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1 Introduktion 
 
Vi inleder första kapitlet med bakgrund till vårt ämnesområde där vi redogör för uppfattningar 
om negativa verkningar av marknadsföring och reglering. Bakgrunden leder vidare till en 
problemdiskussion där vi utmanar det negativa tänket och framhäver marknadsföringens 
positiva verkningar, följt av syfte och metod.  
 
1.1 Bakgrund  
 
Marknadsföringens syfte är att skapa relationer med konsumenter som bygger på värdeutbyte, 
men ofta ser inte konsumenterna detta. De ser värdet av marknadsföring för företagen, men inte 
för konsumenterna själva.1 Genom att vara mer medveten om marknadsföringens olika 
prestanda, skulle sådana uppfattningar kunna övervinnas till förmån för bättre relationer mellan 
marknadsförare och konsumenter. 
 

”Marketing – the process by which companies create value for customers and build strong 
customer relationships in order to capture value from customers in return” 

 
(Philip Kotler)2 

 
Det finns sedan en tid tillbaka en rädsla för skadliga effekter av marknadsföring och 
konsumenter uppmanas att se upp för säljknepen de utsätts för.3 Äldre litteratur, bland annat 
baserad på forskarrapport av Ernst Jonsson docent i nationalekonomi vid Stockholms 
universitet, hävdar att konsumentens intressen ofta offras till förmån för producentens och att 
marknadsförare spelar på konsumentens värderingar och känslor. Konsumentens brister och 
svagheter utnyttjas för att vilseleda och förföra.4 Det tycks vara en företeelse som globalt 
sträcker sig tillbaka i tiden. Kachersky och Lerman5 menar på att det finns en lång historia av 
allmän misstro och kritik. År 1964 gjordes en undersökning av ORC (Opinion Research 
Corporation, USA) om allmänhetens attityd om marknadsföringsverktyget, reklam. Den visade 
att mer än hälften av de tillfrågade uppfattade reklam som försök att övertala dem att köpa varor 
de inte hade behov av medan en tredjedel såg reklam som en användbar informationskälla. 25 
år senare visade ytterligare en rapport från ORC att de tillfrågade som såg marknadsföringen 
som negativa försök till övertalning hade ökat, medan de som såg den som användbar 
informationskälla hade minskat. Vidare nämner Kachersky och Lerman en studie ytterligare 20 
år senare som visade på att pressen alltmer diskuterat marknadsföring i ett negativt ljus och 
mindre i ett positivt ljus vilket kan ha påverkat den allmänna uppfattningen negativt. 
 
Intresset för moral i marknadsföringen har växt och gett upphov till begreppet etisk 
marknadsföring, d.v.s. i vilken utsträckning företagets marknadsföringspolitik och praxis 
kännetecknas av öppenhet, trovärdighet och ansvar. Men både officiella och anekdotiska källor 

                                                
1 Kachersky, L. och Lerman, D. (2013)  
2 Kotler, P.(2008) s.7 
3 Jonsson, U. (1988) 
4 Jonsson, E. (1979) 
5 Kachersky, L. och Lerman, D. (2013)  
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rapporterar ändå kontinuerligt fall av välkända organisationer som i jakten på finansiella mål 
uppvisar oetiskt marknadsföringsbeteende.6 Inom många branscher finns flertalet exempel, 
några är: Nestlé Corporation – som marknadsfört sofistikerad modersmjölksersättning för 
analfabetiska konsumenter i Afrika, Nike – som anställt barnarbetare i produktionen av 
idrottsartiklar i Asien och Bristol Myers Squibb – som satt mycket höga priser för sina HIV-
läkemedel för patienter i Afrika, där betalningsförmågan är längre än i västvärlden. I en studie 
om finansiella rådgivares påverkan på konsument påpekar Inga-Lill Söderberg7 att finansiella 
rådgivare är säljare och att denna intressekonflikt inte alltid erkänns av konsumenten. Andra 
studier visar att finansiella rådgivare har incitament för att främja aktiekoncentrerade 
placeringar som inte är i proportion med de riskpreferenser som konsumenten har.8 Jansen et 
al. och flera andra (bl.a. Levine, R.9 och Campbell et al.10) drar slutsatsen att det finns ett behov 
av bättre lagstiftade konsumentskydd.  
 
