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Abstract 

Background: In the last decades, services that community pharmacies provide to the consumers 

have increased. Pharmacies and consumers discuses information related to medicine use, which 

lead to optimal treatment. Protection av patient privacy and confidentiality is one of the most 

important factors to achieve in such discussions. Several international studies showed that 

achieving this factor in community pharmacies is challenging to both pharmacists and 

consumers. According to our knowledge, there are no similar studies on consumers’ perceptions 

of privacy in community pharmacies in Sweden 

Objective: The aim of this study is to explore consumer’s positive and negative experiences of 

privacy practice in community pharmacies in Sweden. 

Method: Semi-structured interviews were conducted with consumers of community pharmacies 

in three different regions in Sweden. Consumers were interviewed by zoom with camera. All 

interviews were audio-recorded, transcribed verbatim and then analyzed and organized into 

different themes. The interviews were conducted between April and May 2021. 

Results: 14 themes and privacy issues were identified, such as variety in privacy definition in 

community pharmacies for Swedish consumers, trusting pharmacists by most of the consumers, 

seeing bought sensitive medicines through packaging and overhearing private conversations. The 

majority of the consumers showed positive reactions about consultation areas and agreed about 

the need for better privacy practice in community pharmacies. 

Conclusion: Some findings of this study met other similar studies conducted in other countries. 

The optimization of the privacy practice was challenging in community pharmacies. Since 

protecting the privacy could be achieved by cooperation between the staffs and the consumers, 

the findings of this study were preliminary and needed further exploration, such as interviewing 

pharmacists and considering their perspectives.  
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1. Introduktion 

Integritet har stor betydelse för ett effektivt och modernt hälso- och sjukvårdssystem. 

Hantering av personuppgifter på ett pålitligt sätt är också en viktig del av den moderna 

sjukvården. Integriteten varierar mellan olika personer. Vissa situationer kan upplevas som 

integritetsintrång hos några. Däremot kan samma situationer upplevas normalt hos andra 

(vårdanalys, 2014). Det är olika typer av integritet hos patienter, den kroppsliga, den 

psykiska, den existentiella och den viljemässiga. Den psykiska integriteten omfattar 

patienters känslor och tankar, det vill säga den känslomässiga delen av patientens liv. Ett 

exempel på patienter som inte kan skydda sin psykiska integritet är de med medvetslöshet 

eller demens. Integriteten hos patienter som söker sig till hälso- och sjukvården är inte helt 

skyddat och det är sjukvårdens ansvar att säkerställa ett sådant skydd (Sundström, 1996). 

Den fysiska integriteten kallas också för kroppslig integritet. Den fysiska integriteten för 

patienterna är viljan att exponera deras kroppsdelar till en viss gräns framför främmande, 

utan att de känner sig kränkta. Studier från Australien visar att patienter upplever det 

kränkande när de tvingas exponera sina kroppsdelar framför andra (Walsh och Kowanko, 

2002). Eftersom apotek är en del av hälso- och sjukvården har integriteten på apotek också 

ett frågetecken. Patienten besöker apotek mer än vårdcentral. I Sverige finns det mer än 1400 

öppenvårdapotek som ger en rad medicinrelaterande tjänster så som uthämtning av 

receptbelagda och receptfria läkemedel (TLV, 2021). Apotekspersonal skyldiga att ge 

patienten rådgivning bland annat diskret information om läkemedelsanvändning. Denna 

interaktion mellan apotekspersonal och patienter kan leda till bättre följsamhet och därmed 

effektivare behandling (Olsson et al., 2014). Enligt Kap 11 § i Läkemedelsverkets 

föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek ska receptexpediering och 

läkemedelsrådgivning ske på så sätt att patientens integritet skyddas. Lagen syftar på att de 

delar av apoteket där patienten hämtar ut sitt läkemedel ska vara utformade så att 

läkemedelsuthämtningen kan utföras på ett säkert sätt. 

Integriteten på öppenvårdsapotek är av stor vikt speciellt vid hantering av känsliga 

medicinska ärenden som till exempel beroende eller psykisk hälsa. Brist på integriteten kan 

påverka professionalitet och kvalitet av de olika tjänster som öppenvårdsapotek erbjuder. 
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Apotekskunder har rapporterat olika problem med anknytning till integritet och sekretess (Le 

& Braunack-Mayer, 2019). 

