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Sammanfattning 
 

Inledning. År 2002 genomfördes reformen generiskt utbyte i Sverige. Enligt lagen är 

apoteken skyldiga att byta ut det originalläkemedlet mot det likvärdiga läkemedel som 

oftast billigaste under den perioden. Generiska läkemedel är ett läkemedel som är 

identiskt med ett originalläkemedel. Reformen har tydliga och signifikanta ekonomiska 

fördelar för både samhället och individer, men har väckt frågor kring patientsäkerhet. 

Den kritik som riktats mot generiska utbytet har bl.a. varit relaterat till biverkningar, 

dubbelmedicinering, och följsamhetsproblem. I kontrast har förskrivare såväl som 

farmaceuter blivit alltmer positiva till denna reform, vilket har framkommit i 

undersökningar. Studier från andra länder har visat att information, kunskap och 

förståelse för generiska läkemedel en stor bidragande faktor till användares inställning 

till generiskt utbyte. I Sverige har det hittills inte gjorts lika mycket forskning om 

generiskt utbyte från användarnas perspektiv, trots att det i slutändan är kunden (och 

inte förskrivare eller farmaceut) som beslutar om de ska acceptera utbytet eller ej. 

Syfte. Syftet med detta arbete var att undersöka kundernas uppfattning om 

generikautbyte och till vilken grad diverse faktorer (som information från läkare och 

farmaceut, ekonomiska orsaker, oro för biverkningar, liksom kön, modersmål, ålder, 

utbildningsnivå) påverkar användarnas uppfattning om och acceptans till utbytet. 

Metod. En enkät delades ut till kunder på ett apotek i Västerås. Enkäten undersökte 

kundernas åsikter om utbytet samt olika aspekter kring detta ämne i syfte att identifiera 

olika faktorer bakom deras uppfattning om generikautbyte.   

Resultat och diskussion. Majoriteten (71%) av användarna angav att de hade 

accepterat bytet. Pris och framförallt tillräcklig information från farmaceuten angavs 

som viktiga anledningar till accepterande av bytet medan de som inte accepterade bytet 

angav att de inte kände sig bekväma med att göra det eller var oroliga för biverkningar 

eller sämre effekt. De allra flesta angav att de fått bra information om utbytet från 

farmaceut och att detta var den främsta anledningen till att de accepterat utbytet. 

Apotekspersonal är således en av de viktigaste faktorerna. Även information från läkare 

visade sig vara mycket viktigt. Majoriteten av de som hade fått information om 

generiskt utbyte från förskrivaren var positiva till utbytet medan de som inte hade fått 

information från förskriva tenderade till att vara negativa. Utifrån detta bör satsningar 

göras för att förskrivare ska informera sina patienter om generiska läkemedel och 

generiskt utbyte. Kön, ålder och utbildningsnivå påverkade varken uppfattning eller 

acceptans. Däremot hade de användare som ej hade svenska som modersmål en mer 

negativ uppfattning av generiskt utbyte, men detta påverkade inte deras acceptans. 

Satsningar bör göras för att de inte endast ska acceptera generiskt utbyte utan också ska 

känna sig bekväma med det beslutet. T.ex bör information om generiskt utbyte göras 

mer lättillgängligt för användare med andra modersmål (t.ex genom broschyrer på andra 

språk och satsningar där apotekspersonal mer aktivt se till att dessa broschyrer delas ut) 

 

Nyckelord: Generiskt utbyte, Generika, Läkemedel, Enkät.  
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1. Introduktion 

Generiska läkemedel, även kallad för generika, är läkemedel som är likvärdiga med ett 

originalläkemedel, men tillverkas av en annan tillverkare med ett annat namn. Alla 

originalläkemedel har en patentperiod på 20 år ifrån den dag då patentansökan lämnas 

in, i enlighet med patent- och registreringsverket (1). Därefter tillåts generiska identiska 

läkemedel att tillverkas och säljas av andra tillverkare. En följd blir att denna kopia 

kostar betydligt mindre än originalläkemedlet eftersom inga grundläggande 

forskningsstudier genomförs för den generiska kopian. Forskningsstudier utgör en stor 

kostnad vid utveckling av nya läkemedel. Eftersom kopian, eller generikan, har samma 

verksamma ämne är antagandet att det nya läkemedlet har samma effekt och liknande 

metabolism och farmakologiska egenskaper som originalläkemedlet. Faktum är att ett 

antal kriterier måste vara uppfyllda för att ett läkemedel ska klassas som ett generiskt 

läkemedel. Det nya läkemedlet bör framförallt ha samma mängd av samma aktiva 

substanser samt samma beredningsform. Om dessa kriterier är uppfyllda kan 

Läkemedelsverket besluta att det nya läkemedlet godkänns som ett generiskt läkemedel 

till originalläkemedlet (2).  

 

De initialt ökade kostnaderna på 1990-talet inkluderade kostnader som tagits ifrån den 

totala kostnad som används för utveckling av andra områden inom hälso- och 

sjukvården. Detta var en stark bidragande faktor till varför reformen generiskt utbyte 

genomfördes i Sverige i okt 2002. Enligt denna lag om läkemedelsförmåner är apoteken 

skyldiga att sträva efter att byta ut det förskrivna originalläkemedlet mot ett billigare 

likvärdigt läkemedel som finns att tillgå på apoteket (3). 

1.1 Utbytessystemets utveckling i Sverige 

År 2002 beslutade riksdagen att införa reformen generiskt utbyte i Sverige. Detta 

innebar att apoteken blev skyldiga att erbjuda generiskt utbyte till receptbelagda 

läkemedel inom ramen för läkemedelsförmånen. Med andra ord, när en patient hämtar 

ett receptbelagt läkemedel från apoteket är farmaceuten skyldig att erbjuda ett likvärdigt 

alternativ till det förskrivna läkemedlet, ett s.k. generiskt utbyte. Kunden får naturligtvis 

tacka nej till detta generiska utbyte, men då generikasubstitutionen är billigare än 

originalläkemedlet måste kunden i gengäld betala mellanskillnaden (2). Generiskt 

utbyte regleras i enlighet med 21 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner (4).  

 

TLV utser de billigaste utbytbara läkemedlen en gång i månaden, så kallade periodens 

vara, samt två reservprodukter som apoteken kan byta till om periodens vara säljs slut 

under denna period. Patienten kan alltså få olika utbytbara läkemedel när de hämtar ut 

sitt läkemedel på recept. Det innebär även att priserna kan variera. Apoteken får 

ekonomisk ersättning för att de genomför utbytet (5). 

I och med omregleringen av apoteksmarknaden år 2009 fick TLV mer makt att 

bestämma över generiska läkemedel och deras prissättning i syfte att hålla kostnaderna 

nere både på individnivå och på samhällsnivå (6). I och med denna reform började TLV 
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varje månad utse ”periodens vara” som är ”det läkemedel som har marknadens lägsta 

pris per minsta enhet” (5 s.4). När reformen först infördes var apoteken skyldiga att 

erbjuda periodens vara om den var tillgänglig, men om den inte var tillgänglig eller 

fanns inte på apoteket fick apoteket beställa hem varan till kunden. År 2010 infördes en 

ytterligare ändring som innebar att TLV även angav två reserver (reserv 1 och reserv 2) 

till periodens vara så att om periodens vara inte var tillgänglig blev kunden erbjuden 

reserv 1 (och om även den var slut reserv 2) istället för som innan. 

1.2 Ekonomiska effekter av generiskt utbyte 
Syftet med denna reform var framförallt samhällsekonomiska besparingar. Som nämnts 

är läkemedel en stor kostnadspost i samhället och rapporter har visat en ökning i 

läkemedelskostnader (7). TLV rapporterar uträkningar som visar att den generiska 

reformen innebär en besparing på ca 8 miljarder kronor per år, dels som direkta 

prisskillnader mellan generiska- och originalläkemedel och dels indirekt genom 

sänkning av priserna generellt för att kunna konkurrera som lägsta pris på marknaden 

(2). I och med detta har reformen även pressat priserna på övriga läkemedel för att de 

ska kunna konkurrera.  

 

Rapporter visar tydligt att innan reformen år 2002 ökade läkemedelskostnaderna i 

Sverige ständigt och kontinuerligt, men efter generikareformen infördes minskade 

kostnaderna signifikant och successivt (8). År 2009 gick beslut om en omreglering av 

apoteksmarknaden igenom, vilket innebar att ”Apoteket AB:s ensamrätt att bedriva 

detaljhandel med vissa läkemedel och varor ska brytas” (9). Uppbrytandet av det 

statliga Apoteket ABs monopol ledde till stor privatisering på marknaden. En rapport 

från Socialstyrelsen visar utvecklingen av läkemedelsförsäljning i Sverige mellan 2000-

2013, där det tydligt går att se att trots ökning av receptförskrivningar och rekvisition 

beställningar har totala kostnaden minskat (3).  

1.3 Hälsoeffekter av generiskt utbyte 

Det finns båda fördelar och nackdelar med detta nya system. Fördelen är som nämnts att 

läkemedelskostnaden blir mindre för samhället och även för den enskilda individen som 

köper läkemedlet. Med andra ord är det effektiva metoder för att hålla nere kostnaderna. 

