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Sammanfattning 

Inledning 
Reformen generiskt utbyte genomfördes i Sverige år 2002. Enligt svensk lag är 
apoteken skyldiga att byta ut originalläkemedlet mot det likvärdiga läkemedel som är 
det billigaste under den perioden. Originalläkemedel och generiska läkemedel ska vara 
identiska och bestå av samma aktiva substans med samma mängd, dock kan 
hjälpämnena variera. Reformen innebär ekonomiska besparingar för både samhället 
och individer. Kritik riktad mot utbytet på grund av patientsäkerheten relaterat till 
risker med biverkningar, felmedicinering och följsamhet. Information finns som staten 
tagit fram om generisk förskrivning och hur vårdpersonal förhåller sig till det.  
Både förskrivare och farmaceut har en positiv inställning till utbytet vilket rapporter 
visat. Det har gjorts studier i andra länder där de undersökt hur kunder ser på  
generiskt utbyte. Denna studie lyfter fram en särskilt målgrupp som inte har studerats 
tidigare för att uppskatta deras åsikter och attityder om generiskt utbyte.  
 
Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka gruppen som deras generella uppfattning om 
generikautbytet. Mer specifikt undersöks vilka faktorer som är viktiga och som kan 
påverka deras uppfattning och acceptans till generikautbyte. 
 
Metod 
En webbenkät tilldelades i Facebookgruppen ”Svenska akademiker med utländsk 
bakgrund”. Totalt var det 4298 medlemmar i gruppen varav 141 som deltog i studien 
vilket visar en låg svarsfrekvens. Enkäten utformades via Googleforms och 
datainsamlingen samlades via programmet. Tidsperioden för enkäten var mellan den 
9-24/2- 2016 med en påminnelse efter 1,5 vecka i Facebookgruppen. Efter två veckor 
avslutades enkäten och datainsamlingen påbörjades. 

Resultat och diskussion 
Majoriteten (70%) av deltagarna angav att de hade accepterat bytet. Framförallt var det 
ekonomiska orsaker och tillräcklig information från farmaceuten uppgavs som viktiga 
anledningar till acceptans av utbytet. De som inte accepterade utbytet angav att de inte 
kände sig bekväma med att göra det, inte fått tillräckligt med information om utbytet av 
förskrivare och var oroliga för sämre effekt. Farmaceuter har en nyckelroll vad gäller 
information om generiskt utbyte. Andelen som fick information om utbytet från läkare 
tyckte inte denna vara tillräcklig. På grund av detta bör mer satsningar göras för att 
förbättra information mellan förskrivare och patient.  
 
Slutsats 
Studien hittade inga signifikanta skillnader mellan under grupper såsom svenskfödda 
och utländskfödda inom gruppen ”Svenska akademiker med utländsk bakgrund”. 
Acceptansen har varit lika hög bland deltagarna vilket kan förklaras av deras 
akademiska bakgrund. I framtiden bör statliga myndigheter göra satsningar på att även 
utbilda och följa upp att förskrivare är med och informerar sina patienter i tidig skede 
för att minimera ytterligare risker för osäkerhet kring generika och generiskt utbyte.  
 
 
 
Nyckelord: Generiskt utbyte, Generika, Läkemedel, Utländskfödda, Enkät  
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1.Introduktion 

När företag forskar fram ett nytt läkemedel, ett så kallat originalläkemedel får 
läkemedelsföretag ensamrätt att tillverka och sälja det under en patenttid på 20 år från 
den dagen patentansökan lämnas in enligt patent- och registreringsverket (1). Efter 
denna tidsperiod kan andra företag tillverka likvärdiga läkemedel med samma 
verksamma ämne, så kallat generiska läkemedel. Generiskt utbyte innebär att när 
patienten hämtar ut sitt receptbelagda läkemedel inom förmånen på apotek erbjuds de 
ofta ett likvärdigt läkemedel men till ett lägre pris (2,3). Likvärdiga läkemedel innebär 
att de innehåller samma verksamma ämne i samma mängd dock ligger skillnaderna i 
hjälpämnena som ger läkemedlet dess färg, form, smak och därav kan utseende variera. 
Dessa läkemedel ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen 
(2). Mellan dessa företag uppstår konkurrens som gör att priserna sjunker vilket leder 
till att ingen ska behöva betala mer för ett läkemedel, varken kunden eller samhället 
(3). 

1.1 Generiskt utbyte i Sverige 
I Sverige genomfördes generiskt utbyte på apotek med start oktober 2002. Denna 
reform innebär att apotek enligt lag är skyldiga att byta ut läkemedlet som förskrivaren 
har skrivit ut mot likvärdiga läkemedel som är billigast under den perioden. Reformen 
drevs fram eftersom det fanns ett ökat behov av att sänka de ökade 
läkemedelskostnaderna (3, 4).  
 
Läkemedelsverket (LV) bestämmer om vilka läkemedel som är utbytbara med varandra 
(2,4). Vad gäller kvalitetskraven har generiska läkemedel precis som originalläkemedel 
samma höga kvalitetskrav då de fungerar på samma sätt i kroppen. Det är främst det 
verksamma ämnet som kan orsaka biverkningar som kan uppstå hos alla läkemedel. 
För att LV ska fatta beslut om utbytbarhet mellan läkemedel finns det vissa kriterier 
som de följer och har även en bedömning som inkluderar effekt, säkerhet, hanterbarhet 
och produktinformation (2,3).  
 
De kriterier som ska uppfyllas för att läkemedel ska vara utbytbara:  

- Innehåller samma verksamma substans 
- Samma mängd och beredningsform 
- Visat att de är likvärdiga  
- Är ett godkänt läkemedel 
- Bedömts som likvärdiga av LV.  

 
Ändå uppstår det frågor och kritik som berör patientsäkerheten eftersom generiska 
utbytet har bl.a. varit relaterat till biverkningar, dubbelmedicinering och 
följsamhetsproblem (2,3).  

1.2 Periodens vara & högkostnadsskydd 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är den myndighet som ansvarar för 

apotekens handelsmarginal och regler kring utbyte av läkemedel. Detta innebär att de 

beslutar om vilka priser på läkemedel och därmed om vilket generiskt läkemedel 

apoteken erbjuder kunden, det är också den myndighet som följer upp att apoteken 

verkligen genomför bytena enligt regelverket (3).  

 
TLV  utser periodens vara för att apoteken ska kunna erbjuda apotekskunder generiskt 

utbytbara läkemedel med lägst pris (4). Dessutom finns det två reservprodukter som 

apoteken kan välja mellan om de billigaste läkemedel inte finns tillgängliga. Det 

utbytbara läkemedel som har lägst pris kan variera från månad till månad vilket gör att 

apoteken kan erbjuda patienten olika läkemedel vid olika tillfällen. De läkemedel som 

ska ingå i läkemedelsförmånen och vilka priser det gäller på enskilda läkemedel 
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beslutar TLV, då enbart de läkemedel som ingår i förmånen får bytas ut. Eftersom 

apoteket är skyldiga att erbjuda ett likvärdigt läkemedel som har lägst pris måste även 

de uppmärksamma patienten om att utbytet sker och att patienten har rätt att motsäga 

sig bytet mot betalning av mellanskillnaden för det förskrivna läkemedlet. Av 

medicinska skäl kan förskrivaren välja att säga nej till utbytet för patientens 

välmående, till exempel kan en patient vara allergisk mot innehållsämnen i tabletten 

(4). 