Tidigare studier har visat att säkerställa integritet på öppenvårdapotek är komplicerat på 

grund av att rådgivning ges på offentlig area. En intervjustudie (n = 98) från Australien 

påpekade att integriteten är beroende på platsen som apotekspersonal ger rådgivning på, det 

vill säga att om platsen är privat area eller inte. Vidare har studien visat att det behövs många 

åtgärder för att förbättra integritet på apotek, exempelvis en bättre utbildning om integritet 

för apotekspersonal (Hattingh et al., 2015). Resultat från en liknande studie (n = 14) från UK 

gav att brist på integritet förhindrar apotekskunder från att få optimala apotekstjänster 

(Saramunee et al., 2014). Vissa apotek har dock konsultationsrum eller privat area för att 

erbjuda säker rådgivning och skyddad integritet. Paradoxalt har brittiska forskningsstudier 

hittat att användningen av sådana rum var utmanande, där de inte upplevdes som förväntat 

och var inte patientvänliga (Rapport et al., 2009). Efter en bred sökning har inga studier 

hittats om integritet på öppenvårdapotek i Sverige.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 Syftet med denna studie är att bedöma kunders attityder till integriteten i öppenvårdapotek 

och att utforska kunders negativa och positiva upplevelser gentemot integritet på 

öppenvårdsapotek i Sverige. 

Den här kvalitativa studien ska besvara följande frågor: 

 

• Vad kunderna tycker om integritet på apotek och hur viktigt är den? 

•  Hur känns tillfredsställelse och nöjdhet hos kunderna, vad gäller integritet och 

konfidentialitet som lokaler/apotekspersonal erbjuder? 

• Vad har apotekskunder för situationer och upplevelser? Integritetskränkande eller/och 

erfarenheter med bra integritetspolicy? 

• Tycker kunderna att apotekspersonal gör något för att säkerställa skyddet för 

kundernas integritet? I så fall, vad? 

• Hur används konsultationsrum eller privat area på apotek? Hur annorlunda är 

rådgivningen i privat area än ’vanlig’ expedition? 

• Vilka åtgärder skulle kunna förbättra integriteten?  
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3. Metod 

Den här kvalitativa studien byggdes på intervjuer med 23 apotekskunder i Sverige, för att 

undersöka deras upplevelse av integritet på öppenvårdsapotek, samt vilka erfarenheter och 

förväntningar de har så att integriteten på apotek blir bättre. Deltagare valdes från olika regioner i 

Sverige, vilka var Stockholm, Göteborg och Skåne, för att maximera variation och sträva efter 

heterogenitet (olika kön, olika åldrar, olika typer av hämtat läkemedel, olika typer av rådgivning, 

olika typer av kunder samt om deltagarna är uppvuxna i Sverige eller inte). I början gjordes 

selektionen genom att intervjua ett litet antal bekanta. Den som valdes för intervju nominerade 

någon annan hen känner som brukar hämta ut läkemedel från apotek för att delta i denna 

intervjustudie. På så vis blev det ett stort antal deltagare. Apotekskunder som accepterade att 

intervjuas informerades om intervjuns mål mer detaljerat och frågorna som skulle ställas så att de 

förbereder sig inför intervjun. Intervjuerna gjordes som videosamtal via Zoom. All privata data 

som samlades från intervjuerna delades inte med någon annan än intervjuaren. Intervjuarna 

upphördes när inga nya relevanta data framkom, alltså när datamättnad nåddes. Antal intervjuer 

som skulle göras tills datamättnad nås var mellan 20–25, enligt tidigare kvalitativa metoder 

(Guest et al., 2006). 

3.1 Intervjuguiden 

Datasamling gjordes från totalt 23 intervjuer mellan 15 april 2021 och 5 maj 2021, i genomsnitt 

1 intervju per dag. Alla intervjuer gjordes på svenska. Intervjuerna var semi-strukturerade med 4 

öppna huvudpunkter som omformulerades till kortare delfrågor (tabell1) under intervjuerna för 

enkelhets skull, samt att motivera deltagarna att ge så mycket information som möjligt. Det 

användes olika typer av frågor, så som inledande frågor, följdfrågor och så kallade 

probingfrågor. Intervjuaren kontrollerade så att deltagaren följer de punkter som är av intresse. 

Huvudpunkterna som undersöktes är enligt följande: 

• Tillfredsställelse och nöjdhet hos kunderna vad gäller integritet och konfidentialitet som 

lokaler och apotekspersonal erbjuder. 

• Exempel på situationer där kunderna upplevde det som integritetskränkande eller/och 

erfarenheter med bra integritetspolicy. 