Men när generiskt utbyte av läkemedel drivs enbart av ekonomiska skäl utan kontroll av 

konsekvenserna kan det finnas potentiell säkerhets- och behandlingsproblematik (10). 

Detta system för generiskt utbyte har fått viss kritik som har rört sig om patientsäkerhet, 

och det har funnits frågor om huruvida generiskt utbyte kan leda till negativa 

konsekvenser såsom dubbelmedicinering, följsamhetsproblem, fler eller värre 

biverkningar eller oro hos användaren (11). TLV anser att det är förskrivare och 

apotekspersonal som har en betydande och avgörande roll för att minska oro hos 

patienterna och skapa ökad trygghet kring detta bl.a. genom noggrann information till 

patienterna och förebyggande av dubbelmedicinering. Både förskrivare och 

apotekspersonal har också rätt att hindra utbytet om de anser att bytet kan ha negativa 

konsekvenser på patientens hälsa som t.ex. dubbelmedicinering (2).  
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1.4 Hälso- och sjukvårdspersonals roll 

Både förskrivare och apotekspersonal har en grundläggande roll i frågan och är en 

fundamental förutsättning för att systemet ska fungera. Förskrivarens uppfattning av 

generikautbyte är naturligtvis mycket viktig, inte endast därför att deras uppfattning kan 

påverka patientens uppfattning och angelägenhet att acceptera utbytet, men kan även 

påverka kostnadsfrågan direkt eftersom förskrivaren kan bestämma att det förskrivna 

läkemedlet ej får bytas och då får kunden det läkemedel som läkaren har förskrivit. TLV 

diskuterade just denna fråga om förskrivarens kostnadsmedvetenhet och dess 

implikationer på deras val att skriva får ej bytas på förskrivna recept i deras rapport (2). 

De menade att förskrivare som har dåliga uppfattningar om generikautbyte och tror att 

utbytet kan leda till sämre vårdkvalitet också prioriterar bort kostnadsfrågan när de 

överväger förskrivningen. Rapporten de citerar anger specifikt att en av de viktigaste 

aspekterna för förskrivaren när det gäller generikafrågan är att ”förtroendet mellan 

läkare och patient bygger på att läkaren alltid ser till patientens bästa, oavsett kostnader” 

(2). Det står därmed tydligt att förskrivarens uppfattning av generiskt utbyte är 

fundamental för att reformen ska fungera och vara lönsam. 

 

Socialstyrelsen publicerade år 2004 en rapport av en omfattande undersökning kring 

patientsäkerhet i samband med generiskt utbyte (7). Rapporten uppgav bland annat en 

rad olika förslag på åtgärder för att tackla de riskfaktorer som kunde leda till försämrad 

patientsäkerhet, som t.ex många och täta läkemedelsbyten, otillräcklig information, 

otydliga och förvirrande läkemedelsförpackningar osv. En föreslagen åtgärd var att 

minimera antalet byten genom att förskrivaren skriver ut det billigaste alternativet från 

första början. Detta kräver dock att förskrivaren har tillgång till denna information 

digitalt och kontinuerligt. Ett problem med detta är att det inte går att förutspå framtida 

prisändringar, vilket kan leda till att ytterligare byten blir nödvändiga ändå. Ett 

alternativ som lösning är att patienten får rätt att fortsätta med det läkemedel de har 

under hela medicineringsperioden förutsatt att det läkemedlet var det billigaste 

alternativet vid första förskrivningen. Detta förblir dock problematiskt vid kroniska 

åkommor som kräver mycket lång behandlingsperiod. 

 

En annan artikel (12) beskriver att en av orsakerna till den skepticism som både 

vårdpersonal och allmänheten har gentemot generiskt utbyte är okunskap och ovisshet. 

De skriver om en annan artikel där man har beskrivit att kravet för generiska läkemedel 

är en biotillgänglighet mellan 80-125% av originalpreparatet och att detta är både 

felaktigt och ger ett intryck av ett väldigt brett spann och inte särskilt stringenta krav. 

De (12) förespråkar alltså att korrekt information ska nå ut till samtliga inblandade 

parter, från förskrivare och apotekspersonal till patienter.  

 

I en annan studie tillfrågades förskrivare om deras åsikter om den generiska reformen 

och man fann att majoriteten (86%) var positiva till reformen. Förskrivarna uppgav att 

deras patienter ofta hade många frågor om generiska läkemedel (såsom säkerhet, 

effektivitet och biverkningar) och var bekymrade över de höga kostnaderna av 

originalläkemedel. Det framkom med andra ord att förskrivaren har en stor roll i 
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kundens beslut om generiskt utbyte och att de sökte och litade på förskrivaren och den 

information de fick av denne (13). 

 

Apoteken har naturligtvis också en avgörande roll i frågan. Som nämnts ovan angav de 

flesta kunder som hade accepterat generiskt utbyte i den ovan nämnda finska studien att 

en av de vanligaste anledningarna till att de accepterade bytet var därför att farmaceuten 

rekommenderade det. Även andra undersökningar noterar vikten av apotekspersonalens 

roll. T.ex. visar en studie (12) ifrån Norge att kunder som upplever att de får tillräcklig 

och pålitlig information ifrån förskrivare och apotekspersonal är mer troliga att 

acceptera bytet.  

 

Men det är inte bara den information de får och har som är väsentlig i frågan utan även 

den information de ger ut till patienten är avgörande. Precis som all vårdpersonal är 

skyldiga att tänka på patientens säkerhet så har även apotekspersonal denna skyldighet 

(14).  

 

År 2012 genomförde TLV tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB) en 

webbenkät riktad till förskrivare och apotekspersonal i syfte att undersöka förskrivares 

och apotekspersonals åsikter och erfarenheter av generiskt utbyte (2). Undersökningen 

visade att både förskrivare (60%) och apotekspersonal (32%) var kostnadsmedvetna och 

kände viss ansvar för att tänka på läkemedelskostnader och de flesta höll med om att 

generiskt utbyte innebar en stor besparing för samhället. Vidare fann rapporten att 

apotekspersonal oftare diskuterade kostnadsfrågor med sina kunder jämfört med 

förskrivarna. Detta är logiskt eftersom kunderna betalar för sina läkemedel på apoteket, 

inte på sjukhuset hos förskrivaren. Detta resultat tyder på vikten av att apotekspersonal 

har tillräcklig med information och kunskap kring kostnader och systemet, samt är 

kapabla och rustade att kunna på ett tydligt och kompetent sätt förklara detta för 

kunderna.  

 

Allmänt sätt hittade rapporten att både apotekspersonal och förskrivare var positiva till 

generiska läkemedel, och de tyckte i stort sett att generiska läkemedel är lika effektiva 

som originalläkemedel samt att bytet inte orsakar fler eller värre biverkningar än 

originalläkemedlen. De flesta ansåg också att de själva kunde tänka sig acceptera 

generiska läkemedel. Däremot framgick det att de insåg att en nackdel med det 

generiska utbytet var att det ibland kunde skapa oro, osäkerhet och förvirring hos 

patienterna. På frågan om man höll med Läkemedelsverket om vilka läkemedel som är 

utbytbara och bör godkännas om generiska läkemedel höll apotekspersonal med mer än 

förskrivarna. Av apotekspersonalen svarade 49% Ja och ytterligare 47% Ja, till viss del, 

medan motsvarande siffror för förskrivarna var 40% (Ja) och 38% (Ja, till viss del). Att 

apotekspersonal och förskrivare håller med om och litar på LVs beslut är naturligtvis en 

oerhört viktig och grundläggande förutsättning för att de också ska kunna 

rekommendera det generiska bytet till sina kunder och patienter på ett övertygande och 

trovärdigt sätt. Om apotekspersonal och förskrivare inte själva känner sig övertygade 

eller bekväma med utbytet kan de heller inte förmedla det till kunden eller patienten 



7 
 

som då kan uppfatta en osäkerhet som kan ytterligare leda till oro och osäkerhet. TLVs 

rapport understryker därför vikten av att förskrivare och apotekspersonal får en djupare 

och större förståelse för LVs beslut och konklusioner samt de anledningar och underlag 

som har lett till att LV har tagit just de specifika besluten om generiska läkemedel (2). 

Figur 1 och Figur 2 visar tabeller från TLVs rapport som visar förskrivarnas och 

apotekspersonalens uppfattningar kring för- och nackdelar med generiskt utbyte (2).  

 

 
  

Figur 1: Utdrag från TLVs rapport om apotekspersonals och förskrivares uppfattningar kring 

fördelar med generiskt utbyte (2). 

 

 

Det framgår av Figur 1 att apotekspersonal och förskrivare allmänt sätt har samma eller 

mycket liknande syn på fördelar med generiskt utbyte. Båda grupper håller med om att 

systemet innebär stora ekonomiska besparingar både för samhället och för den 

individuella patienten/kunden. Däremot är det en relativt liten andel av båda grupper 

som tycker att systemet leder till att nya läkemedel kan användas mer eller att fler 

patienter kan få tillgång till behandling. Endast 8-9% av vardera grupp anser att en 

fördel är att systemet leder till att man diskuterar läkemedelskostnader med 

kunden/patienten. 
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Figur 2: Utdrag från TLVs rapport om apotekspersonals och förskrivares uppfattningar kring 

nackdelar med generiskt utbyte (2). 