 

På apoteket kan farmaceuten motsäga sig utbytet om bedömningen av det aktuella 

utbytet inte fungerar för patienten, till exempel kan utformningen av läkemedlet 

innebära en försämrad läkemedelsanvändning eller sjukdomstillstånd. Om patienten 

väljer att betala prisskillnaden mellan det förskrivna läkemedlet och det billigaste 

utbytbara läkemedlet, exkluderas utbytet och räknas därför inte med i 

högkostnadsskyddet. Läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånen och inte 

ingår i högkostnadsskyddet får patienten betala hela kostnaden själv.  Då förskrivaren 

eller farmaceuten motsäga sig bytet ingår hela kostnaden för läkemedlet i 

högkostnadsskyddet (3,4).  

1.3 Åtgärder för att öka patientsäkerheten - exemplet generisk förskrivning 
Generisk förskrivning innebär att förskrivaren använder substansnamnet istället för 
produktnamn vid förskrivningen av läkemedel (5). Som tidigare nämnt innebär då 
generiskt utbyte förenklat att det förskrivna läkemedel som ingår i 
läkemedelsförmånen ska bytas ut på apoteket mot det billigaste likvärdiga läkemedlet 
som finns tillgängligt.  
 
Läkemedelsverket har under 2014 genomfört intressentseminarier som inkluderar 23 

olika intressentgrupper med syfte att diskutera olika lösningsförslag för att förbättra 

patientsäkerheten kring generisk förskrivning och om den ska införas eller inte i 

Sverige. Majoriteten (87%) av samtliga grupper var positiva till generisk förskrivning 

däremot fanns två grupper som var emot. Motiveringen till generisk förskrivning hade 

följande argument: generisk förskrivning baserad på substansnamnet medför ett 

gemensamt språk och kan ha flera positiva effekter när det kommer till 

kommunikationen mellan förskrivare, patient och farmaceut. Dessutom kan detta leda 

till att förskrivnings och ordinationsprocessen kortas ned. Med ovannämnda argument 

kan patientsäkerheten ökas. Å andra sidan kan generisk förskrivning baserad på 

substansnamnet eller produktnamnet, leda till komplexitet som påverkar 

patientsäkerheten negativt. Intressentgrupper menar att kostnaderna kan öka med 

införandet av generisk förskrivning och detta resulterar till en begränsad 

kostnadsbesparing. Säkerhetsproblemen kring generiskt utbyte är kvarstående.  

För att lösa problematiken med generiskt utbyte behövs det ytterligare  arbete och  

utveckling kring informationen samt regelverk. En del av dessa förändringar gäller 

allmänna kvalitetsförbättrande åtgärder exempelvis journalsystemen, 

läkemedelsförpackningarnas och etiketternas utformning från apoteket (5, 6).  
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1.4 Förskrivarens och farmaceutens roll 
TLV och Statistiska centralbyrån (SCB) utförde under 2012 en webbaserad enkät som 
syftade till att sammanställa förskrivarens och apotekspersonalens åsikter och 
erfarenheter av generiskt utbyte (6). Rapporten visar att både förskrivare och 
apotekspersonal var medvetna om läkemedelskostnader och att generiskt utbyte 
innebär stora besparingar för samhället.  
 
Allmänt diskuterade apotekspersonalen kostnadsfrågor med kunderna mer jämfört 
med förskrivarna, vilket är förståeligt då patienterna hämtar ut sina läkemedel på 
apoteket och har därför direkt kontakt med apotekspersonalen. Detta innebär att det 
vilar ett stort ansvar hos apotekspersonalen vad gäller information om kostnader och 
utbytessystemet för att kunna kommunicera med patienterna. Rapporten visar att 
apotekspersonalen och förskrivare har liknande inställning till generiska läkemedel, 
som ansågs vara lika effektiva som originalläkemedel och att utbytet inte skulle leda till 
fler eller värre oönskade effekter än originalläkemedlen. Däremot är både parterna 
överens om att utbytet i vissa fall kan generera oro, osäkerhet samt förvirring hos dessa 
patienter. Acceptansen för generiska läkemedel är lika i båda grupperna då utbytet kan 
vara en valmöjlighet. Däremot var apotekspersonalen mer överens än förskrivarna 
kring frågan om man höll med Läkemedelsverket angående vilka läkemedel som de 
godkänner som utbytbara. Från apotekspersonalen var det 49% Ja och 47% Ja, till viss 
del, medan för förskrivarna var 40% Ja och 38% Ja, till viss del. Detta påvisar att båda 
grupperna har förtroende för LV:s beslut som dessutom är betydelsefullt för generiskt 
utbyte eftersom apotekspersonalen ska på ett övertygande sätt rekommendera utbytet 
till patienter utan att själva behöva ifrågasätta. Informationen från statliga myndigheter 
är såldes viktig ur båda patientens och vårdpersonalens perspektiv för att säkerställa 
vilka åtgärder det kan behövas för att förbättra patientsäkerheten kring generiskt 
utbyte (5,6). 
 
I Finland genomfördes generiskt utbyte år 2003, ett år efter visar en studie om attityder 
till utbytet hos förskrivare och patienter (7). Att majoriteten av patienterna var positiva 
till reformen dock ansåg ungefär hälften av de förskrivarna som intervjuades att inte 
alla utbytbara läkemedel var säkra och effektiva. Vidare uppgav samtliga förskrivare att 
de flesta av deras patienter hade många frågor att diskutera om generiska läkemedel. 
Frågorna handlade om säkerhet, effektivitet och biverkningar som upplevdes som ett 
bekymmer samt de höga kostnader som originalläkemedel medför. Förskrivarens roll 
är därav betydelsefull inför patientens beslut om generiskt utbyte. 
 
En annan studie som gjorts i Polen  lyfter upp vissa åtgärder som kan öka den positiva 
synen på generiskt utbyte. Exempelvis genom att förbättra kommunikationen mellan 
farmaceut och förskrivare och att farmaceutens skyldighet att erbjuda det billigaste 
läkemedel. Undersökningen visar även hur polska kunder överlag är generellt positiva 
till generiska läkemedel och att i viss mån har tidigare erfarenheter med generika, lägre 
utbildning, låg inkomst och vissa regioner i Polen, visar signifikant ökad vilja till att 
byta originalläkemedel till billigare alternativ. Andra faktorer som kan påverka 
användarnas attityder  förutom information från förskrivare och farmaceut även vara  
medias syn,  släkt och vänners inställning. Vid utbytet av generika rapporterar studien  
att 72% av deltagarna inte hade märkt skillnad i läkemedels effektivitet, 21 % hade en 
minskad upplevelse av behandling/ ökad biverkningar minst en gång och 7 % anser att 
generiska läkemedel fungerar bättre än originalläkemedel. Enligt den stora majoriteten 
av denna studiegrupp fann man att generika är av bra kvalité (8).  
 

Synen på generiska läkemedel hos patienter från USA, Kanada, Europa, Australien, 
Brasilien och Malaysia har visats genom en litteraturöversikt. Flera faktorer som 
socioekonomisk status, landets utvecklingsnivå och tidigare erfarenhet av systemet 
påverkade deras syn. Studien påvisade att genom utökad information om generiska 
läkemedel till patienter, har allt fler fått ökade kunskaper och dessutom kan detta vara 
anledningen till den positiva synen på generiska läkemedel (9).  
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I Danmark har det gjorts studie som talar för att kunder som redan hade erfarenheter 
av att acceptera generiskt utbyte var mer troliga att även acceptera utbyte i framtiden. 
Dock fann denna studie inga skillnader i kön, olika typer av läkemedel eller antal 
läkemedel som patienten har (10).  