• Kundernas upplevelse att få rådgivning på ett konsultationsrum eller privat area jämfört 

med vanlig expedition. 
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• Åtgärder som skulle kunna göras för att förbättra integriteten. 

 

Tabell 1. Illustrerar exempel på forskningsfrågor och hur de omformulerats till 

intervjufrågor. 

Forskningsfrågor Intervjufrågor 

Vad tycker apotekskunderna om integritet 

på apotek och hur viktigt är den? 

-Vad tycker du om integriteten på apotek? 

-Tycker du att integriteten på apotek är 

viktig? 

-Varför är den viktig? 

Hur bedömer apotekskunderna integriteten 

de får på apoteken de köper från? 

-Hur känns det på apoteket du brukar köpa 

från? 

-Vilka aspekter gör dig nöjd eller 

missnöjd med integriteten du får? 

-Litar du på apotekspersonal? 

Vilka erfarenheter och upplevelser har 

apotekskunderna med integriteten? 

-Har du upplevt positiv erfarenhet? Hur 

kändes det? 

-Har du upplevt negativ erfarenhet? Hur 

kändes det? 

Hur känns det att få rådgivning på privat 

area jämfört med vanlig expedition? 

-Har apoteket du brukar köpa från ett 

konsultationsrum eller privat area? 

-Var föredrar du få rådgivning? Varför? 

-Vilka fördelar och nackdelar har båda? 
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Hur tycker apotekskunderna integriteten 

kan förbättras? 

-Tycker du att integriteten på apotek 

behöver förbättras? 

-Vilka åtgärder skulle kunna förbättra 

integriteten? 

 

3.2 Analysering och hantering av data 

Ljud spelades in med hjälp av röstinspelaren ’’Digital diktafon Olympus VN-541’’ där samtliga 

deltagare visade samtycke. Komplettering med skriftliga kommentarer och anteckningar gjordes 

under intervjuerna vid behov. Därefter analyserades ljudinspelningar med hjälp av ett 

audioprogram ’’Adobe Audition version 3’’ där möjligheten att klippa bort irrelevanta 

information finns. Enligt tabell 2 analyserades data med hjälp av tematisk analys för att fastställa 

kodande etiketter och anpassa dem sedan i form av olika teman, följt med rika beskrivningar och 

citeringar från kundernas intervjuer. 

Tabell 2. Visar de 6 stegen av tematiska analysen som användes i den här studien (Braun och 

Clarke, 2006). 

Fasnummer Fasbeskrivning 

1. Att bekanta sig med 

data. 

Läs insamlade information flera gånger och transkribera 

dem, samt markera initiala idéer. 

2. Skapandet av initiala 

koder. 

Identifiera all information som är av intresse och koda dem. 

3. Att hitta teman. Sortering av koder i potentiella huvudteman och 

underteman, efter att de har analyserats.  

4. Granskning av teman. Granskning om teman matchar kodernas innehåll. Teman 

som inte hade tillräckligt med stödjande data togs bort. 

5. Att definiera och 

namnge teman. 

Utveckling av teman och ändring av deras preliminära namn 

till lämpligare namn. 

6. Rapportering. Sättet att presentera teman i resultatdelen. 
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3.3 Etiska betänkligheter 

Enligt lag (2003:460) behöver den här studien inte godkännande från 

Etikprövningsmyndigheten, med avseende på att studien har utförts som ett projektarbete inom 

högskoleutbildning på avancerad nivå. Samtliga deltagare har frivilligt lämnat informerat 

samtycke innan studien inleds och de hade möjligheten att ändra sig när som helst. De har 

informerats att de presenteras med anonyma koder och all data hanteras säkert av en enda person, 

intervjuaren. 

 

4.  Resultat 

Totalt intervjuades 23 apotekskunder med ålder mellan 20 och 69 år. Intervjutider var mellan 22 

minuter och 38 minuter. Enligt tabell 3 var antal intervjuade kvinnor 15 och antal män var 8. 

Deltagare indelades till stamkunder och vanliga kunder genom att fråga dem om de regelbundet 

handlade från ett visst apotek eller olika apotek. Vissa av kunderna köpte receptbelagda 

läkemedel och andra köpte receptfria läkemedel. Några köpte båda receptbelagda och receptfria 

läkemedel samtidigt. Insamlade data baserades på deltagarnas allmänna erfarenheter och inte 

bara deras senaste apoteksbesök. 

Tabell 3. Illustrerar individkaraktäristika hos de intervjuade deltagarna. 