 

 

Som framkommer av Figur 2 var apotekspersonal och förskrivare generellt överens 

även vad gäller nackdelar och potentiella risker med generiskt utbyte, även om de två 

grupperna inte var fullt lika överens som med fördelarna. En mycket stor majoritet av 

båda grupper såg risken för förvirring, oro eller osäkerhet hos kund/patient som en stor 

nackdel med generiskt utbyte. Dubbelt så stor andel förskrivare som apotekspersonal 

ansåg att generiskt utbyte leder till sämre följsamhet av ordinationen (61% förskrivare 

jämfört med 30% apotekspersonal). Däremot tyckte en mycket större andel 

apotekspersonal än förskrivare att systemet innebär merarbete för apotekspersonal (42% 

apotekspersonal jämfört med endast 10% förskrivare). 14% av förskrivarna tyckte att 

systemet leder till merarbete för förskrivarna medan 0% av apotekspersonalen tyckte att 

det leder till merarbete för förskrivarna. Det är alltså mycket tydligt att varje grupp är 

mer fokuserad på de nackdelar som är mer relevanta till deras yrke. 

1.5 Användares syn på generiskt utbyte 

En artikel (15) har gjort en litteraturöversikt över studier ifrån flera länder där man har 

undersökt kunders syn på generiska läkemedel. Artikeln rapporterar ett tjugotal studier 

ifrån USA, Kanada, Europa, Australien, Brasilien och Malaysia. De fann att synen på 

generiska läkemedel varierade och berodde på många faktorer som socioekonomisk 

status, landets utvecklingsnivå, ekonomiska frågor, tidigare erfarenhet av systemet osv. 

Artikeln kom framförallt fram till att patienter generellt sett har fått ökade kunskaper 

om generiska läkemedel genom åren som i sin tur har haft en positiv inverkan på deras 

syn på generika. Detta har främst varit en konsekvens av stora satsningar som har gjorts 



9 
 

inom detta område genom att bl.a. nå ut med mer information om generiska läkemedel 

till kunder och patienter och öka kommunikationen mellan patienter/kunder och 

vårdpersonal (15). En annan studie (16) som gjordes i Danmark hittade i stora drag 

liknande resultat som ovan nämnda studier det vill säga kunder som redan hade 

erfarenheter av att acceptera generiskt utbyte var mer troliga att även acceptera utbyte i 

framtiden. Däremot fann man inga skillnader i kön eller olika typer av läkemedel eller 

antal läkemedel som patienten har (16). 

 

Socialstyrelsens rapport om patientsäkerhet i samband med generiskt utbyte (7) visade 

som helhet en positiv effekt av generikareformen i Sverige och uppgav att tre 

fjärdedelar av de kunder som accepterat generiskt utbyte inte hade rapporterat några 

problem som följd av bytet. Ca 7% rapporterade att de råkat ut för felmedicinering pga. 

det generiska utbytet, och den vanligaste konsekvensen av det var dubbelmedicinering 

som kan leda till biverkningar samt interaktioner. Vidare uttryckte 16% att det nya 

läkemedlet hade sämre effekt eller fler biverkningar. Av de som inte hade accepterat 

utbytet uttryckte de flesta att de kände oro och förvirring kring de olika läkemedlens 

namn och förpackningar som kunde vara olika och därmed förorsaka mer förvirring. 

Dessa resultat var återgivna bland förskrivare och apotekspersonal som i stort angav 

samma orsaker och anledningar som konsumenterna.  

 

I enlighet med dessa resultat föreslog därför Socialstyrelsens rapport åtgärder för 

minimering av förvirring i samband med generiskt utbyte. Bl.a. föreslog de tydligare 

information från förskrivare till patient med fokus på den aktiva substansen snarare än 

läkemedlets namn, samt tydligare märkning av allt ifrån förpackningar och 

bipackssedlar till FASS. Överlag konkluderade rapporten att fördelarna och vinningarna 

av generikautbyte är många fler än de potentiella farorna och nackdelarna och att enkla 

men konkreta lösningar och åtgärder kan minimera riskfaktorer ytterligare, och deras 

rekommendation var således att fortsätta med detta system (7). 

 

Trots detta finns det andra studier som rapporterat mindre optimistiska resultat. En 

studie rapporterade att ca en tredjedel av förskrivarna som tillfrågades angav att deras 

patienter hade upplevt någon form av problem kopplad till generiska utbyten (17) och i 

en studie som vände sig till patienter rapporterade att av patienterna som deltog i studien 

angav 40% att de upplevt minst ett problem (t.ex. sämre effekt eller biverkningar) som 

en konsekvens av generiskt utbyte och som delvis lett till felmedicinering (18). I samma 

studie uppgav förvisso 35% att de upplevt någon form av positivt resultat till följd av 

generiskt utbyte, men detta var framförallt relaterat till lägre kostnader snarare än 

relaterad till läkemedlets egenskaper (som t.ex. bättre effekt eller färre biverkningar) 

(18).  

 

Andra länder som har implementerat generiskt utbyte har rapporterat ännu allvarligare 

problem. En artikel (10) beskriver att Storbritannien har haft problem med förfalskade 

läkemedel och rapporterar att 9 förfalskade läkemedel dragits tillbaka mellan 2004 och 

2007 och menar på att detta är ett mycket allvarligare problem för patientsäkerheten än 
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den potentiella risk generisk substitution kan medföra. De skriver vidare att en av de 

största farorna generiska läkemedel innebär för patientsäkerheten har att göra med 

läkemedlens utseende. Generiska läkemedel som har annat utseende, t.ex. annan storlek 

eller färg kan leda till förvirring hos patienter som tar multipla läkemedel under en lång 

period. De förespråkar därför att generiska läkemedel ifrån olika tillverkare ska enas om 

och hålla sig till samma utseende för ett läkemedel (10).  

 

Även andra länder som har infört ett generiskt utbytessystem har undersökningar gjorts 

om effekter av detta system. En studie (13) ifrån Finland undersökte kunders och 

förskrivares åsikter och erfarenheter av generiskt utbyte i Finland efter att landet införde 

systemet år 2003. Faktum är att Finland införde frivillig generiskt utbyte år 1993 men 

slutade med detta system år 1996 eftersom det visade sig att inte så många använde sig 

av det. Den lagförda reformen som infördes i Finland 2003 var mycket 

uppmärksammad och debatterad i landet, precis som den var i Sverige året innan. 

Initiala rapporter visar ändå att relativt få patienter vägrade utbytet (11% under första 

året) och ännu färre förskrivare skrev att det förskrivna läkemedlet ej får bytas (0,4% 

under första året). Studien rapporterar även den massiva ekonomiska besparingen till 

följd av generiskt utbyte första året efter reformen. De rapporterar vidare att bland de 

kunder som inte accepterade generiskt utbyte var majoriteten ändå positiva till reformen 

i sig, men de vanligaste anledningarna till att de inte accepterade var att de hade positiva 

erfarenheter av originalläkemedlet eller först ville diskutera med sin läkare. Av de som 

inte accepterade generiskt utbyte tenderade yngre kunder att vara mer positiva till 

reformen än kunder över 60 år, samt män tenderade att vara mer positiva än kvinnor. Av 

de kunder som angav att de har accepterat generiskt utbyte angav en stor majoritet att de 

hade en positiv syn på reformen (endast 1% tyckte att reformen var otillfredsställande) 

och det fanns inga signifikanta köns- eller åldersskillnader. De största anledningarna till 

att de hade accepterat utbytet angavs vara ekonomiska (det generiska alternativet var 

billigare) eller att farmaceuten rekommenderade bytet (13). 

 

Som nämnts är det dock i slutändan patienten som tar det yttersta beslutet om huruvida 

de accepterar utbytet eller ej, och ändå har det gjorts förhållandevis lite forskning kring 

deras perspektiv. En studie (19) har visat att förtroende för generikaläkemedel kan 

förbättras hos patienterna om de får speciell information och utbildning om 

generikautbytet. Det framkom också att om förskrivarna informerade patienterna vid 

skrivning av recept översteg förtroendet för läkaren den negativa synen på 

generikautbytet (19). Med andra ord är det återigen så att patienter/kunders syn på 

generiskt utbyte är kopplad till deras interaktion med förskrivare och apotekspersonal 

och den information dessa ger, och förstås kundernas/patienternas förtroende till 

förskrivare och apotekspersonal. Förtroendet är som nämnt relaterad till förskrivarnas 

och apotekspersonalens egna uppfattningar och åsikter om det generiska 

utbytessystemet (2).  