1.5 Information och hälsolitteracitet 
Begreppet hälsolitteracitet handlar om i vilken grad en person har förmågan att förstå 
och bearbeta grundläggande hälsoinformation för att sedan kunna fatta lämpliga beslut 
(11). Innebörden är att betona även individers kompetens att förvärva, förstå, värdera 
och använda hälsoinformation. Med hög hälsolitteracitet innebär det att individen kan 
förstå instruktioner och använda läkemedel enligt föreskrift för att på bästa sätt leva 
med olika sjukdomstillstånd, saknas dessa förmågor bedöms hälsolitteracitet som låg.  

I amerikanska studier (12) har det visat att andelen med låg hälsolitteracitet är högre i 
vissa grupper som t.ex. invandrare, äldre och personer med kort utbildning.  

Personer med låg hälsolitteracitet uppskattar sin hälsa lägre och har ökad risk för 
sjukhusvård eller besök jämfört med dem med hög hälsolitteracitet. Detta innebär att 
otillräcklig hälsolitteracitet leder till ökade kostnader för samhället (11). 

Vissa studier (13) påvisar att patienter i vissa fall inte minns eller förstår mer än hälften 
av vad läkare berättar och i andra studier framhåller att läkare i en liten utsträckning 
kontrollerar att patienter verkligen förstår de begrepp som används vid 
kommunikationen med patienten. Effekten av detta kan se olika ut beroende på om 
patienten har en hög eller låg hälsolitteracitet (14). 

1.6 Skillnader i hälsa  
Olika sociala bestämningsfaktorer påverkar hälsan generellt. Dock påverkas 
utlandsfödda av ytterligare faktorer (15). Bland annat tidigare erfarenheter av krig och 
utvandring till ett nytt land, språkkunskaper, status, sociala och kulturella traditioner  
kan vara avgörande för hälsan. Skillnader mellan svenskfödda och utlandsfödda är 
därav intressant att studera då tidigare studier  visat att allt fler patienter med utländsk 
bakgrund upplever mer smärta än svenskfödda patienter (16). Även här finns det 
liknande studie som påvisar vikten på språk, sociala och kulturella traditioner i kontakt 
med utländska apotekskunder (17). Dessa faktorer ses som flera barriärer till dålig 
kommunikation på möten mellan utländska apotekskunder och apotekspersonal. På 
grund av språksvårigheter kan information och rådgivning kring 
läkemedelsanvändningen blir av sämre kvalité då frågor utanför apotekarnas expertis 
och professionella yrkesroll kan komma att diskuteras. 
 
En studie har visat att utländskfödda patienter har mer besvär av smärta vid en 
höftledsoperation än svenskfödda patienter (16). Denna skillnad pekar även här på  
vikten av kommunikationen, patienterna har olika förväntningar på vården och 
operationstiden varierar mellan dessa två grupper. Dessutom kan en del 
socioekonomiska skillnader förklara varför de utländskfödda i Sverige jämfört med 
svenskfödda oftast ha sämre hälsa (18).  
I Sverige har många patienter andra språk än svenska som modersmål (11). 
Hälsoinformationens komplexitet är i dagsläge hög och kan även drabba de patienter 
med högutbildning att ta till sig den. En förutsättning till en optimal och funktionell 
patientrelation mellan vårdpersonal är det viktigt att skräddarsy den aktuella 
informationen utifrån hälsolitteracitets nivå.  

Denna studie är ämnad att undersöka en akademisk grupp med en utländsk bakgrund 
för att se om ovan nämna skillnader kan vara aktuella, just vad gäller uppfattning om 
generiskt utbyte.  
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2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka gruppen ”Svenska akademiker med utländsk 
bakgrund” om deras generella uppfattning om generikautbytet. Mer specifikt 
undersöks vilka faktorer som är viktiga och som kan påverka deras uppfattning och 
acceptans till generika samt utbytet. Nedanstående faktorer kommer att undersökas.  

2.1 Specifika mål 
1. Vilken uppfattning om generiskt utbyte har svenska utländska akademiker? 
2. Får de information från läkaren och/eller farmaceut på apotek om generiskt utbyte 
och i så fall hur stor betydelse har den informationen på deras  uppfattning? 
3 Finns det skillnader på uppfattningen i gruppen mellan svenskfödda och 
utlandsfödda akademiker?  
4.  Vilka av ovannämnda faktorer påverkar deras beslut att acceptera utbytet?  
 

3. Metod 

En webbenkät har valts för att undersöka om en specifik grupp av  personer med en 
akademisk och utländsk bakgrund om deras generella åsikter om generiskt utbytet på 
apotek. Enkäten innehåller tolv frågor med flervalsalternativ som ska svara på vad som 
kan påverka deras val till utbytet på apotek och om deras bakgrund, ålder, utbildning, 
språk m.m. har betydelse (se bilaga 1). 
 
Valet av denna typ av enkätundersökning är kostnadseffektivt och praktiskt att 
genomföra en datainsamling (19). Fördelar med webbenkäter är möjligheten att skapa 
interaktiva enkäter där deltagarna som besvarar enkäten får olika frågor beroende på 
vilka svar som anges. Frågorna som deltagare besvarar blir därför begränsade och 
omfattar de som är relevanta för just deltagaren.  

3.1 Enkätutformningen 
För denna typ av enkät valdes de frågeställningar som berör generiskt utbyte på ett 
generellt sätt med så varierade frågor som möjligt. Syftet är att få en helhetsbild på 
deltagarnas svar på de olika variabler. De svar som deltagarna kan besvara var antingen 
med “Ja” eller “Nej” samt ett tillägg med “Vet ej” som finns på fråga 1. I vissa frågor är 
det mer specifika och förbestämda svarsalternativ (t.ex. fråga om kön, ålder) som 
specificerar anledningen till deras allmänna uppfattning av generiskt utbyte som även 
har ytterligare en svarsalternativ “Annat” för att inte begränsa deltagarna med de 
angivna svaren och får därmed en möjlighet att själva ange ett svar. På så sätt riskerar 
man inte att exkludera eventuella aspekter som kan visa sig vara viktiga men som 
möjligtvis inte angivits på förhand.  
Fortsättningsvis besvaras en del av frågorna på en Likerts-skala där 1 representerar 
“Otillräcklig” och 5 representerar “Tillräcklig” på frågor 5 och 7. I fråga 2 representerar 
1 “Mycket dålig”, 3 “Varken eller” och 5 “Mycket bra” om deras generella uppfattning 
om generiskt utbyte på apotek. Eftersom gruppen kan ha olika uppfattningar och 
därmed kan svaren skilja sig gradvis är denna typ av mätning på Likerts-skalan en 
informativ och lämplig metod (19,20). 
 
Således kan medelvärden räknas ut för att se om allmän uppfattning av generiskt 
utbyte är generellt positivt respektive negativt hos män eller kvinnor, eller bland 
deltagarna som är svenskfödda eller utlandsfödda i gruppen.  
 