(n = 23) Kategori Frekvens (%) 

Kön   

 Kvinnor 15 (65,2) 

 Män 8 (34,8) 

Ålder (år)   

 <30 2 (8,7) 

 30–39 5 (21,7) 

 40–49 4 (17,5) 
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 50–59 3 (13,1) 

 60–69 9 (39) 

Typ av hämtat LM   

Receptbelagt 14 (60,9) 

Receptfritt 9 (39,1) 

Båda 11 (47,8) 

Typ av kund   

 Stamkund 17 (73,9) 

 Vanlig kund 6 (26,1) 

Typ av rådgivning   

 Konsultationsrum 

eller privat area 

10 (43,5) 

 Vanlig expedition 

(Båda receptbelagt 

och -fritt, utan privat 

area) 

13 (56,5) 

Uppväxt   

 I Sverige 7 (30,4) 

 I utlandet 16 (69.6) 

 

Efter analysering av resultaten som ficks från intervjuerna presenterades de inom 6 

kvalitetsdimensioner. kvalitetsdimensionerna indelades vidare till 14 teman, som visas i tabell 4. 

Teman som identifierades beskrevs separat, där citeringar från apotekskunder följde med. 

Citeringar från apotekskundernas intervjuer presenterades som ett K följt med ett nummer, gavs 

slumpmässigt för datasäkerhets skull. Det vill säga att varje K representerar en apotekskund med 

gömd identitet. 
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Tabell 4 redovisar kvalitetskomponenter och vilka teman kunde identifieras. 

Servicekvalitetskomponenter Teman 

 

Kännedom och viktighetsgrad 

 

1.1 Integritet hos apotekskunder och hur de 

uppfattar den. 

1.2 Vikten av integritet hos apotekskunder. 

 

 

Pålitlighet och lyhördhet 

2.1 De flesta apotekskunderna litade på 

apotekspersonal och uppskattade erbjudna 

apotekstjänster. 

2.2 En apotekskund litade inte på 

apotekspersonal. 

 

Konsultationsrum eller privat area 

 

 

3.1 Majoriteten visade positiva reaktioner. 

3.2 En apotekskund reagerade negativt. 

3.3 Apotekskundbeteende i frånvaro av 

privat area. 

 

Integritetsförbättring 

4.1 Apotekskunderna märkte 

apotekspersonalens insatser. 

4.2 En del av ansvaret ligger på själva 

apotekskunder också. 

 

 

Situationer och erfarenheter 

5.1 Apotekspersonal med hög röst. 

5.2 Exponering av läkemedel och 

möjligheten att se vad andra kunder köper. 

5.3 Möjligheten att kunna höra vad andra 

kunder har för diskussion även med aktsam 

apotekspersonal. 

5.4 Bra upplevelser av apotekskunder. 

 

Befolkningstäthet 

 

6.1 Apotekskunder och apotekspersonal var 

grannar. 
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1.1 (Kännedom och viktighetsgrad) Integritet hos apotekskunder och hur de uppfattar den 

Några kunder tycker att det kanske behövs mer åtgärder för att uppnå ökad integritet. Men det 

kan bero på kunders personlighet, alltså det är olika för olika personer: 

… Jag tycker att det är olika för olika personer. Vissa saker kan vara privata för några, medan 

andra tycker att det är okej… K3 

…Integritet är inte samma för alla, jag till exempel tycker att min hypertyreos är något vanligt 

och kan parata om det var som helst. Samtidigt så har jag kompisar som inte vill prata om deras 

huvudvärk till någon…K11 

1.2 (Kännedom och viktighetsgrad) Vikten av integritet hos apotekskunder 

Det betonades också att integriteten är mycket viktig speciellt när kunder behöver ta av sig 

kläder och visa apotekspersonal exempelvis hudskada: 

…Ibland behöver jag ta av mig mycket kläder för att visa farmaceuten vilken skada jag har. Då 

behöver jag vara ensam för att kunna göra det, annars vågar jag inte…K4 

2.1 (Pålitlighet och lyhördhet) De flesta apotekskunderna litade på apotekspersonal och 

uppskattade erbjudna apotekstjänster. 

Resultatet visar i stort utsträckning att apotekskunder litar på apotekspersonal. De tyckte att 

apotekspersonal sköter deras jobb bra så att integritetspolicy säkerställs på ett professionellt sätt: 

…De tar ju ansvar för det [integritet]. De ska aldrig sprida privata information här och där. Jag 

litar på dem…K15 

…Jodå! Man litar på dem såklart! De är säkert utbildade och vet exakt hur det ska vara. Jag 

tror inte att de skulle berätta någonting för någon annan…K8 

2.2 (Pålitlighet och lyhördhet) En apotekskund litade inte på apotekspersonal. 

