl är inhandlat ligger 
bipacksedeln närmare tillhands för användarinformation. Viktigt att tänka på för de 
som utformar bipacksedlar är att de ska vara tydliga och lätta att förstå oavsett ålder 
och utbildningsnivå hos användarna av läkemedlen (24). Internet och 
vårdcentral/sjukvård placerar sig i mellansegmentet av informationskällor hos dessa 
föräldrar. Telefonrådgivning angående receptfria läkemedel är inte heller vanlig hos 
denna undersökningsgrupp och nyttjas troligen mer när det gäller råd och information 
angående sjukdomssymtom. Att föräldrar frågar personal på annat inköpsställe än 
apotek om råd och information när det gäller läkemedel är inte vanligt och kan tyda på 
att föräldrarna är medvetna om att personal på annat försäljningsställe inte kan eller 
får svara på några frågor kring läkemedel. Dagligvaruhandeln får absolut inte 
rekommendera ett läkemedel eller ge råd kring detta, utan ska hänvisa kunderna till 
apotek om de har frågor eller funderingar (13). Många gånger är det potenta läkemedel 
det handlar om som kan orsaka stora skador vid felanvändning (8).  
 
Majoriteten av föräldrarna i denna undersökning anger att de söker information då de 
köper ett nytt läkemedel eller i enstaka fall. Detta visar på att behov av rådgivning finns 
och är önskvärd hos de flesta konsumenter. På ett apotek kan kunden få hjälp att 
avgöra om egenvård är lämpligt eller om kontakt med sjukvården krävs. Är egenvård 
aktuellt ska kunden få hjälp att välja lämplig produkt och därtill få nödvändig 
information (25).  
 
Det bör poängteras att denna undersökning är gjord i en begränsad målgrupp med 
föräldrar till barn inom samma område i Kiruna och kan därför inte ses som 
representativ för allmänheten i hela Sverige.  
 
Fler undersökningar framöver inom denna målgrupp är önskvärt, bl.a. för att specifikt 
ta reda på anledningen till att föräldrar väljer alternativa inköpsställen samt för att ta 
reda på om det skiljer sig något mellan vilka läkemedel föräldrar väljer att köpa i 
dagligvaruhandeln respektive på apotek, och i sådana fall varför. Detta är av stor vikt då 
det kan spela roll för apotekspersonalens fortbildningar och för apotekens framtoning 
som informationsförmedlare även när vara försäljs på annat ställe. Föräldrar till 
skolbarn är även en grupp som är intressant att rikta information till, då det gäller 
receptfria läkemedel och dess användningsområden eftersom de idag är förebilder för 
framtidens läkemedelsanvändare, nämligen barnen. 
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6. Slutsats 

Slutsatsen av denna enkätstudie är att föräldrar är mycket positiva till den utökade 
tillgängligheten på receptfria läkemedel som apoteksomregleringen har gett upphov 
till. Trots detta väljer många fortfarande apotek som sitt främsta inköpsställe där de 
också har möjlighet att få råd och information om läkemedel. Information är önskvärd i 
något avseende för de flesta och alla ska veta och känna sig trygga med att de får denna 
information av samhällets läkemedelsexpertis som finns på våra apotek. Många 
faktorer spelar in för valet av inköpställe av receptfria läkemedel, från öppettider till 
parkeringsmöjligheter. Föräldrarna är barnens förebilder och mycket av barnens 
framtida vanor och kunskap förvärvas därigenom. Med detta i åtanke kan apotekens 
personal bidra till sunda läkemedelsvanor genom att vara lyhörda, vägleda och ge råd 
till alla kunder oavsett inköp för att främja ett effektivt och säkert 
läkemedelsanvändande.  
 