Vid fråga 4 och 5 som markeras som obligatorisk kan deltagaren utifrån sitt svar  välja 
att besvara det nästkommande fråga. Det är viktigt att ge utrymme för den som deltar 
att själv skriva där det är möjlig, främst gäller detta “Annat”-alternativen. I slutet av 
enkäten kan deltagarna kommentera fritt under övriga kommentarer.  
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Googleforms programmet används för enkäten och innehåller flera funktioner där b.la. 
markeras vissa frågor som obligatoriska för att uppmana deltagaren att besvara dessa 
för att gå vidare i enkäten. En nackdel med för omfattande kontrollfunktioner kan vara 
att den som inte kan eller vill svara på en fråga avbryter genomförandet och risken för 
bortfall ökar. Vad gäller svarsfrekvensen på sådana enkäter som är baserade digitalt 
finns det  generellt en risk för att få låg svarsfrekvens. Detta kan vara grund till varför 
inte så många deltagare svarar på enkäten, trots att Facebookgruppen  omfattar 4298 
medlemmar (19,20). I en randomiserad studie bland amerikanska apotekare var syftet 
att se över skillnader på de olika svarsfrekvens, svarstid och kostnaderna från enkäter. 
Studien påvisades att digitala webbenkäter (6,8%) i jämförelse med enkäter som 
skickades via post (21% ), hade en låg svarsfrekvens. Dock var svaren snabbast via 
digitala webbenkäter (21). 

3.2 Studiepopulation  

Målgruppen för denna enkätstudie var baserad på Facebook i en sluten grupp som 
heter “Svenska akademiker med utländsk bakgrund”. Gruppen har 4298 medlemmar 
och enkäten var tillgänglig i 2 veckors period mellan den 9-24 februari. 
Inklusionskriterier för gruppen är att medlemmar ska ha en akademisk samt utländsk 
bakgrund i övrigt finns det inga exklusionskriterier. 

3.3 Validering av enkät 

Innan frågeformuläret publicerades i sin slutliga version och användes i den egentliga 
undersökningen, testades enkäten på ett mindre antal personer i en pilotstudie.   
Syftet med denna pilotinsamling var att kontrollera om de svarande tolkar frågor och 
svar på samma sätt som frågekonstruktören, eller om någon fråga behöver ytterligare 
svarsalternativ så frågan blir möjlig att besvara. Majoriteten av frågorna var enkla och 
enkäten gick på ca tre minuter att genomföra. Vad gäller validering framkom det att en 
av frågorna behövde omformulering. Det gällde fråga 10 (Vilket år är du född?) som 
kan vara problematisk då vissa av deltagarna kan svara genom att ange födelseår 
och/eller ange ålder i år. På grund av detta ändrades frågan till “Ange ditt födelseår”. På 
fråga 11 “Är du född i Sverige” blev det två alternativ; Ja och “Others” då ett Nej inte 
kunde väljas på grund av programmet. Vid alternativet “Others” kan deltagaren 
dessutom ange vilket ursprungsland deltagaren har, svaren som ingick i denna 
provundersökning inkluderas ej i resultatet.  

3.4 Datainsamling 
Undersökningen distribuerades som en elektronisk enkät via Facebook. Ett informativt 
inlägg om enkäten lades tillsammans upp på Facebookgruppen “Svenska akademiker 
med utländskt bakgrund” (se bilaga 2). 
Under en veckas period svarade 115 personer på enkäten och efter 1,5 vecka skickades 
en påminnelse i gruppen för att kunna få upp inlägget i Facebookflödet. 
Datainsamlingen avslutades efter två veckor på grund av den begränsade tiden för 
projektet och totalt hade 141 personer svarat på enkäten. Deltagande i studien var helt 
frivilligt och anonymt. Registrering och bearbetning av data från webbenkäten 
hanterades av programmet “Googleforms” som innehåller funktioner för att ta emot 
och lagra data på ett säkert sätt.  

3.5 Dataanalys och statistik 
Efter att webbenkäten avslutas och samlats in, kunde resultat från respektive 
enkätsfråga hämtas in via programmet ”Googleforms”. All svar från samtliga deltagarna 
visades i form av olika tabeller och grafer för att senare läsas av och bearbetas. Via 
programmet ”Excel” kunde samtliga svar radas upp för att vidare kunna utföra 
kvantitativa analyser av svarsalternativen. Således kan man se över om svarsalternativ 
på frågorna är vanligare än andra för att sedan jämföra vilka faktorer som är 
bidragande till deltagarnas uppfattning samt acceptans av generiskt utbyte. Vidare kan 
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svarsalternativen användas för att göra statistiska analyser som t-test och chi-test för 
att se skillnader och jämföra svar mellan olika undergrupper inom studiepopulationen.  
 

4. Resultat 

Data från webbenkäten från 141 deltagare har samlats och analyserats. Det finns inga 
deltagare som har exkluderats från dataanalysen. Svaren på samtliga frågor kommer att 
representeras nedan i form av deskriptiv analys.  

4.1 Demografisk information 
Av samtliga deltagarna som svarade på webbenkäten var 23,4% män och 76,6% 
kvinnor. Den totala medelåldern var 28,8 år (män= 32,1 år, kvinnor= 27,8 år). Alla i 
populationsgruppen har en akademisk samt en utländsk bakgrund. De svenskfödda var 
35% och utländskfödda 65%, se figur 1.  
 
 

 
Figur 1. Visar svaret på fråga 11 om deltagarna är svensk eller utlandsfödd. Den visar även från vilka 
kontinenter de utlandsfödda kommer ifrån. 
 
Av totalt 141 deltagare var det 48 som var svenskfödda jämför med 78 som var födda i 
Asien, vilket motsvarar ca hälften av totala gruppen.  

4.2 Enkätsfrågor  
På fråga 1 “Har du blivit erbjuden att byta läkemedel?” svarade 84,4% Ja, 14,9% Nej 
och en person Vet ej (0,7%). Totalt sätt har majoriteten av gruppen blivit erbjuden 
generiskt utbyte. Detta är en viktig utgångspunkt för kunna gå vidare till resterande 
enkätsfrågorna.  
På fråga 2 om deltagarnas generella uppfattning av generiskt utbyte räknades 
medelvärde av samtliga deltagares svar. Medelvärdet för deras generella uppfattning av 
generiskt utbyte, var 3,6 på en 5-punkts Likerts-skala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78

48

7 5 3 1

Asien Sverige Europa Annat Sydamerika Afrika

Demografisk fördelning
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Svar på enkätsfrågan 3 som är en följdfråga till ”Vad är huvudskälet till ditt svar på 
fråga 2?”. Deltagarna fick flervals alternativ till vilka faktorer de haft till deras svar på 
frågan om generella uppfattning om generiskt utbyte, se figur 2.  
 

 
Figur 2. Svar på fråga 3 i enkäten: ”Vad är huvudskälet till ditt svar på fråga 2?” 
 
På fråga 4 “Har du fått information av din läkare om att läkemedel kan bytas ut på 
apoteket”? svarade 19,4% Ja och 80,6% Nej.  Alltså har ca 4/5 inte fått information från 
läkare om att läkemedel kan bytas ut på apoteket och endast 1/5 har fått den 
informationen från läkare. Medelvärdet var 2,9 på deltagarnas svar på frågan.  
 
Till enkätsfråga 6 “Har du fått information från farmaceuten om utbyte av 
läkemedel”? svarade 76,6% Ja och 23,4% Nej på frågan. Majoriteten av deltagarna har 
fått information om generiskt utbyte av farmaceuten.  
 
Vidare beräknades om de hade fått tillräckligt med information på fråga 7. Medelvärdet 
var 3,7 på deltagarnas svar på frågan. Det vill säga, av de som hade fått information 
från farmaceuten var de nöjda med den mängd information som gavs. 
 