 

Även en studie gjord i Japan har kommit fram till samma generella slutsatser (20). De 

fann att endast ca 68% av de tillfrågade hade hört talas om begreppet ”generiska 
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läkemedel” och av dessa hade de flesta en mycket begränsad kunskap om det. Den enda 

faktor som signifikant ledde till att kunderna accepterade bytet var att de hade 

accepterat ett byte till ett generiskt läkemedel tidigare. Den största anledningen till att de 

hade accepterat bytet var att de hade blivit rekommenderade det av förskrivare eller 

apotekspersonal. Även denna studie kom alltså fram till att satsningar behövs för att 

utbilda allmänheten om generiska läkemedel och generiskt utbyte och få ut korrekt 

information till patienter och kunder, men också att det är viktigt att förskrivare och 

apotekspersonal har korrekta och tillräckliga kunskaper och att de kan förmedla denna 

information och kunskap till kunderna/patienterna (20). 

 

1.6 Faktorer för kunders uppfattning om generiskt byte  
Som nämnts har det visats i internationella studier att kunder uppfattning av generika 

har betydelse för om de accepterar generikaläkemedel eller inte. Trots det finns ännu 

inte några studier gjorda i Sverige som undersöker specifikt kunders uppfattning om 

generika. Det är därför mer forskning behövs för att bättre förstå dels kundernas 

generella uppfattning om generikautbytet i Sverige, men också specifikt vilka faktorer 

som påverkar deras uppfattning såväl som beslut att acceptera utbytet. Denna studie 

ämnar därför undersöka kundernas uppfattning om generiskt utbyte och till vilken grad 

diverse faktorer som information från läkare och farmaceut, ekonomiska orsaker, oro 

för biverkningar osv, liksom modersmål, ålder, utbildningsnivå påverkar både deras 

uppfattning om och deras acceptans till generiskt utbyte.  

 

Som nämnts har tidigare studier hittat vissa skillnader i kön och ålder, specifikt bland de 

kunder som inte accepterar generiskt utbyte. T.ex hittades att män tenderar till att vara 

mer positiva än kvinnor till generiskt utbyte och yngre (under 60 år) tenderade till att 

vara mer positiva än äldre (över 60 år) användare. Utifrån detta är det intressant att även 

i Sverige undersöka dessa faktorers påverkan eftersom systemen i sig skiljer sig lite åt 

mellan olika länder. Resultat ifrån tidigare studier kan dock ge en antydan till vilka 

variabler och aspekter som kan vara intressanta att undersöka. Modersmål är även det en 

väsentlig faktor att undersöka då ett flertal studier har påpekat att förståelse för och 

kunskap kring generiska läkemedel och utbytessystemet har en stor påverkan på deras 

uppfattning och acceptans av generiskt utbyte (15, 19-20). Det är därför sannolikt att de 

kunder som har svenska som modersmål och kan tala det flytande får bättre och djupare 

kunskaper om generiskt utbyte och därmed får en positivare inställning till det, som i sin 

tur leder till större sannolikhet att acceptera bytet.  

 

Efter liknande logik har en annan studie (21) hittat att högre och mer fördjupad 

expertkunskap leder till mindre villighet att betala mer för ett känt märke. De fann att 

apotekspersonal (som har en djupare förståelse för och kunskap om farmaci) mer sällan 

valde ett dyrare läkemedel framför ett likvärdigt billigare alternativ (9%) jämfört med 

en grupp som inte var farmaceuter (26%) (21). Likaså fann de att professionella kockar 

var mer motvilliga att välja ett dyrare alternativ än en likvärdig produkt och betala mer 

för vissa matlagningsingredienser än icke-kockar var. Dessa resultat kan tyda på att mer 

expertis och djupare kunskaper om bakomliggande mekanismer och aktiva substanser 

leder till större fokus på själva verkningsmekanismerna, och därmed väljer 
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professionella ett billigare alternativ (om det är likvärdigt) istället för att betala 

överpriser för att köpa ett speciellt märke. Det följer vidare att desto högre 

utbildningsnivå en person har, desto mer troligt är det att denne väljer att införskaffa sig 

mer fördjupad information innan de tar beslut (21). Därför kan det vara intressant att 

undersöka om utbildningsnivå har någon påverkan på kundernas generella uppfattning 

och acceptans av generiska utbyten. 

 
 

2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka kundernas uppfattning om generikautbyte. 

Utöver generell uppfattning ämnar denna studie undersöka vilka faktorer som påverkar 

kundernas generella uppfattning samt deras acceptans vid erbjuden generiskt utbyte. 

Mer specifikt ska nedanstående faktorer undersökas. 

  

2.1 Specifika mål:  

1. Vilken uppfattning om generiskt utbyte har kunderna på apoteket? 

2. Får de information från läkaren om generiskt utbyte och i så fall hur stor betydelse 

har den informationen på kundernas uppfattning? 

3. Hur stor betydelse har information från farmaceuten om generikautbytet på kundernas 

uppfattning? 

4. Har ekonomiska frågor (kostnad) någon påverkan på deras uppfattning? 

5. Har kundens kön någon påverkan på uppfattningen? 

6. Har kundens utbildningsnivå någon påverkan på uppfattningen? 

7. Har kundens modersmål någon påverkan på uppfattningen? 

8. Vilka av ovannämnda faktorer påverkar kundens beslut att acceptera utbytet? 

 

 

3. Metod 

Metoden enkätundersökning har valts för att undersöka frågeställningarna för denna 

studie. Enkäter är en smidig och praktiskt metod för att ta reda på kundernas uppfattning 

om detta ämne. Det är en praktisk och effektiv metod för att på ett objektivt sätt och på 

kort tid samla ihop data ifrån ett stort antal personer (22, 23).  

3.1 Enkätutformning 

Det finns ett flertal olika typer av frågor att välja bland vid skapandet av en enkät. 

Denna enkätstudie har valt att integrera flera av dessa typer, för att på ett varierat och 

flexibelt sätt få in en så bred bild som möjligt. Se Bilaga 1 för enkätfrågorna. Vissa 

frågor besvaras med antingen ”ja” eller ”nej”. Dessa är frågor som fråga 4, 6 och 8. 

Även fråga 1 besvaras med ”ja” eller ”nej”, med ett tredje alternativ (”vet ej”) adderat. 

En del av frågorna har specifika och förbestämda svarsalternativ som deltagarna kan 

kryssa i (t.ex. frågor om kön, utbildningsnivå, eller fråga 3 som ber deltagarna 

specificera anledningen eller anledningarna till deras generella uppfattning av generiskt 

utbyte). Dessa variabler är nominala eftersom varje nivå av variabeln (t.ex. kön, 
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utbildningsnivå osv) är kategorisk och inte kan rangordnas. För vissa frågor (t.ex. fråga 

3) finns även ett alternativ för ”Annat” utifall att deltagaren inte hittar ett lämpligt 

alternativ bland de givna svarsalternativen. Detta är viktigt för att inte riskera att missa 

eventuella aspekter som visar sig vara viktiga men som inte angivits på förhand. 

Återigen är detta ett sätt att försäkra sig om att få en så bred helhetsbild som möjligt.  

 

Vidare besvaras en del av frågorna på en 5-punktig Likertskala där 1 representerar 

”Otillräcklig” och 5 representerar ”Tillräcklig” på frågor 5 och 7. På fråga 2 (”Vilken 

uppfattning har du generellt om generiskt utbyte på apotek?”) representerar 1 ”Mycket 

dålig”, 3 ”Varken eller” och 5 ”Mycket bra”. Att ha frågor på Likertskala är en 

informativ metod för att undersöka skillnader mellan gruppers uppfattning och åsikt när 

denna uppfattning kan skilja sig gradvis (22, 23). T.ex. kan medelvärden räknas ut för 

att se om allmän uppfattning av generiskt utbyte generellt är mer positiv hos män eller 

kvinnor, hos kunder med lägre eller högre utbildningsnivå, bland de kunder som har 

svenska som modersmål eller inte.   

 

Slutligen finns en helt öppen fråga med där deltagarna får möjlighet att med egna ord 

berätta om deras uppfattningar, erfarenheter och åsikter kring ämnet. Återigen är alltså 

målet att kunna få så mycket information som möjligt om deras uppfattningar om ämnet 

men ändå hålla enkäten kort och genomförbar. För att öka sannolikheten att tillfrågade 

kunder ska svara på enkäten behöver enkäten vara så kortfattad som möjligt utan att 

riskera att den blir så tunn att det blir svårt att få ut tillräckligt med information ifrån 

svaren. Vidare bör frågorna vara korta och lätta att förstå. Det är viktigt att tänka på att 

inte ha långa och krångliga frågor som kan missuppfattas. Då riskeras att deltagarens 

svar egentligen är svaret på en annan fråga än den som avsågs (22, 23). 

 

Enkäten utformades med avsikt att delas ut och samlas in under ett besök på apotek 

varför det var viktigt att hålla nere tiden som det tar för respondenten att svara på 

enkäten. De flesta frågor kan därför besvaras med att kryssa i ett eller flera 

svarsalternativ. För vissa frågor innebar detta förbestämda kategorier (nominalskala) 

medan andra frågor använde Likertskala (ordinalskala). Där det är viktigt att ge 

respondenten större frihet att själv kommentera finns det möjlighet för detta. Detta 

gäller främst ”Annat”-alternativen där respondenten själv får skriva vad detta ”annat” är 

under de tillfällen de angivna alternativen inte är tillräckliga. Vidare inkluderades, som 

nämnt, en helt öppen fråga på slutet där respondenterna fick kommentera fritt.  