En enda kund som tyckte tvärtom. Han hade ingen särskild historia att berätta varför han tyckte 

så, men ville ändå ge sin åsikt: 
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…Jag tycker att apotekspersonal är mycket nyfikna, tråkiga och inkompetenta. Jag ska nog börja 

beställa från E-handel istället. Det är tryggare…K13 

3.1 (Konsultationsrum eller privat area) Majoriteten visade positiva reaktioner 

Konsultationsrum eller privat area på apotek är något som majoriteten av kunderna vill ha: 

…Javisst! Det [privat area] är alltid bra. Ibland vill man vara privat med sin sjukdom…K5 

Konsultationsrum eller privat area på apotek uppmuntrar kunderna att fråga och svara mer 

bekvämt. De gynnar diskussionen med apotekspersonal: 

…Jag vill aldrig prata med apotekaren om min sjukdom framför alla. Jag brukar be henne om 

att gå till privat area där ingen kan se eller höra oss. Man känner sig tryggt och kan förstå och 

förklara bäst…K10 

Inte alla apotek har konsultationsrum eller privat area, där kunderna sa att sådana platser behövs 

på apotek i fall det är något privat de vill diskutera: 

…Det är oerhört viktigt när man vill prata känsliga ämnen. Och här vill jag specificera mig, det 

är inte okej för mig att hämta kräm för underlivsbesvär när alla omkring ser och hör…K16 

3.2 (Konsultationsrum eller privat area) En apotekskund reagerade negativt 

Trots att majoriteten av kunderna visat positiva svar om konsultationsrum eller privat area på 

apotek, här är en kund som har en annan synpunkt: 

… Det är bra men har också nackdelar när det är bara en enda apotekspersonal på apotek. Det 

tar längre tid för mig att vänta i kön medan apotekspersonalen är upptagen och pratar med en 

annan kund. Apotek som har sådana rum bör ta hänsyn till det och anställa flera personal…K18 

3.3 (Konsultationsrum eller privat area) Apotekskundbeteende i frånvaro av privat area 

De som handlar på apotek utan privat area försöker skippa rusningstider. De väljer i stället att ta 

ut sina läkemedel när det är mindre folk på apotek: 
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…Jag står framför apoteket och ser och det är mycket folk eller inte. Ibland väntar jag ute tills 

apoteket blir tomt…K1 

Andra kunder påpekade att de ibland ringer på apotekstelefon och diskuterar privata frågor. Detta 

för att undvika obekväma miljön på apotek: 

…Man kan lösa det genom att ringa på telefon. Dock är det svårt ibland när farmaceuterna är 

upptagna…K4 

4.1 (Integritetsförbättring) Apotekskunderna märkte apotekspersonalens insatser 

Kunderna la märke till att apotekspersonal försöker förbättra och säkerställa integriteten genom 

att till exempel sänka rösten så att ingen annan kund hör. Ibland ber de även kunderna att följa 

med till privat area för att ge mer integritet: 

…Apotekspersonal brukar dämpa sin röst när apoteket är fullt. Är det något känsligt, så kan 

apotekspersonalen läsa kroppsspråk och gå med kunden till privat area…K9 

En kund har pratat om att vissa apotek har krav på hur kunderna ska ställa sig i kön. En 

stoppsignal med två metersavstånd från farmaceuts bord finns på märken. Detta förhindrar andra 

kunder från att se eller höra vad som pratas eller visas på bordet: 

…Apoteket som jag handlar från har ett sådant märke på golvet för att visa var kön bör börja 

bildas. Märket ligger nog långt från apotekarens desk…K19 

4.2 (Integritetsförbättring) En del av ansvaret ligger på själva apotekskunder också 

En kund tyckte att apotekskunder även är ansvariga för att förbättra integriteten på apotek, 

genom att hålla avstånd från farmaceutens bänk: 

…Jag flyttar på mig direkt till annan plats så fort jag hör apotekspersonalen har privat prat med 

en annan kund…K1 

5.1 (Situationer och erfarenheter) Apotekspersonal med hög röst 
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Apotekspersonal som pratar högt är i allmänhet ett stort problem apotekskunder upplever. Hög 

röst kan vara integritetskränkande, speciellt när privat information diskuteras. Alla andra på 

apotek blir tvungna att höra konversationen. En kund beskrev hur farmaceuten förklarade för 

henne sättet att använda läkemedlet: 