På fråga 8 ”Accepterade du att byta ut ditt läkemedel till ett likvärdigt alternativ med 
lägre pris senast”? svarade 69,5% Ja och 30,5% Nej. Frågan visar att majoriteten av 
gruppen hade accepterat det generiska utbytet.  
 
Figur 3a och 3b presenterar svaren på följdfrågorna 8a och 8b som hade flervals 
alternativ om vilka faktorer som påverkar att deltagarna accepterat/inte accepterat 
generikautbytet.  
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Figur 3a. Svar på fråga 8a ”Om Ja, varför”? anledning till deltagarna accepterat  generiskt utbyte.  
 

Figur 3b. Svar på fråga 8b ”Om nej, varför”? anledning till deltagarna inte accepterat generiskt utbyte.  
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Deltagarnas svar på fråga 12 ”Skulle du vilja få information på apoteket om generiskt 
utbyte på ditt modersmål?” som hade tre olika svarsalternativ. 87% av deltagarna 
svarade att de varken vill eller är i behov av information om generiskt utbyte på sitt 
modersmål. Därefter var det 9% av deltagarna som önskar informationen på sitt 
hemspråk men inte fått det på apoteket. Endast 4% av deltagarna har fått skriftlig 
information på sitt modersmål om generiskt utbyte.  
 

 
Figur 4. Andel i % för information som önskas på modersmål om generiskt utbyte på apotek.  

4.3 Jämförelser  
Nedan följer specifika jämförelser mellan undergrupper och deras generella 
uppfattning av generiskt utbyte (fråga 2) och om de har accepterat/inte accepterat 
utbyte (fråga 8). Medelvärdet på generella uppfattning för svenskfödda 3,5 respektive 
3,6 för utlandsfödda. 
 

4.3.1 Ursprung/Bakgrund 
Fördelningen i gruppen ”Svenska akademiker med utländsk bakgrund” ser totalt ut 
mellan de svenskfödda (48) och utlandsfödda (93) deltagarna. Utlandsfödda (71%) som 
accepterat generiskt utbyte och svenskfödda (67%). Inga signifikanta skillnader visas 
(Chi2, p=0,093) (T-test, p=0,13), se tabell 1.  
 
Tabell 1. Utlandsfödda och svenskfödda andel som accepterat/inte accepterat generiskt utbyte.  

    Accepterat   Ej Accepterat  Total 

 
Svenskfödda   67% (n=32)    33% (n=17)              48 
 
Utlandsfödda   71% (n=66)   29% (n=27)  93 
       

Medelvärdet på generella uppfattning för svenskfödda 3,5 respektive 3,6 för 
utlandsfödda 
 

 4.3.2 Faktorer till generell uppfattning 
Jämförelse mellan hur information av läkare om generiskt utbyte (fråga 5) och 
farmaceut (fråga 7) uppfattades av gruppen. Medelvärdet beräknades för svenskfödda 
respektive utländskfödda.  
 
 
 
Tabell 2. Behandlar hur informationen från läkare respektive farmaceut uppfattas i medelvärde för 
svenskfödda respektive utlandsfödda. 

4%
9%

87%

Info om generiskt utbyte på modersmål

ja, har fått info ja, men ej fått info Vill ej/har ej behov
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   Info från läkare  Info från farmaceut   

 
Svenskfödda  3,2    3,7     
 
Utlandsfödda  2,7    3,6     
       

 
På enkätfrågorna 4 (info av läkare) och fråga 6 (info av farmaceut) räknades 
medelvärdet. Info av läkare var 2,8 och 3,7 för farmaceut. Ett t-test gjordes på dessa 
medelvärden (p=0,0024) vilket visar en signifikant skillnad.  

4.4 Övriga kommentarer 
Den allra sista enkätsfråga var en öppen sådan där deltagarna hade en möjlighet att 
fritt skriva ned sina åsikter. De flesta kommentarer var positiva.  
 
Tabell 3. De övriga kommentarer som deltagarna angett. 
Kommentarer 

”Aktuell och viktig fråga att lyfta upp, där farmaceuten har ett större ansvar i 
informationen än vad läkaren har.” 
”Men tycker att det alternativet skall finnas eftersom inte alla som bor i Sverige 
läser/talar på svenska.” 
”Jag tycker absolut att information om läkemedel ska tydliggöras speciellt med tanke 
på konkurrensen. I dags läget köper jag blint på Apoteket utan någon kännedom om 
andra läkemedel som täcker mina behov till lägre pris.” 
”Visst är det bra för dem som inte kan tala det svenska språket flytande att få 
rådgivningen på sitt eget modersmål, men jag själv som kan flytande svenska har inget 
behov av det.” 
”Ofta Så är det äldre människor på Apoteket som har väldigt svårt att förstå att det 
samma medicin, och bara av att veta att det är bytt så kommer redan dagen efter och 
tycker att det har inte gett liknande effekt.” 
”Om det är samma aktiva substanser i det generiska läkemedlet som i 
originalläkemedlet så har jag inga invändningar mot att byta till det billigare 
alternativet. Oftast uppmärksammar personalen på apoteket mig om detta, jag 
uppfattar läkarna som mindre intresserade, pålästa om vilka mediciner som är 
utbytbara. Läkarna verkar bara skriva ut de läkemedel de känner till så får apoteken 
hålla sig à jour med vad som kan bytas ut till billigare alternativ.” 
”Vad gäller information om utbytet på apotek så är det en subjektiv fråga. Beroende på 
hur väl man talar/förstår svenska. Informationsblad på svenska och eventuellt 
hemspråket vid förfrågan är bara till en fördel och inte väldigt tidskrävande.” 
”Ibland bruket dom ge dig en annan Medicine för att den andra kostar mer.” 
”Ett billigare alternativ för läkemedel är ingenting man säger nej till så länge dem har 
samma kvalitet. Ifall kvaliteten skiljer sig så betalar jag hellre mer än får någonting 
billigt och "dåligt". 
”Tidigare hade jag uppfattningen att generiska läkemedel i princip var förbjudna. Nu 
får jag uppfattningen att generiska läkemedel säljs på apoteket, det är i alla fall 
uppfattningen jag får från frågorna. Det var helt nytt för mig.” 
”I ärlighetens namn, kommer jag inte ihåg om jag har accepterat utbyte av läkemedel, 
men valde ändå "Nej" eftersom det är ett obligatoriskt fält. Det var länge sedan jag fick 
föreskrivna läkemedel. Generellt har jag bara fått positiva intryck av farmaceuter som 
brukar vara väldigt hjälpsamma när det kommer till allt som berör läkemedel som t.ex. 
rekommendationer, möjlighet till utbyte/andra alternativ etc. Hoppas att jag bidragit 
med mitt deltagande! Lycka till med examensarbete!” 
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5. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka Facebookgruppen ”Svenska akademiker 
med utländsk bakgrund” om deras generella uppfattning om generikautbytet. 
Enkätundersökningen valdes för denna studie och lades ut elektroniskt i gruppen för 
att undersöka specifika frågor om vilka faktorer som kan påverka deras uppfattning och 
acceptans till generiskt utbyte. Eftersom gruppen ser sig själv som både svensk och har 
en utländsk bakgrund svarade deltagarna på fråga 11 i enkäten ”Är du född i Sverige” 
där 48 deltagare var svenskfödda och 93 utlandsfödda av totalt 141 deltagare. Genom 
att svara på de 12 enkätsfrågorna kunde man närmare se om det fanns några skillnader 
mellan undergrupperna i den stora Facebookgruppen, då tidigare studier har gjorts och 
pekar på att det kan finnas skillnader i hälsa om  man är svensk eller utländskfödd 
(15,16,18). 