3.2 Målgrupp  
Målgruppen för denna enkätstudie var de kunder som kom med förskrivna recept till ett 

apotek i Västerås. Ett inklusionskriterium var att kunden var över 18 år. I övrigt finns 

inga andra inklusionskriterier. Exklusionskriterier: Ombud dvs. personer som hämtar ut 

läkemedel till andra individer exkluderades från studien och tillfrågades inte om att 

delta i studien. 
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3.3 Validering av enkät 

Innan den riktiga enkätundersökningen utfördes testades den utformade enkäten på ett 

mindre antal personer, i syfte att validera enkäten. Denna pilotinsamling visade att 

majoriteten av frågorna var enkla att förstå och att enkäten gick fort att besvara. 

Däremot framkom det att en av frågorna behövdes göras om. Det var fråga 10 (Hur 

gammal är du?) det gällde. Själva frågan var oproblematisk men vid svaret stod det 

”Födelseår” i den första versionen av enkäten. Dock svarade vissa av deltagarna vid 

valideringen genom att ange födelseår, medan andra svarade genom att ange ålder i år. 

Till följd av detta ändrades svaret till denna fråga från ”Födelseår” till ”_________år”. 

Svaren från dessa individer inkluderades inte i den slutgiltiga analysen. 

3.4 Datainsamling 

Den skapade enkäten (plus ett medföljande informationsbrev, se Bilaga 2) delades ut till 

kunder som kom till ett apotek i Västerås. Datainsamling skedde under en 

tvåveckorsperiod (151109-151122). Kunderna fick fylla i enkäten på plats i apoteket. 

Apoteket som valdes för datainsamlingen är ett medelstort apotek som tillhör en stor 

kedja och ligger i ett bostadsområde i Västerås stad. Apotekets upptagningsområde 

innefattar fyra stadsdelar.  

 

Deltagande i studien var helt frivillig och kunderna blev tillfrågade om de ville delta i 

studien efter att de blivit expedierade av farmaceuten. Om de tackade ja till att delta fick 

de välja om de ville besvara enkäten direkt på plats eller ta med sig hem för att komma 

tillbaka med den vid senare tillfälle. 

 

Så gott som alla som blev tillfrågade tackade ja till att delta i studien och fylla i enkäten. 

Enbart 4 personer av alla som tillfrågades tackade nej till att delta i studien. Totalt 

tackade 132 personer ja och fyllde i enkäten på plats i apoteket. Enkäterna samlades in i 

en låda på apoteket för att säkerställa att enkätsvaren var anonyma. Ytterligare 5 

personer tog med sig enkäten för att fylla i den hemma och sedan komma tillbaka med 

den. Av de 5 kom 3 personer tillbaka med enkäten.  

3.5 Dataanalys och statistik 

Efter att enkäterna samlats in, kodades samtliga svar på enkätfrågorna. Det vill säga, de 

olika svarsalternativen kodades om till siffror i syfte att sedan kunna utföra kvantitativa 

analyser på svarsalternativen. Syftet med detta är så att man kan se om något 

svarsalternativ på frågorna är vanligare än andra, och vidare analysera vilka faktorer 

som verkar vara bidragande faktorer till kundernas uppfattning samt acceptans av 

generiskt utbyte. Kodningen av svaren gör det också möjligt att göra statistiska analyser 

som t-test och chi2-test för att analysera skillnader mellan olika undergrupper (som kön, 

modersmål, utbildningsnivå osv.).  

 

En del av frågorna har som nämnts svarsalternativ på en Likertskala mellan 1-5. Dessa 

kodas efter den punkt på skalan som deltagarna har angivit. Svaren kan därefter 

analyseras för att undersöka om faktorn ifråga är mycket viktig eller inte särskilt viktig 
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(eller varken eller, osv) för kundens uppfattning och beslut och om det finns skillnader 

mellan de undergrupper som undersökts.  

 

För att undersöka huruvida undergrupperna skiljer sig åt i om de accepterar generika 

eller ej utfördes Chi2 tester eftersom variabeln (acceptera/inte acceptera) är nominal och 

är frekvensdata. Det vill säga antalet som accepterar och inte accepterar i varje 

undergrupp räknas och analysen undersöker om skillnader i antalet i varje undergrupp är 

statistiskt signifikant eller ej. T.ex för variabeln kön utfördes ett chi2 test för att 

undersöka om det finns ett samband mellan variabeln kön och acceptans eller om 

skillnader mellan undergrupper i samplet beror på slumpen. För att undersöka skillnader 

i undergruppernas medelvärde av generell uppfattning på Likert-skalan utfördes 

oberoende t-tester eftersom jämförelserna var mellan två olika gruppers medelvärden. 

Oberoende t-test (istället för beroende t-test eller t-test för ett stickprovsmedelvärde) 

valdes eftersom undergrupperna tillhörde två olika grupper, dvs. varje deltagare 

existerade endast i en undergrupp av varje variabel. T.ex kunde en individ endast vara 

under 65 år (yngre gruppen) eller 65+ år (äldre gruppen), antingen ha svenska som 

modersmål eller inte ha svenska som modersmål osv.  

 

Ett undantag till t-test som analys var för jämförelser av undergrupperna för variabeln 

utbildningsnivå. Variabeln utbildningsnivå hade tre undergrupper (grundskola, 

gymnasium, och högskola/universitet). Eftersom t-test endast kan användas för att 

jämföra skillnaden mellan två grupper behövdes ett ANOVA test utföras i detta fall. En 

alfanivå på 0,05 sattes för signifikanstestning av jämförelserna.  

 

 

4. Resultat 

Data från enkäten från 132 deltagare analyserades. Ingen deltagare exkluderades ifrån 

dataanalysen. Nedan rapporteras svaren på frågorna i form av deskriptiv statistik. 

Därefter rapporteras resultaten från de inferentiella statistiska analyserna.  

4.1 Demografisk information 

Av deltagarna som svarade på enkäten var 38% män och 62% kvinnor. En hade ej 

angivit kön. Den totala medelåldern var 61.8 år (män = 62.1 år, kvinnor = 61.3). 45% 

var under 65 år och 55% var 65+ år. En person hade ej angivit ålder. 31% angav att 

deras högsta utbildningsnivå var grundskola, 41% svarade gymnasieutbildning och 27% 

angav att de hade avslutat högskole- eller universitetsstudier. Två individer hade ej 

svarat på frågan. 75% att de hade svenska som modersmål och 25% angav att de inte 

hade svenska som modersmål.  

4.2 Övriga frågor  
På fråga 1 (Har du blivit erbjuden att byta läkemedel?) svarade totalt 125 av 132 

deltagare Ja. Detta motsvarar 94.7%. Endast 5 av 132, dvs 3.79% svarade Nej. Med 
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andra ord hade den stora majoriteten av deltagarna blivit erbjuden generiskt utbyte. 

Detta är en viktig förutsättning för att svara på resten av frågorna på enkäten.  

 

Kundernas generella uppfattning av generiskt utbyte räknades ut på gruppnivå. Detta 

gjordes genom att beräkna medelvärde av samtliga deltagares svar på Fråga 2. Senare 

delades dessa datapunkter upp för att undersöka skillnader i allmän uppfattning mellan 

undergrupperna. Medelvärdet för alla deltagare, dvs generell uppfattning av generiskt 

utbyte, var 3.25 på en 5-punkts Likertskala.   

 

Figur 3 visar andelen i procent som har angett vilken anledning de haft till deras svar på 

Fråga 2, dvs. generell uppfattning om generiskt utbyte. Den största anledningen som 

deltagarna angivit som faktor som påverkar deras generella uppfattning av generiskt 

utbyte är pris, dvs ekonomiska faktorer som motsvarar 28%. Dvs 28% av deltagarna 

svarade att priset var en anledning till deras generella uppfattning. Därefter kom 

säkerhetsfrågor, biverkningar, info om läkemedel och effekt, i den ordningen, och 

samtliga låg runt 20%. Dessutom svarade 7% annat som anledning till deras svar på 

fråga 2. Det bör dock noteras att deltagarna kunde svara på fler än ett alternativ på 

denna fråga. Icke desto mindre kan svaren ge en antydan på vilken eller vilka 

anledningar eller aspekter av generiskt utbyte som tenderade till att vara prioriterade. 

 

 

 
Figur 3: Andel i procent för varje anledning till deltagarnas svar på fråga 2 (generell 

uppfattning). Flera svarsalternativ var möjliga att ange. 

 

Av de som svarade på fråga 4 (Har du fått information från läkare om att läkemedel kan 

bytas ut på apoteket?) svarade 38% Ja och 62% Nej. Ca 2/3 hade alltså inte fått 

information från läkare om att läkemedel kan bytas ut på apoteket och endast 1/3 har 

fått information från läkare om detta. Av de som svarade Ja på fråga 4 räknades 

medelvärdet ut för deras svar på fråga 5 (dvs om de tyckte att informationen från läkare 
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var tillräcklig) på en 5-punkt Likertskala. Deras medelvärde var 4,18 (av max 5). Alltså, 

av de som har fått info tyckte de att det var tillräcklig information.  