…Hon [farmaceuten] kom till mig och började prata mycket högt om hur jag ska smörja salvan 

mot hemorrojder steg för steg. Det var mycket pinsamt, då alla andra på apotek kollade på mig 

och fnissade…K11 

En annan kund upplevde en liknande situation, men i närvaro av en bekant i samma apotek: 

…Det blev min tur när jag ville hämta ut min medicin mot kondylom. Samtidigt kollade jag bakåt 

och såg min arbetskamrat gick in i apoteket. Då kom farmaceuten med Wartec och förklarade 

högljutt skillnaden mellan kräm och lösning och vilken jag vill ta. Jag tog min kräm och gick 

förnedrat ut…K5 

Kunder som har ovanliga sjukdomar är i behov av integritet och sekretess mer än andra kunder: 

…Det var fredagskväll och apoteket var fullt med kunder. Jag ville hämta ut mina läkemedel men 

farmaceuten gav mig ytterligare ett nytt läkemedel. När jag frågade om det nya läkemedlet, sa 

hon med mycket hög röst att det är ett generiskt läkemedel som är antiviralt mot hepatit B. På en 

sekund blev apoteket helt tomt och skulle mina ögon tåras samtidigt…K11 

5.2 (Situationer och erfarenheter) Exponering av läkemedel och möjligheten att se vad 

andra kunder köper 

Läkemedelsförpackningar spelar också roll när det kommer till kunders integritet. Vissa 

förpackningar är stora, där läkemedelsnamn skrivs med stora bokstäver som kan ses och läses på 

långt håll. En kund berättade hur han klart såg vad en annan kund köpte: 

…Gubben stod framför farmaceutens bänk med en gigantisk förpackning och väntade på kvitto.  

Man kunde läsa tydligt att det var Microlax. Gubben var mycket stressad…K10 

Andra förpackningar eller apotekspåsar är genomskinliga, vilket också gör läkemedel synliga för 

andra kunder: 
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…Påsen som han [farmaceuten] la mitt graviditetstest i var genomskinlig. Den som har designat 

påsen är säkert sadist…K9 

Några kunder pratade om att det är problem när de hämtar ut flera läkemedel på en gång, 

speciellt när det är känsliga åkommor: 

…Sitralin, diazepam, xanor, tegretol och imovane var placerade över varandra på disken. Folk 

på apoteket såg detta. De glodde och började mumla. De misstänkte säkert att jag är 

missbrukare…K12 

5.3 (Situationer och erfarenheter) Möjligheten att kunna höra vad andra kunder har för 

diskussion även med aktsam apotekspersonal 

En av apotekspersonals strategier att säkerställa integritet är att prata med kunder på ett annat 

språk än svenska. På det sättet minskar de risken att andra kunder får höra diskret information. 

Men här är en kund som visste det ändå: 

…De [Farmaceuten och en annan kund] pratade på serbiska mycket detaljerat om impotens. De 

tänkte inte att jag också kan det språket…K19 

5.4 (Situationer och erfarenheter) Bra upplevelser av apotekskunder 

Det finns också kunder som hade bra upplevelser på apotek. De tyckte att personalen är trevliga 

och jobbar hårt för att se till att kunders integritet upplevs på bästa sättet: 

…Min farmaceut är mycket snäll och har tålamod. Han förklarar för mig om min sjukdom bättre 

än min läkare. Han pratar alltid med sänkt röstton när apoteket är fullt…K20 

6.1 (Befolkningstäthet) Apotekskunder och apotekspersonal var grannar 

Förorter brukar ha få antal apotek på grund av låg befolkningstäthet, vilket begränsar kunders 

möjlighet till att välja apotek de handlar från. Det är utmaning för integriteten, eftersom kunder 

känner varandra. En kund som bor i förort beskrev hur jobbigt det är när hon vill ta ut sina 

läkemedel: 
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…Vi har bara ett enda apotek i närheten och farmaceuten är min granne på andra våningen. Jag 

skäms över att ta ut mina substitutionsläkemedel. Min granne behöver ju inte veta något om mitt 

missbruk…K15  
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5. Diskussion 

5.1. Diskussion av studieresultaten 

Den här studien undersökte apotekskunders upplevelser och erfarenheter av integriteten och 

sekretessen på öppenvårdsapotek. Inga andra liknande studier har gjorts i det svenska samhället 

hittills, vilket gör att den här studien är den första av sin typ. Trots att de flesta kunderna har haft 

integritetskränkande upplevelser på apotek, litar merparten på apotekspersonalen. Kunderna 

förstår vad integriteten betyder och uppfattar att den är olika för olika personer. Att 

apotekspersonalen pratar högljutt är oacceptabelt och kan motverka kvalitetssäkring. En tänkbar 

anledning varför vissa apotekspersonal pratar högljutt är att en stor andel av apotekskunderna är 

äldre personer. Statistiken visar att mer än 30% av åldersgruppen mellan 65 och 74 år har 

hörselnedsättning (HRF, 2017). Det medför att apotekspersonalen blir mer benägna att vara 

högröstade. 