5.1 Demografisk information 
Majoriteten av de utländskfödda var från Asien, närmare bestämt mellanöstern och de 
resterande var från Europa, Sydamerika, Afrika se figur 1. Dock var det fem deltagare 
som inte hade angett vilket ursprungsland de haft, detta kunde öka eller minska 
svarsfrekvensen på följande frågor där medelvärdet var av betydelse. Fördelningen 
mellan könen var att det fanns flera kvinnor än män (76,6% respektive 23,4%). 
Gruppen visade sig vara representativ för enkätens syfte; att uppskatta svenska 
akademikers uppfattning med utländsk bakgrund , om generiskt utbyte. 

5.2 Information från förskrivare & farmaceut 
Under resultatdelen på enkätfråga 4 uppgav 19,1% av deltagarna att de hade fått 
information om generiskt utbyte av sin förskrivare jämfört med 76,6% som hade fått 
information av farmaceuten. Här ser man att det kan finnas skillnader på dessa två 
grupper vad det gäller att informera om just generikautbytet trots att det vilar ett stort 
ansvar på båda parterna (3, 5).  
Vidare räknades medelvärdet för de deltagarna om de anser att informationen från 
förskrivare var tillräcklig på en 5-punkt Likerts-skala. Tillfredställelse med 
förskrivarens information var i snitt 2,8 medan informationen av farmaceuten nådde 
ett medelvärde på 3,7. Vilket även här visar att det kan finnas skillnader mellan dessa 
två grupper. En bidragande faktorn till detta kan vara att apoteken enligt lag är skyldiga 
att informera samt erbjuda kunder generiskt utbyte (2-6).  
Generellt är båda information och kommunikation från vårdpersonalen två viktiga 
aspekter som går hand i hand för en optimal behandling hos både apotekskunder och 
patienter. Eftersom patienter litar på sin förskrivare och farmaceut kan dessa två 
yrkesgrupper påverka synen på generiskt utbyte (7-10). Varför det är ännu viktigt att 
undersöka och uppmärksamma att även förskrivare ska vara ”skyldiga” till att tala om 
för patienten om generiskt utbyte vid möte med patienten. Av samma myndigheter som 
kontrollerar att apoteken följer riktlinjerna för generikautbyte kan det vara aktuellt att 
hålla utkik på förskrivaren då deras roll är av betydelse för patienten.  
 
Dessutom är det lika viktigt att patienten kan värdera, ta emot och begripa den 
information som de får både skriftligt eller verbalt eftersom det i sin tur kommer att 
påverka deras läkemedelsbehandling (11). 

5.3 Faktorer till generell uppfattning 
Gruppens resultat på enkätsfrågan 3 ”Vad är huvudskälet till din generella 
uppfattning”? var de främsta faktorerna till deltagarnas generella uppfattning  
framförallt priset, effekt och biverkningar. De ekonomiska kostnaderna var mycket 
viktigare för deltagarnas generella uppfattning. De uppgav 48,2% att pris var en 
bidragande faktor till deras positiva uppfattning. Vilket är förståeligt då priset på just 
generiska läkemedel oftast är billigare än originalläkemedel och staten vill genom 
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generiskt utbyte sänka de höga läkemedelskostnader som gynnar båda samhället och 
individen (2,6). 

Av de som accepterade bytet på fråga 8 visade sig att 69,5% hade svarat Ja på frågan till 
skillnad från 30,5% som svarade Nej. Detta visar att majoriteten av gruppen har ett 
större acceptans till utbytet. Det finns flera faktorer som påverkar att deltagarna 
accepterat/inte accepterat generikautbytet (7-10).  

Vidare på varför deltagarna hade accepterat utbytet på följdfrågan 8a, kunde 
deltagarna närmare ange bland flervals alternativen vilka faktorer som påverkade deras 
acceptans. Det visade sig att 42,4% känner sig bekväma med utbytet, samma siffra 
gäller för ekonomiska orsaker 42,4%. Av de som svarade 41% hade de fått tillräckligt 
med information av farmaceuten. Detta visar igen vikten på farmaceutens roll att 
erbjuda och informera om generiskt utbyte.  
Däremot var det enbart 5% som hade svarat på att de fått tillräcklig med information av 
förskrivare. Dessa siffror kan kopplas med tidigare svar på om deltagarna hade blivit 
informerade av sin förskrivare om generiskt utbyte då 19% svarade att de hade fått 
information av sin förskrivare.  
 
Av de deltagarna som svarade på nej till utbyte på följdfrågan 8b, som  även här hade 
flervals alternativ var det 67,4% inte bekväma med utbytet, 51,2 % hade inte fått 
tillräckligt med information av läkare och 46,5% svarade att de var oroliga för sämre 
effekt. Dessa tre ovan nämnda faktorer kan hänga ihop eftersom det är oftast 
förskrivaren som patienten träffar i tidig skede av sin vård. En lämplig åtgärd kan vara 
att förskrivaren fokuserar mer på den aktiva substansen som skrivs ut till patienten 
istället för läkemedlets namn vilket kan leda till att minska oro om sämre effekt vilket 
gör att patienten känner sig ännu bekvämare med utbytet och kan accepterar det (5). 
 
Medelvärdet räknades ut på enkätsfrågan 5, information  av läkare, var det  2,8 jämfört 
med medelvärdet 3,7 på fråga 7, information av farmaceut. Av tidigare rapporter har 
man sett att det inte finns stora skillnader när det gäller synen på generiskt utbyte och 
generiska läkemedel av dessa två kategorier i Sverige, dock tenderar apotekspersonalen 
till att vara mer överens än föreskrivare om vilka läkemedel som LV godkänner som 
utbytbara (3).  
 
Vidare uppgav 34,9% att de inte hade fått tillräckligt med information av farmaceut och 
för biverkningar var det också 34,9%. Dessa två faktorer kan påverka varandra då 
patienter oftast kommer i kontakt med apotekspersonal vid uthämtningen av sina 
läkemedel på apotek och får man otillräcklig med information om generiskt utbyte kan 
det leda till otillräcklig information om läkemedelsbiverkningar.  
 
Det framgår att den största anledningen till varför deltagarna inte hade accepterat 
utbytet var bland annat brist på information om erbjudandet och generiskt utbyte av 
förskrivare varför det visar vikten av Läkemedelsverkets rapport (5) eftersom det kan 
vara en åtgärd. 

5.5 Metod diskussion  
Gruppen innefattar  4298 medlemmar och växer hela tiden vilket sågs även som 
lämpligt för studien eftersom ju flera deltagare desto säkrare blir svarsfrekvensen. 
Mellan perioden 9-24 februari (2016) var webbenkäten tillgänglig i Facebookgruppen 
för att  alla medlemmar ska kunna delta, alltså totalt under två veckors period. Totalt 
svarade 141 personer på enkäten vilket var en låg svarsfrekvens till förhållande av 
gruppens totala medlemmar. Detta visar att digitala enkäter har oftast snabba men låga 
svarsfrekvens (21).  
 