 

Av alla som svarade på enkäten svarade 89% Ja på fråga 6 (Har du fått information från 

farmaceut om utbyte av läkemedel?). Endast 8% svarade nej. Alltså hade den stora 

majoriteten av deltagarna fått information från farmaceuten om generiskt utbyte. Även 

för denna fråga skattade deltagarna att de hade fått tillräckligt med information. 

Medelvärdet för alla deltagare på 5-punkt Likertskalan för fråga 7 (Om ja, hur var 

informationen) var 4,5 (av max 5). Alltså, av de som har fått information så var de nöjda 

med den mängd information de hade fått.  

 

På fråga 8 (Accepterade du bytet?) svarade 71% (92/129) av de tillfrågade Ja och 29% 

(37/129) Nej. Det fanns tre missing data, dvs. tre individer hade inte svarat på frågan. 

Frågan visar att majoriteten av de tillfrågade hade accepterat det generiska utbytet.  

 

Figur 4a och 4b visar två diagram som presenterar andelen (i procent) som har angett 

diverse olika anledningar till varför de har accepterat/inte accepterat det erbjudna 

generikautbytet. Som framgår av Figur 4a var den vanligaste anledningen till varför 

deltagarna hade tackat ja till generikautbytet därför att de hade fått tillräcklig 

information om utbytet från farmaceuten (49%). Däremot angav endast 9% tillräcklig 

med information från läkare som anledning till deras acceptans. Detta tyder på att 

tillräcklig med information ifrån farmaceuten anses vara viktigare än tillräcklig med 

information från läkaren. Vidare angav 36% att de kände sig bekväma med utbytet, 34% 

att det berodde på ekonomiska faktorer, och 8% valde annat som anledning.  

 

Figur 4b visar att av de som hade tackat nej till utbytet svarade 61% att de inte kände sig 

bekväma med utbytet, 19% svarade att de var oroliga för biverkningar och 19% att de 

var oroliga för sämre effekt. 8% angav att anledningen var att de ej fått tillräcklig med 

information från läkaren och 11% att de ej fått tillräckligt med information från 

farmaceuten. Slutligen angav 8% annat som anledning till att de hade tackat nej till 

utbytet. Det framgår alltså att den allra största anledningen till att kunderna tackar nej är 

för att de inte känner sig bekväma med det. Däremot är det inte uppenbart exakt varför, 

då mindre än 20% angav oro för biverkningar eller sämre effekt som anledning, och 

ännu färre angav otillräcklig information från läkare och farmaceut som anledning. 

Ännu färre (8%) angav annat som anledning vilket innebär att de befintliga alternativen 

i enkäten täcker 92% av anledningarna till deras uppfattning om utbytet. Annat är ej 

vidare specificerat.   
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Figur 4a: Andel i procent för varje anledning till att deltagarna hade accepterat generiskt 

utbyte. 

 

 
Figur 4b: Andel i procent för varje anledning till att deltagarna inte hade accepterat 

generiskt utbyte. 

 

 

4.3 Jämförelser 

Nedan följer specifika jämförelser mellan undergrupper och dels deras generella 

uppfattning av generiskt utbyte (fråga 2) och huruvida de har accepterat generiskt utbyte 

eller ej.  
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4.3.1 Kön 

Tabell 1: Män och kvinnors generella uppfattning (på en 5-punkts Likertskala där 1 

betyder ”mycket dålig” och 5 betyder ”mycket bra”) samt antal (och andel) män och 

kvinnor som accepterat och ej accepterat generiskt utbyte. 
    Accepterat  Ej accepterat  Totalt 

Män     40 (82%)       9 (18%)     49  

Kvinnor    52 (66%)      27 (34%)     79  

     Medelvärde  Standardavvikelse 

Mäns generella uppfattning         3,35   1,1 
Kvinnors generella uppfattning       3,20   1,3 

 

Tabell 1 ovan visar en tendens till att en större andel män än kvinnor accepterar 

generiskt utbyte.  

Ett Chi2 test gjordes för att undersöka om lika många män som kvinnor accepterade 

generiskt utbyte. Testet uppnådde inte riktigt signifikansnivån (0,05) men var väldigt 

nära vilket ändå visar på en trend av att fler män accepterade utbytet än kvinnor 

(χ2=3,74, df=1, p=0,053). I och med att det är så nära den önskade signifikansnivån så 

kan det finnas en skillnad som inte syns i detta material. Ett t-test gjordes för att 

undersöka skillnaden mellan män och kvinnors generella uppfattning av generiskt 

utbyte. Testet visade ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnors uppfattning 

(t=0,67, df=126, p=0,507).  

4.3.2 Ålder 

Tabell 2: Generell uppfattning av generiskt utbyte (på en 5-punkts Likertskala där 1 

betyder ”mycket dålig” och 5 betyder ”mycket bra”) uppdelat på de yngre (under 65 år) 

och äldre (65+ år) deltagarna, samt antal (och andel) ur varje åldersgrupp som 

accepterat och ej accepterat generiskt utbyte. 
    Accepterat  Ej accepterat  Totalt 

Under 65år      46 (79%)       12 (21%)     58 st 

65+ år        46 (65%)      25 (35%)     71 st 

       Medelvärde  Standardavvikelse 

Under 65 års generella uppfattning          3,31   1,3 
65+ års generella uppfattning           3,20   1,1 

 

Tabell 2 ovan visar den yngre (under 65 år) och äldre (65+ år) gruppernas acceptans och 

generella uppfattning av generiskt utbyte.  

 

Chi2 testet var inte signifikant och visade att ålder inte har någon betydelse för om 

accepterar eller inte (χ2=3,29, df=1, p=0,070). Ett t-test mellan de yngre och äldre 

grupperna visade inte på en signifikant skillnad (=0,54, df=127, p=0,594). 

4.3.3 Modersmål 

Tabell 3: Generell uppfattning av generiskt utbyte (på en 5-punkts Likertskala där 1 

betyder ”mycket dålig” och 5 betyder ”mycket bra”) uppdelat på de deltagare som har 

svenska som modersmål och de som inte har svenska som modersmål. 

 
    Accepterat  Ej accepterat  Totalt 

Svenska modersmål     72 (74%)       25 (26%)     97 st 

Svenska ej modersmål    20 (62%)       12 (38%)     32 st 

       Medelvärde  Standardavvikelse 
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Svenska generell uppfattning            3,41   1,1 
Ej svenska generella uppfattning          2,79   1,3 

 

Tabell 3 visar acceptans och generell uppfattning av generiskt utbyte för de deltagare 

som har svenska som modersmål de deltagare som inte har svenska som modersmål. Ett 

chi2 test hittadeinga signifikanta skillnader i acceptans mellan de två grupperna 

(χ2=1,62, df=1, p=0,203). Däremot visade ett t-test att de som har svenska som 

modersmål har en mer positiv generell uppfattning av generiskt utbyte jämfört med de 

som inte har svenska som modersmål (t=2,63, df=127, p=0,010). 

 4.3.4 Utbildningsnivå 
 

Tabell 4: Generell uppfattning av generiskt utbyte (på en 5-punkts Likertskala där 1 

betyder ”mycket dålig” och 5 betyder ”mycket bra”) uppdelat på högsta uppnådda 

utbildningsnivå. 
    Accepterat  Ej accepterat  Totalt 

Grundskola      28 (70%)       12 (30%)     40 st 

Gymnasieskola     36 (69%)       16 (31%)     52 st 

Högskola/universitet        27 (77%)        8 (23%)     35 st 

      Medelvärde  Standardavvikelse 

Grundskola generell uppfattning         3,10   1,3 
Gymnasieskola generell uppfattning          3,38   1,1 
Högskola/universitet generell uppfattning         3,28   1,2 

 

Tabell 4 visar acceptans och generell uppfattning av generiskt utbyte för de tre 

grupperna av utbildningsnivå.  ett chi2 test hittade inga skillnader i acceptans mellan de 

tre grupperna (χ2=0,72, df=2, p=0,697).  

 

  Ett ANOVA test visade att det heller inte fanns några skillnader mellan gruppernas 

generella uppfattning av generiskt utbyte (F=0,63, df1=2, df2=124, p=0,535)  
 

4.4. Uppfattning mot acceptera 
De som accepterat utbyte är mer positiva till bytet (medel=3,46) än de som inte 

accepterar byte (Medel= 2,75) (p<0,05). 

 

4.5 Övriga kommentarer  
Sista frågan på enkäten var en öppen fråga där deltagarna fick fria händer att skriva ner 
övriga kommentarer om de hade sådana. De flesta lämnade denna fråga tom. Av de som 
skrev en kommentar var de flesta negativa kommentarer. I Tabell 7 listas de 
kommentarer som lämnades av de användare som deltog i denna studie. Där 
framkommer det att de negativa kommentarerna ofta är mer specifika och handlar om 
användarens egen specifika erfarenhet av generiskt utbyte. T.ex är en kommentar ”Dålig 
information om prisskillnad” trots att det finns en fråga om huruvida användaren har 
fått information (både från farmaceut och förskrivare) och hur bra denna information 
var.  
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Tabell 7. De övriga kommentarer som deltagarna angav.   
 