Studieresultaten gav omfattande information om integriteten på svenska apotek, hur den 

praktiseras och upplevs av apotekskunder. Resultaten visar också kartläggning av hinder för 

säkerställning av integritet. Det är mycket viktigt att apotekskunder känner sig trygga och säkra 

vid uthämtning av medicin. Apotekskunderna har haft integritetskränkande upplevelser vid 

rådgivning med vanlig expedition. Därför är konsultationsrum eller privat area en av de 

viktigaste sakerna som hjälper båda apotekspersonal och kunder att kunna utbyta diskret 

information och diskutera något särskilt känsligt. De intervjuade apotekskunderna betonade att 

ha rådgivning i privat area har upplevt positivt. Det var bara några som tyckte att det var 

tidskrävande, vilket kan påverka väntetiden innan en ny kund kan börja betjänas. Flera 

apotekskunder visade onöjdhet med integritet på apotek som saknar privat area och föredrog att 

inte ta upp känsliga diskussioner med apotekspersonal i närvaro av andra kunder.  

Några kunder var också nöjda med den vanliga expeditionen. Det kan bero på att de tillhörde den 

typen av stamkunder som är benägna att skapa bekantskap med personalen. Kravet här är bara att 

vara hjälpsam och vänlig mot kunderna. Stamkunder brukar vända sig endast till en speciell 

personal som de har tagit kontakt med förut. Relationen mellan stamkunder och apotekspersonal 

kan ha utvecklats på så sätt att kunderna upplever en god integritet. Detta överensstämmer med 

en liknande studie i Qatar, där 50% av apotekskunder tyckte att bristen på integritet och sekretess 
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förhindrar dem från att diskutera diskret information med apotekspersonal (El Hajj et al.,2011). 

Strategier som vissa apotekskunder använde vid integritetsbrist var varierande. De försökte 

exempelvis undvika rusningstider för att minska risken att andra kunder ser eller hör privat 

information. De försökte också beställa från E-handel eller ta kontakt med apotek via telefon för 

tryggare samtal, istället för fysiskt besök. Studien bekräftade att viktighetsgraden för integritet är 

samma, det vill säg att alla kunder tyckte att det är viktigt med integriteten. Skillnaden var att 

integriteten på apotek upplevdes på olika sätt. För vissa behövde sjukdomar som hypertyreos inte 

gömmas från andra och kunde diskuteras i farmaceutens disk likaväl som i privat area. För andra 

behövdes 100-prosentig integritet för att kunna prata om mycket vanliga symptom, så som 

huvudvärk. Denna stora skillnad i åsikter kan vara betydelsefull och utnyttjas för 

integritetsförbättring. 

Flera andra saker som påpekades av apotekskunderna borde tas hänsyn till för 

integritetsförbättring. Stora läkemedelsförpackningar designade med synbara läkemedelsnamn på 

långt håll var ett gemensamt problem hos några. Att läkemedelsförpackningar är stora kan bero 

på att hjälpmedel som doseringshjälpmedel medföljer. Detta för att underlätta 

läkemedelshantering. Läkemedelsföretag borde börja beakta det problemet. Läkemedel och 

hjälpmedel borde säljas i två mindre separata förpackningar. Annars borde regler och riktlinjer 

för läkemedelsförpackning utvecklas, där regler för design och utseende omprövas. 

En del av apotekskunderna tyckte att säkerställning av integritet är inte bara apotekspersonalens 

ansvar, utan kundernas ansvar också. Genom att hålla ett lämpligt avstånd från farmaceutens 

disk, blir risken att höra diskussionen mellan apotekspersonalen och kunden som betjänas 

mindre. Brist på integriteten kan förvirra såväl apotekspersonal som kunder, vad en studie från 

USA visade. Studien utrönte vilka faktorer förhindrar farmaceuterna från att ge rådgivning till 

patienter med fetma. En viktig faktor var brist på integritet, där farmaceuterna var mindre säkra 

att ge rådgivning (O'Donnell et al., 2006). 