Fördelarna med att använda enkäten via Facebook forum är att just denna specifika 
grupp fanns tillgänglig och uppfyllde kriterierna på ett smidigt och bra sätt. Det finns 
inga begränsningar vad gäller förfrågan om att delta i enkäten eftersom alla deltagare 
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kan själva välja att läsa informationen via Facebookinlägget och vidare trycka på själva 
länken för att komma till enkäten. Andra fördelar är att vissa av deltagare väljer att 
”like” och kommentera under inlägget i gruppen och då ser man samtliga deltagares 
inställning huruvida om de är positiva, vilket de flesta var och vilka som hade andra 
synpunkter om ämnet. Av de deltagare som valde att lämna en kommentar kunde man 
se att dessa kommentarer kanske inte hade framkommit om man valde att göra 
enkäten via ett apotek då oftast apotekskunder inte har den möjligheten på grund av 
tiden eller andra faktorer, eftersom det kan vara tidskrävande för de. Hur populationen 
ser ut på en Facebookgrupp jämfört med apotek kan även vara intressant att se då 
samtliga deltagare av gruppen hade en medelåldern på 28,8 år och kan vara äldre om 
det skulle vara på apotek.  
 
Å ena sidan finns det nackdelar med denna typ av enkät, eftersom webbenkäter som är 
baserade på sociala medier tenderar att få låg svarsfrekvens. Dessutom kan vissa som 
inte har till exempel Facebook exkluderas precis som de medlemmar som inte är aktiva 
i gruppen och håller sig uppdaterade. Fördelen med just sociala medier att det  
inkludera även de yngre populationen och även tidseffektiv och sparar en del 
kostnader. Med hjälp av ett datorprogram, Googleforms var det smidigt och enkelt att 
utforma webbenkäten. Programmet har det viktiga funktionerna som behövs för 
enkäten ska vara så bearbetad och utformad som möjligt. Dessutom är enkäten i form 
av en webbsida, vilket underlättar för samtliga instruktören och deltagarna att kunna 
dela med sig den vare sig det gäller en grupp på Facebook, mejla eller  bifoga via andra 
sociala medier. Att enkäten ligger uppe på en hemsida och deltagaren har möjligheten 
att vara anonym, ökar chansen för att allt fler väljer att delta utan att behöva känna sig 
sedda. Detta kan öka svarsfrekvensen då man på ett säkert sätt vet att det inte går att 
koppla vem som svarade på följande fråga dock var fallet inte så för denna studie.  

På grund av tidsbristen kan det vara en grundläggande orsak till varför den låga siffran 
på de personer som valde att delta i studien. Bias och felkällor som kan påverka resultat 
på denna studie kan vara i form av att en och samma person svarar på enkäten, vilket 
är svårt att se och exkludera. Beräkningarna som gjorts som t.ex. t-test har utgått ifrån 
det data som samlades in via Googleforms. På grund av den låga svarsfrekvensen kan 
man inte ta några generella slutsatser eftersom mer data och ännu större 
populationsgrupp krävs för att säkerställa de svar man fått från denna studie.  

5.6 Utbildningsnivå 
Resultatet på den totala gruppens uppfattning om generiskt utbyte låg medelvärdet på 
3,6 vilket kan tolkas som denna grupp har en positiv syn på generiskt utbyte. Detta kan 
vara förväntat eftersom personer med högre utbildning tenderar att inneha hög 
hälsolittracitet och tar till sig information vad gäller frågor kring hälsan mellan patient 
och vårdpersonal (11). Graden av utbildningsnivå från gruppen är akademisk dock 
valdes inte någon fråga i enkäten om vilken exakta utbildning deltagarna har. Detta 
skulle kunna vara intressant för att mäta i framtiden om just kortare  eller  längre 
utbildning är av betydelse för deras uppfattning om generiskt utbyte.  

Då tidigare studier (12,14) visar att låg utbildningsnivå kan påverka synen på hälsan 
och andra hälsorelaterade frågor vilket kan även gälla informationen kring generika 
och utbytet. Gruppens medelålder 28,8 år kan tyda på att fler har studerat färdigt eller 
är nyexaminerade, om det gäller en längre utbildning. Dock kan man inte konstatera 
det då faktum är att majoriteten av deltagare, är födda utomlands och har säkerligen  
genomgått studier på ett annat skolsystem än Sverige. Dessutom kan även dessa 
utländskfödda deltagare ha kompletterat sin utländska utbildning. En annan fråga 
kring utbildningsformen om den är införskaffad i Sverige eller i ett annat land kan 
därför vara intressant och se om det skulle innebära skillnader i svaren. Eftersom kort 
respektive lång utbildning kan ligga till grund till individens nivå på hälsolitteracitet 
(11). 
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5.7 Modersmål 
Vad gäller modersmål som deltagarna i gruppen svarat på fråga 12 ”Skulle du vilja få 
information på apoteket om generiskt utbyte på ditt modersmål?”. Av samtliga som 
svarat anser mer än hälften (87%) att de inte vill/är inte i behov av den sorts 
information på sitt modersmål. Enbart (9%) önskar denna information men som inte 
har fått den. Däremot var det (4%) som fått information om generiskt utbyte på apotek. 
Trots att TLV har utformat broschyrer på flera språk som ska finnas tillgängliga för 
apotekskunder och de intresserande om generiskt utbyte.  
 
I princip kan man  konstatera utifrån svaren här att information om generiskt utbyte på 
modersmål till denna målgrupp är inte aktuell. Dock betyder det inte att de som 
faktiskt  har brister på det svenska språket eller andra språk i andra länder ska kunna få 
information på sitt modersmål då det är en viktig förutsättning för att kunna ha större 
förståelse för sin medicinering och generiskt utbyte. På grund av språkbarriärer som vi 
har sett i tidigare studier kan det leda till oro och förvirring för patienten samtidigt som 
det är ett faktiskt är ett problem båda i Sverige och i andra länder (11,17). 
 
Gruppens svar/resultat kan vara på grund av deras akademiska bakgrund och att de 
faktiskt använder svenska språket mycket i både tal och skrift. För vissa kan det 
eventuellt vara att svenska blir som modersmål för gruppen har inte enbart första 
generations invandrare utan denna grupp växer och växer hela tiden och blir allt mer 
intressant att undersöka för framtida studier. 

5.8 Jämförelse mellan svenskfödd och utländskfödd 
Till skillnad från tidigare studier i Sverige ämnade denna undersökning till att specifikt 
undersöka generiskt utbyte från två olika perspektiv, utländsk och svensk på en 
fördjupad nivå i en och samma studiepopulation. Genom att behandla specifikt vilka 
faktorer som kan innefatta betydelse dels för deltagarnas generella uppfattning och dels 
för deras acceptans av generiskt utbyte.  

De jämförelser som gjordes mellan de utländsfödda och svenskfödda generella 
uppfattning på Likerts-skala 1 betyder ”mycket dåligt” och 5 ” mycket bra” visade det 
sig att utländskföddas medelvärde var 3,6 medan svenskfödda 3,5 alltså inga större 
skillnader mellan dessa två undergrupper.  

Andelen utländskfödd respektive svenskfödd om de accepterat eller inte accepterat 
generiskt utbyte gjordes även här en jämförelse mellan de två kategorierna. Vidare 
svarade de i princip likadant och bådas inställning är positiv till det generiska utbytet. 
Dock har utländskfödda en lite större andel (71%) som accepterat generiskt utbyte till 
skillnad av de svenskfödda deltagarna resultat (67%) dock ingen signifikant skillnader 
visades (Chi2, p=0,093).  