Positiva kommentarer Negativa kommentarer 

 Trevlig personal på det apoteket. (2 

användare)  

 Samma effekt. (2 användare) 

 Välsorterat apotek. 

 Mår lika bra vid användning av 

utbytet.  

 Accepterade bytet då priset skilde så 

lite. 

 Bindemedel och tillsatser olika och 

kan skapa olust känsla. (2 användare) 

 Kan orsaka förväxling. 

 Mår inte bra av generikautbytet 

(provat annat istället för Alvedon). 

 Accepterat pga. otillräcklig 

information om bytet (Något annat 

val har ej erbjudits) 

 Irriterande när förpackning bytts 

varje gång. 

 Dålig information om prisskillnad 

(aldrig fått information på 

prisskillnaden). 

 Sämre förpackning. 

 Dåligt hanterbar pga. storlek av 

kopia (vissa generiska tabletter är så 

små till skillnad från originalet. 

Större risk att man tappar den).  

 Oro för dålig effekt av generika. (Oro 

att cellgifter från olika företag 

fungerar olika bra). 

 Svårt att hålla reda på.  

 

5. Diskussion 

Denna studie var en enkätundersökning som utfördes i syfte att undersöka generiskt 

utbyte från ett användarperspektiv. Som nämndes i introduktionen har många studier 

undersökt liknande system för generiskt utbyte i andra länder (12-13, 15-16, 19-20). 

Studier har även undersökt systemet efter reformen infördes i Sverige år 2002 men har 

framförallt fokuserat på förskrivare och apotekspersonals perspektiv (2) eller tittat på 

generiskt utbyte från ett användarperspektiv men på ett mer generellt plan (7). Denna 

enkätstudie ämnade undersöka generiskt utbyte från ett användarperspektiv på en mer 

fördjupad nivå genom att undersöka specifikt vilka faktorer som har betydelse dels för 

kundernas generella uppfattning och deras acceptans av generiskt utbyte. 

 

Allmänt fann studien att de som accepterar generiskt utbyte skattar generell inställning 

till byte högre (medel 3,46/2,75 p<0,05). Intressant nog visade resultaten att kundernas 

generella uppfattning av generiskt utbyte och huruvida de accepterade utbytet eller ej 
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inte alltid visade samma resultat. Nedan följer diskussion av de olika faktorerna som 

undersöktes.  

5.1 Kön 
Som nämns ovan gick inte generell uppfattning och acceptans nödvändigtvis hand i 

hand. T.ex fanns ingen signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors generella 

uppfattning men ändå tenderade fler män än kvinnor att acceptera generiskt utbyte. Chi2 

testet uppnådde inte riktigt den utsatta signifikansnivån (0,05) men kom tillräckligt nära 

(0,053) för att visa ett signifikant värde kanske hade kunnat observeras med ett större 

material. Det är dock fortfarande intressant att diskutera denna trend, trots att p-värdet 

inte fullt låg under den utsatta alfanivån. 

 

Det resultat som nämns ovan stämmer delvis överens med den finska studien (13) som 

hittade att män tenderade att vara mer positiva till generiskt utbyte än kvinnor, men de 

hittade endast en signifikant skillnad för den grupp som inte hade accepterat generiskt 

utbyte. Bland de som hade accepterat fanns ingen signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor. Dessutom var den skillnad som hittades och som var nästan signifikant i den 

här studien angående män och kvinnors acceptans. Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan män och kvinnors generella uppfattning av generiskt utbyte men detta kan bero 

på få deltagare i studien. 

5.2 Ålder 

Denna studie visade ingen signifikant skillnad mellan den yngre och den äldre gruppen 

varken på uppfattning eller acceptans. Detta resultat var lite oväntad med tanke på den 

finska studien (13) som hittade den skillnad mellan den yngre och äldre gruppen, trots 

att den finska studien hade en lägre brytpunkt (de hade under 60 år och 60+ år medan 

den här studien hade under 65 år och 65+ år) och åldersskillnader borde därför har varit 

mer uppenbara i den här studien. Den finska studien hittade att äldre kunder tenderade 

till att vara mer negativa än yngre kunder trots att de använde en lägre brytpunkt för den 

äldre och yngre gruppen (60 istället för 65 år). Eftersom den här undersökningen 

använde en ännu högre brytpunkt (dvs en äldre äldregrupp förväntades eventuella 

skillnader vara mer uppenbara med denna brytpunk än en lägre. Även när resultaten från 

den här studien analyserades med samma brytningspunkt som den finska studien hade 

använt (dvs under 60 år och 60+ år) hittades ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna. Däremot bör noteras att den finska studien endast hittade en skillnad mellan 

åldersgrupperna för de som inte accepterade generiskt utbyte (dvs av de som inte 

accepterade generiskt utbyte tenderade de som var under 60 år att vara mer positiva till 

generiskt utbyte, men trots det accepterade de inte utbytet). Eftersom i princip alla som 

deltog i den här studien angav att de har accepterat generiskt utbyte (89%) var det för få 

som inte hade accepterat för att kunna göra en separat analys och jämföra de två 

åldersgrupperna. Det är därför möjligt att den här studien hade hittat samma sak om det 

hade varit en större grupp som inte hade accepterat generiskt utbyte. Anledningen till att 

den här studien använder en åldersbrytpunkt på 65 år istället för 60 år är dels för att 65 

är den allmänna pensionsåldern i Sverige och dels för att grupperna var mer jämnstora 

jämfört med om brytpunkten hade varit 60 år. Dessutom ändrades ändå inte resultaten 
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när grupperna delades in i under 60 år och 60+ år. Det är ändå intressant att diskutera 

varför den finska studien hittade att av de som inte accepterade bytet så var de yngre 

ändå allmänt positivare än den äldre gruppen. Det kan tolkas som att de yngre behöver 

mer övertalning än de äldre för att acceptera generiskt utbyte. De kanske måste ha en 

högre generell uppfattning innan de är beredda att acceptera generiskt utbyte jämfört 

med de som är äldre som kanske är lättare att övertala. En annan tolkning är att äldre 

allmänt sett är mer skeptiska till generiskt utbyte. Även andra orsaker som inte har 

undersökts i denna studie kan vara anldeningar. En multivariat analys på ett större 

material skulle ha kunnat ge svar på detta. 

5.3 Modersmål 

Vad gäller modersmål var det återigen skillnad på generell uppfattning och acceptans. 

De som hade svenska som modersmål hade en mer positiv generell uppfattning av 

generiskt utbyte än de som inte hade svenska som modersmål. Däremot fanns ingen 

skillnad mellan grupperna gällande acceptans. Att de som hade svenska som modersmål 

hade en mer positiv uppfattning av generiskt utbyte än de som inte hade svenska som 

modersmål stämmer överens med de studier som har hittat att de som är mer pålästa och 

välinformerade om generiskt utbyte har en positivare uppfattning (15, 20). De som har 

svenska som modersmål har troligtvis läst mer och förstått bättre den information de har 

fått om generiskt utbyte. Därför är det rimligt att de har en mer positiv generell 

uppfattning av generiskt utbyte. En anledning till att det inte finns några skillnader 

mellan de två gruppernas acceptans kan vara att den grupp som inte har svenska som 

modersmål vet om deras eventuella språkbrister och tänker att de kanske har missat 

något. Men eftersom farmaceuten erbjuder utbytet måste det vara säkert så därför 

accepterar utbytet. Det kan också vara så att andra faktorer (som t.ex ekonomiska 

faktorer eller annat) prioriteras och det positiva överväger det negativa och därför 

accepterar de utbytet.  

5.4 Utbildningsnivå 

Inga skillnader kunde observeras mellan de tre olika grupperna av utbildningsnivå 

(grundskola, gymnasieskola och högskola/universitet), varken vad gällde generell 

uppfattning eller acceptans. Detta kan delvis bero på att många av de som deltog i 

studien var äldre och skolsystemet har ändrats lite sedan de var unga. Ett flertal 

deltagare kommenterade just detta och sa att de hade andra uppdelningar när de var barn 

eller unga. Därför kan de tre alternativ som fanns tillgängliga på enkäten ha varit 

förvirrande eller inte lämpliga för en del av deltagarna. Det kan också vara som med 

variabeln ålder att det främst är bland de som inte accepterar utbytet som skillnaderna 

finns. Eftersom nästintill alla som deltog i studien accepterade utbytet är det svårt att 

säga.  

  

5.5 Information från läkare och farmaceut 
En annan viktig faktor för acceptans av generiskt utbyte visade sig vara huruvida 

användaren hade fått information från läkaren om att läkemedlet kan bytas ut på 

apoteket. Av de som hade fått information från läkare var 44,7% negativa och 55,3% 
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positiva. Däremot av de som inte hade fått information från läkare har 72,2% negativa 

och 27,8% positiva. Det är därför tydligt att av de som fått information från läkare är 

fler positiva och av de som inte får information från läkare var de allra flesta negativa. 