5.2. Styrkor och svagheter 

En av svagheterna i den här studien är att studien gjordes av en enda forskare, vilket kan påverka 

resultaten, baserat på forskarens tidigare åsikter och erfarenheter (Tong et al., 2007). Utöver det, 

har forskaren använt metoden för första gången. Detta kunde ha undvikits genom att göra en 
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pilotstudie för att testa om frågorna är tillräckligt lämpliga för den huvudsakliga intervjustudien. 

Inget pilottest har gjorts på grund av tidsbrist. Pilotstudien får forskaren öva på 

intervjuteknikerna och utveckla hans erfarenheter som nybörjare inom kvalitativa intervjuer 

(Majid et al., 2017). 

Studien utfördes under koronapandemitider och karantänåtgärder, vilket var en stor utmaning. 

Pandemin har begränsat metoden så att ingen fysisk kontakt med kunderna kunde ske. Det ledde 

i förstahand till att intervjua dem via Zoom istället. Komfortnivån att bli intervjuad via Zoom kan 

vara olika hos olika deltagare, vilket också kan påverka deras sätt att svara. Att intervjua bekanta 

är relevant i detta sammanhang, där deras komfortnivå är högre än främmandes. Att intervjua 

bekanta kan också orsaka social desirability bias, då deltagarnas svar kan påverkas av 

intervjuarens personliga åsikter ifall de vet vad intervjuaren tycker om ämnet av intresse. Social 

desirability bias kan leda till problem i datainsamlingen och därmed påverka studieresultaten, där 

deltagarna försöker behaga intervjuaren med sina svar oavsett om de verkligen tycker så eller 

inte (Graeff, 2005). Rekrytering av deltagare gjordes enligt så kallad Chain sampling och 

Convenience sampling. Chain sampling möjliggjorde att studien genomfördes kostnads- och 

tidseffektivt. Medan convenience sampling skulle kunna orsaka selektionsbias, då 

utgångspunkten var intervjuer med bekanta (Etikan et al., 2016). En styrka med denna studie är 

att urvalet var heterogent. Urvalet hade åldrar från 30 till 69 till och inkluderade båda kvinnor 

och män. Urvalet hade olika typer av kunder, olika typer av hämtat läkemedel, olika typer av 

rådgivning, samt om de växte upp i Sverige eller inte. Trots att selektionen gjordes så att urvalet 

blev heterogent, kunde datamättnad nås efter 23 intervjuer. För att vara säker på att 

datamättnaden nåddes gjordes ytterligare 5 intervjuer efter intervjun nummer 23. De sista 5 

intervjuerna gav inte helt nya teman, utan de gav obetydliga skillnader i data jämfört med 

tidigare intervjuer. 

69% av deltagarna är uppvuxna i utlandet och har inte svenska som modersmål, vilket gör att de 

inte kan uttrycka sig optimalt. Utöver det, har intervjuaren svenska som andra språk. En svaghet 

med denna studie är den utförts bara på svenska. Språkliga skillnader kan påverka 

försåelsegraden och tolkningen hos informanter, intervjuare och inte minst läsare (van Nes et al., 

2010). 
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5.3. Framtida studier 

Det är framförallt apotekspersonalen som avgör hur apotekskunders upplevelse ska vara. 

Resultatdata är i stort utsträckning baserade endast på kundersperspektiv. För ökad tillförlitlighet 

och trovärdighet behöver den här studien kompletteras med att intervjua apotekspersonalen och 

undersöka vilka strategier de brukar utföra för att säkerställa integriteten på apotek. Kundnöjdhet 

kan också analyseras vidare med hjälp av HappyOrNot-apparater, där olika kunder rapporterar 

sina upplevelser i praktiken dagligen. Det gör att båda apotekschefer och personal kan inkluderas 

i framtida studier för att få tillgång till sådana apparater och dess data.  



 24 

6. Slutsats 

Skyddet för kunders integritet på öppenvårdsapotek är nödvändigt villkor som kräver 

samverkan av båda apotekskunder och personal för att kunna säkerställas. Kunders integritet 

har alltid varit en utmanande fråga, dels på grund av kunders olika personligheter och dels för 

att apoteksmiljö kan vara olämplig. Optimering av integritet omfattar bland annat 

apotekslokalernas utformning genom att bygga konsultationsrum eller privat area i apoteket. 

Luckorna i apoteksrutiner och riktlinjer behöver också fyllas så att apotekskunder känner sig 

tryggare för utbytet av diskret information. Erhållna resultaten från den här studien är dock 

preliminära. Andra större studier behöver utföras för att bekräfta resultaten.  
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