 

7. Tack 

Ett stort tack till min handledare Andy Wallman för inspiration och stöd genom hela 
detta arbete. Tack även till Lapplands lärcentra och Kiruna kommun 
(kopieringsavdelningen) för hjälp med upptryckning av enkäter och följebrev. 
Slutligen ett tack till rektorer, lärare, elever och deras föräldrar i åk 1-4 på Nya 
Raketskolan i Kiruna som gjort det möjligt för mig att genomföra denna enkätstudie.  
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Bilaga 1 

Frågor om receptfria läkemedel 
 

1. Var köper du receptfria läkemedel?                  Aldrig        Alltid       Vet ej   

    (Besvara med ett x för varje alternativ a-d)  (1)  (2) (3) (4) (5) 

a) Apotek               
b) Mataffärer             
c) Bensinstationer             
d) Internet              

 
Annat:______________________________         

2. Har du köpt receptfria läkemedel på annat ställe än apotek det senaste året? 

       Ja      Nej 

3. Vad är viktigt när du väljer inköpsställe?       Oviktigt     Mycket viktigt Vet ej      

(Besvara med ett x för varje alternativ a-g)  (1)  (2) (3) (4) (5) 

a) Öppettider             
b) Läge              
c) Pris              
d) Service/bemötande            
e) Att jag kan få information om mitt läkemedel         
f) Att flera inköp går att göra på samma ställe         
g) Parkeringsmöjligheter            

 
Annat:_________________________________        

4. Vart vänder du dig om du behöver information/rådgivning kring receptfria 
läkemedel? (Besvara med ett x för varje alternativ a-g)               

Aldrig        Alltid Vet ej  
(1)  (2) (3) (4) (5) 

a) Apotek vid inköp             
b) Apotek om köpt på annat inköpställe          
c) Personal på annat inköpsställe än apotek          
d) Vårdcentral eller annan sjukvård           
e) Telefonrådgivning             
f)  Internet              
g) Bipacksedel i läkemedelsförpackningen          
 
Annat:_________________________________       

5. Hur ofta söker du information/rådgivning kring dina inköp av receptfria 

produkter? 

 Vid varje köp     Vid köp av ett nytt läkemedel     I enstaka fall       Aldrig 

 Annat:_________________________________ 

6.  Vad anser du om att det numera            Dåligt     Mycket bra Vet ej 
är möjligt att köpa receptfria   (1)  (2) (3) (4) (5)  

läkemedel även i handeln?           
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Bilaga 2 

 
Kiruna 2014-04-05 

 
Hej! 
Jag heter Anneli Stålnacke och läser till receptarie vid Umeå universitet. Jag skriver nu 
mitt examensarbete och jag har för avsikt att undersöka vad allmänheten har för 
inställning till inköp och information av receptfria läkemedel. En viktig konsument av 
receptfria läkemedel är barn i skolåldern och vi vänder oss därför nu till dig som är 
förälder och ansvarig för köp av dessa produkter. 
 
Denna undersökning genomförs oberoende av apotek och annan handel. 
Svaren kommer inte att kunna härledas till någon enskild person och deltagandet är 
frivilligt. 
 
Det färdiga examensarbetet som blir resultatet av denna studie kommer att finnas 
tillgänglig under hösten 2014 på Umeå universitets hemsida www.umu.se 
 
Har barnen frågor till er föräldrar eller lärare om läkemedel som en följd av denna 
enkät eller annars, vill jag tipsa om en bra finsk hemsida (från finska motsvarigheten 
till Läkemedelsverket) som handlar om läkemedelsutbildning hos barn i grundskolan. 
http://www.laakekasvatus.fi/. 
 
Om du har några funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min handledare 
Andy Wallman. 
 
Jag hoppas att du vill vara med och bidra med dina synpunkter. 
 
Vänliga hälsningar,    
Anneli Stålnacke    Andy Wallman Universitet 
Student, receptarieprogrammet,   Lektor, Farm. Dr, 
Umeå universitet    Umeå universitet 
 
E-post: anst0187@student.umu.se   andy.wallman@chem.umu.se  
Tel: 070-371 33 40    Tel: 070-550 09 71 
Rösvägen 4  
98143 Kiruna 
 
 
Behåll gärna denna information,  

Enkäten returneras med ditt barn till skolan senast den 11 April 
eller skickas till Anneli Stålnacke Rösvägen 4  98143 Kiruna 
För de med mer än ett barn i åk 1-4 inlämnas endast en svarsblankett. 
 

http://www.umu.se/
http://www.laakekasvatus.fi/
mailto:anst0187@student.umu.se
mailto:andy.wallman@chem.umu.se
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