Detta visar vikten av att förskrivare informerar sina patienter om generiskt utbyte. Detta 

kan kopplas tillbaka till Socialstyrelsens rapport (7) om att läkare bör fokusera mer på 

den aktiva substansen istället för läkemedlets namn. Då är det också lättare att informera 

patienten om att det är den aktiva substansen som är det viktiga, att det kan finnas olika 

läkemedel med olika namn och att man kanske blir erbjuden ett av dem på apoteken 

oavsett vilken läkaren skriver på receptet. Då kan det också vara lättare för patienten att 

acceptera detta och istället fokusera på den aktiva substansen. På så vis kan också 

riskerna minska för patienter vid generisk substitution som är kopplad till förvirring av 

läkemedelsnamn eller förpackning (som kan leda till t.ex dubbelmedicinering osv), 

precis som Socialstyrelsens rapport (7) visar.  

 

I princip alla som svarade på enkäten angav att de hade fått information om generiskt 

utbyte av farmaceuten. Endast 8% angav att de inte hade fått information av 

farmaceuten angående detta. Detta resultat visar att farmaceuterna allmänt är mycket bra 

på att fullfölja sin plikt och erbjuda generiskt utbyte. Men pga detta var det väldigt få 

som angav att de inte hade fått information av farmaceuten och därför var det inte 

lämpligt att jämföra dessa grupper som det gjordes för föregående fråga (information 

från läkare).  

5.6 Övriga kommentarer 
För att till sist gå vidare till de övriga kommentarer som deltagarna angav visade det sig 

att de flesta av de som lämnade en kommentar skrev en negativ kommentar. Detta kan 

bero på att enkäten inte inkluderade alla negativa aspekter av generiskt utbyte som 

användarna anser finns. Om man tittar på kommentarerna framkommer det att de 

positiva kommentarerna ofta är mer generella medan de negativa kommentarerna ofta är 

mer specifika och handlar om användarens egen specifika erfarenhet av generiskt 

utbyte. T.ex är en kommentar ”Dålig information om prisskillnad” trots att det finns en 

fråga om huruvida användaren har fått information (både från farmaceut och 

förskrivare) och hur bra denna information var. Men denna användare kommenterar 

specifikt att denne fått dålig information om just prisskillnaden. Det verkar därför som 

att mer information behövs om de små detaljerna som gör att användare får en negativ 

uppfattning om generiskt utbyte för att därefter veta exakt vad som krävs för att öka 

patientsäkerheten vid generiskt utbyte på apotek.  

5.7 Metoden 
Som nämndes i metoden tackade nästintill alla som tillfrågades ja till att delta i studien. 

Det var endast fyra personer som tackade nej. Detta betyder att inom populationen 

(kunderna på apoteket där enkäten delades ut) var urvalet brett och representativt för 

området eftersom det fångade in så många som möjligt. Populationen var också 

representativ eftersom apoteket ligger i ett bostadsområde med ett stort 

upptagningsområde (fyra närliggande stadsdelar). Det bör noteras att detta område inte 

är känt för att vara rikt eller ha en väldigt hög socioekonomisk status. Detta kan vara en 

bidragande faktor till varför deltagarna har svarat som de har gjort på enkäten. Det kan 

ses i det höga antalet som anger att pris är den viktigaste anledningen till varför de 

accepterat generiskt utbyte. Det är möjligt att om enkäten hade delats ut på ett apotek i 
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ett rikare område hade pris varit en mindre viktig faktor. Resultatens generaliserbarhet 

till hela Sveriges befolkning kan på grund av det snäva geografiska upptagningsområdet 

vara problematisk då urvalet inte är geografiskt spritt över Sverige och olika socio-

ekonomiska områden. För denna undersökning gjordes ett medvetet val att endast dela 
ut enkäten på ett apotek på grund av den begränsade tidsramen och möjligheter till 
bredare datainsamling. 
 

En annan punkt att diskutera är utformningen av fråga 3 (Vad är huvudskälet till ditt 

svar på fråga 2?), och 8a (Varför accepterade du bytet) och 8b (Varför accepterade du 

inte bytet). I denna enkät angavs de olika alternativen tillsammans med krysslådor där 

deltagarna fick kryssa i de anledningar som passade in på deras uppfattning eller till 

varför de accepterat/inte accepterat generiskt utbyte. Ett annat sätt att utforma dessa 

frågor hade varit att presentera varje anledning på en Likertskala (från ”inte alls viktig” 

till ”mycket viktig”) och be deltagarna ange hur viktig varje anledning är för deras svar. 

På det sättet hade en mer nyanserad och korrekt bild kunnat observeras, istället för allt 

eller inget för varje anledning.  

 

6. Slutsats 

I princip alla (95%) som deltog i studien hade någon gång blivit tillfrågade om generiskt 

utbyte på apoteket. De allra flesta (71%) angav vidare att de hade accepterat bytet. 

Dessa siffror visar att generikareformen följs bra av apotekspersonal och är effektiv (de 

flesta accepterar bytet). De allra flesta angav dessutom att de fått bra information om 

utbytet från farmaceut och angav detta som främsta anledningen till varför de accepterat 

utbytet. Apotekspersonal är således en av de viktigaste faktorerna och förutsättningarna 

för att reformen blir så givande som möjligt.  

 

Den vanligaste anledningen till att inte acceptera generiskt utbyte angavs vara att 

användaren inte kände sig bekväm med det. Detta svar bör undersökas vidare i framtida 

studier för att undersöka exakt vilka faktorer som gör att användaren inte känner sig 

bekväm med utbytet och hur detta kan åtgärdas. Oro för biverkningar och sämre effekt 

är jämförelsevis inte lika stora anledningar till att inte acceptera generiskt utbyte. 

 

Kön, ålder och utbildningsnivå påverkade varken uppfattning eller acceptans. De 

användare som ej hade svenska som modersmål hade en mer negativ uppfattning av 

generiskt utbyte, men accepterade trots det utbytet i samma utsträckning som de 

användare som hade svenska som modersmål. Det kan vara så att dessa användare ej 

känner sig bekväma med utbytet men anser att fördelarna med bytet (t.ex billigare pris) 

överväger beslutet. En följd av detta fynd kan vara att göra satsningar på att göra 

information om generiskt utbyte mer lättillgängligt för användare med andra 

modersmål. Dels bör broschyrer producerade på andra språk och på lätt svenska finnas 

tillgängliga, och dels bör apotekspersonal göra aktiva satsningar att se till att dessa 

broschyrer delas ut så att alla kunder får ta till sig denna information. Att kunderna ska 

känna sig positiva och bekväma med beslutet att acceptera generiskt utbyte är en viktig 

faktor och bör ej ignoreras.  

 

Slutligen visade sig information från läkare vara mycket viktigt. Majoriteten av de som 

hade fått information om generiskt utbyte från förskrivaren var positiva till utbytet 

medan de som inte hade fått information från förskriva tenderade till att vara negativa. 
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Utifrån dessa resultat är det tydligt att apotekspersonalen gör sitt för att bidra till att 

följa och effektivisera reformen. Däremot bör satsningar göras för att förskrivare mer 

aktivt och konsekvent ska informera sina patienter om generiska läkemedel och 

generiskt utbyte.   

 
 

7. Tack  

Ett stort tack till min handledare Andy Wallman för hans värdefulla observationer och 
visdom. Jag vill också tacka min familj för all stöd under den här tiden. Tack även till 
chefen på apoteket där studien utfördes samt alla deltagare som deltog i studien. 
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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) Annat:_________________________________  

 

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

senast?  

 

     Ja   (besvara 8a)              Nej  (besvara 8b) 

 

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    

Annat        …………………………………………… 

 

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        

Annat        ……………………………………………… 

 

 

Man      Kvinna 

9.         Är du man/kvinna?                        

 

10. Hur gammal är du?              Födelseår:_________ 

 

11. Vilken är din högsta uppnådda utbildningsnivå?          

       Grundskola         

       Gymnasiet      

        Högskola/Universitet   

 

 

12. Är svenska ditt modersmål?                              Ja      Nej   

 

 

13. Övriga kommentarer 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 Information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!                                                                                                                 

 

 

  

Jag heter Sirwa Dylman och är receptarie på apoteket Bäckby. Jag läser nu vidare till apotekare 

vid Umeås Universitet. 

 

Jag skriver nu mitt examensarbete och delar ut enkät till dig för att undersöka apotekskunders 

åsikter om generiskt utbyte dvs. att apoteket byter läkemedlet till det billigaste alternativet 

enligt vad myndigheter fasställt som månadens vara. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och anonymt. 

 

Jag är tacksam för just Ditt deltagande i studien. Din åsikt är viktig. 

 

Enkäten består av flervalsfrågor och i slutet finns det utrymme att skriva Dina kommentarer 

med Dina ord om det är något som du inte tycker täcktes in av enkäten. 

 

Tack för Ditt deltagande. 

  

  

 Handledare 

Sirwa Dylman Andy Wallman 

Apotekarstudent vid Umeå Universitet Lektor, farm. Dr, 

E-post: sirwa_dylman@hotmail.com Umeå Universitet                                                      

 E-post: andy.wallman@umu.se 

 Tel: 070-55 00 971 

             

 

 

 

 