Av de som inte hade accepterat generiskt utbyte var det svenskfödda 33% respektive 29 
% utländskfödda. Dessa siffror i andel talar om att det inte heller finns stora skillnader 
mellan dessa två grupper då man jämför accepterat/inte accepterat generiskt utbyte för 
utländskfödda i jämförelse med svenskfödda.  

Vissa studier hävdar att patienter med en utländsk bakgrund oftast har en sämre eller 
negativ syn på generiska läkemedel vad de gäller effekt, säkerhet och andra frågor som 
berör ämnet (12). Ytterligare faktorer som tidigare erfarenhet kan dessutom påverka 
deras åsikter (7-9,15,18). Allt fler patienter med utländsk bakgrund upplever mer 
problem med smärta och i vissa fall har ökad risk för andra hälsorelaterade problem 
(16). Dessa kan vara till följd av att de utländskfödda har en annan förväntan vad det 
gäller sjukvården samt har språksvårigheter som tenderar till att försvåra 
kommunikationen mellan patient och vårdpersonal. 
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Studien fann inga skillnader vad gäller respektives uppfattning om generiskt utbyte, 
eftersom ett t-test visade under resultat på tabell 1 ingen signifikant skillnad (p=o,13). 
Med andra ord kan man säga att båda svenskfödda och utländskfödda deltagare i 
denna svenska studiepopulationen hade liknande uppfattning.  

Däremot gjordes ytterligare ett t-test på medelvärdet från respektive undergrupp vad 
gäller frågan om de hade fått information om generiskt utbyte från läkare (fråga 4) 
samt farmaceut (fråga 6) vilket visade en signifikant skillnad på (p=0,0024). Utifrån 
detta kan det finnas skillnader i information från förskrivare och farmaceut. Denna 
skillnad kan tolkas som att båda dessa yrkesgrupper är med och informerar om 
generiskt utbyte dock kan det uppfattas att informationen från farmaceuten ha varit 
tillräcklig eller i större uträckning än vad informationen från förskrivaren, trots att 
behovet finns som studien visat.  

Detta betyder att man inte kan ta några generella parametrar om hur vidare det finns 
skillnader mellan svensk respektive utländskfödda personer än bara uppmärksamma 
igen att informationen bör vara tillräcklig från början, hos förskrivare till slutet när 
patienten kommer för att hämta ut sina läkemedel från apoteket hos farmaceuten och 
blir erbjuden generiskt utbyte.  
  

6. Slutsats  

Majoriteten av deltagarna (85%) har någon gång blivit tillfrågade om generiskt utbyte 
på apoteket, varav 70% accepterade utbytet. Den största faktorn som deltagarna angivit 
som påverkar deras generella uppfattning av generiskt utbyte är pris, Efter detta kom 
effekt, biverkningar, säkerhetsfrågor och sedan information om läkemedel.  
 
Framtida åtgärder från statliga myndigheter i samråd med andra vårdpersonal och 
aktörer behövs för att stärka och förbättra informationen om generiskt utbyte särskilt 
från förskrivarens sida.  

Studien visar inga signifikanta skillnader mellan svenskfödda respektive utländskfödda 
deltagare från gruppen ”Svenska akademiker med utländsk bakgrund”. Acceptansen 
har varit lika hög bland deltagarna vilket kan förklaras av deras akademiska bakgrund.  

 

7. Tack  

Ett stort tack till min handledare Andy Wallman som har varit till stor hjälp för  

vägledning och stöd under arbetets gång. Ett stort tack även till gruppen på 
Facebook där enkäten utfördes samt alla deltagare som deltog i studien.  

Jag vill också tacka Moqdad och min familj för allt stöd jag fått under skrivandet 
av det här arbetet.  
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Bilaga 1 - Enkät     

 

 
 

Generiskt utbyte av läkemedel på apotek 
 

1. Har du någon gång fått ett erbjudande att byta    Ja Nej  Vet 

ej 

ditt förskrivna läkemedel till likvärdig billigare            

alternativ (generiskt utbyte) på apotek? 

 

2. Vilken uppfattning har du generellt om generiskt utbyte på apotek? 

Mycket dålig        Varken eller    Mycket bra 
(1) (2) (3) (4) (5)     

     

 

3. Vad är huvudskälet till ditt svar på fråga 2?        

a) Pris          

b) Säkerhetsfrågor        

c) Biverkningar        

d) Effekt         

e) Information om mitt läkemedel      

f) Övrigt:_________________________________  

4. Har du fått information av din läkare om att läkemedel kan bytas ut på 

apoteket?      

                Ja        Nej   

 

5. Om ja, hur uppfattade du informationen?         

Otillräcklig                                                                          Tillräcklig 

(1) (2) (3) (4) (5)     
              

      

6. Har du fått information av farmaceuten om utbyte av läkemedel?  

Ja                     Nej   

 

7. Om ja, hur uppfattade du informationen?  

Otillräcklig                                                              Tillräcklig               
(1)                 (2)       (3)              (4)     (5) 

                                                

8. Accepterade du att byta ut ditt läkemedel till ett likvärdigt alternativ med lägre 

pris senast? 

  

 Ja   (besvara 8a)              Nej  (besvara 8b) 
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8a  Om Ja, varför: (flera alternative möjliga) 

Känner mig bekväm med det       

Ekonomiska orsaker        

Fått tillräckligt med information av läkare     

Fått tillräckligt med information av farmaceuten   

Övrigt        …………………………………………… 

 

8b  Om nej, varför:  

Känner mig inte bekväm med det      

Inte fått tillräckligt information av läkare     

Inte fått tillräckligt information av farmaceuten   

Orolig för biverkningar      

Orolig för sämre effekt      

Övrigt        ……………………………………………… 

  

Man      Kvinna 

9.         Är du man/kvinna?                        

 

10.               _________ 

11. Är du född i Sverige? 

Om nej, ange gärna vilket land 

Ja    
  

 Övrigt: _________ 

 

12. Skulle du vilja få information på apoteket om generiskt utbyte på ditt 

modersmål?  

Information kan ges i form av en broschyr på apotek 

 Ja, har fått skriftlig information om generika på hemspråk på Apoteket 
   Ja, men har inte fått information om det generika på mitt hemspråk på Apoteket 
   Nej, vill inte det/har inte något behov av det 

 

13.Övriga kommentarer 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………. 
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Bilaga 2 - Information 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Zahra Saleh och läser till receptarie på Umeå Universitet. Detta är min 
sista termin och jag skriver mitt examensarbete om generiskt utbyte på apotek.  
 
Mitt examensarbete ska handla mer specifikt om hur svenska akademiker med 
utländsk bakgrund förhåller sig till generiskt utbyte dvs. när man byter ut 
originalläkemedlet till det billigaste alternativet samt om deras upplevelse och 
acceptans.  
 
Undersökningen är speciell och unik i sin form eftersom detta inte har studerats 
tidigare i Sverige och därför är just Ditt deltagande så viktigt för studiens resultat.  
 
Deltagandet är helt frivilligt och anonymt.  
 
Den korta enkäten består av 13 flervalsfrågor och tar ca 3 min att fylla i och i slutet 
finns det utrymme att skriva Dina kommentarer om det är något som du vill lyfta fram 
och som du tycker inte täcktes in av enkäten.  
 
Tack för Ditt deltagande.  

 
 
  
 
 
  

Zahra Saleh        Handledare               
Receptariestudent                   AndyWallman 
Umeå Universitet       Lektor, Farm Dr 
zaahra.saleh@gmail.com      Umeå Universitet 

     andy.wallman@umu.se 
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