Kan regleringar för att skydda konsumenter mot skadliga verkningar av marknadsföring av 
läkemedel i själva verket leda till skadliga regleringar som hindrar nyttiga verkningar, ökad 
sjukdomsinsikt? 
 
Inom läkemedelsbranschen visar flertalet studier att allmänhetens förtroende för 
läkemedelsbolag är lågt. En studie av Schroff ifrån USA visar att ca 57 % av den amerikanska 
befolkningen inte litar på företagsledare i allmänhet, men läkemedelstillverkare i synnerhet.11 
Jack och Bowe12 bekräftar resultatet i sin studie och anger att 14 % av konsumenter i USA anser 
att läkemedelsbolag är trovärdiga, strax före hälsoförsäkring, tobaksbolag och oljebolag. 
 
PricewaterhouseCoopers genomförde en enkät för att se vilket förtroende som fanns gentemot 
läkemedelsindustrin. Studien visar att det finns ett stort gap mellan hur allmänheten upplever 
läkemedelsindustrin och vad läkemedelsbolagen jobbar med för att förbättra sitt/branschens 
anseende. Om detta gap inte stängs finns det en stor risk att läkemedelsbolagens positiva 
budskap om räddade liv med nya behandlingar faller till glömska på grund av allmänhetens 
misstro gentemot bolagens marknadsföring.  Enkäten visar att majoriteten av konsumenterna 
94 % tycker att läkemedelsbolag är för aggressiva i att marknadsföra sina produkter.13 

 
Vi har sett att det finns flera studier om marknadsföringens negativa effekter, men vi har sett 
betydligt färre om motsatsen d.v.s. dess nyttiga verkningar. Vi vill utmana det negativa tänket 
och istället visa på att marknadsföring kan vara till nytta och att de regleringar som skapats för 
att skydda istället kan vara till hinder, i vissa fall till konsumenters hälsa. 
 
 
 

                                                
6 Leonidou C, et al. (2013) 
7 Söderberg, I. (2013)  
8 Jansen, C. et al. (2008) 
9 Levine, R. (2012)  
10 Campbell, J.Y. et al. (2011)  
11 Schroff, K. (2003) 
12 Jack, A. & Bowe, C. (20 December, 2004) 
13 Pharmaceutical Technology Europe March (2007) p. 10 
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”Därför att något är lagligt, behöver det inte vara moraliskt. Och det olagliga kan under 
vissa omständigheter vara moraliskt, mycket moraliskt.  

Som medborgare har vi alla skyldighet att söka påverka såväl lagar som moral!” 
 

(Olof Henell)14 
 

Är det tid för översyn av lagstiftning och regelverk gällande marknadsföring av receptbelagda 
läkemedel? I så fall varför? Det fanns en diskussion inom EU att godkänna marknadsföring av 
receptbelagda läkemedel direkt mot konsument, inom Europa. Under 2008 gjordes en 
omröstning mellan EU-länderna, angående Europeiska kommissionens lagförslag till ny 
läkemedelslagstiftning, som skulle ha möjliggjort en mer flexibel reglering av 
patientinformation. Även om en klar majoritet röstade emot detta förslag, finns det de som tror 
att detta kommer att vara en realitet inom Europa inom en ganska snar framtid.15  
 
Med ökad erfarenhet av reklam följer ökad kunskap, något som förändrar människors 
förhållandesätt. Det gör det också viktigt att förstå hur människor ser på reklam i olika 
sammanhang, när den är välkommen (eller åtminstone acceptabel) och när den inte är det. Det 
finns idag en hel del skriftlig information om hälsa och olika behandlingsmetoder från en mängd 
olika källor, framför allt på internet. All denna information är inte av god kvalitet och endast 
en liten del är baserad på vetenskapliga bevis. Många tillgängliga publikationer ger felaktiga 
eller förvirrande råd och det kan vara svårt att veta vilken information som bör användas och 
vilka som bör ignoreras.16  
  
I samband med diskussionen inom EU, korrigerades regelverket i Sverige och det blev tillåtet 
med förhandsgodkända internetsidor för receptbelagda mediciner eftersom LIF 
(branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag) ville att patientinformation som är 
tillgänglig via broschyrer även skall finnas tillgänglig på hemsidor.17,18 Förhandsgodkända 
sidor genomgår en godkännande process via IGM (Informationsgranskningsmannen, tillsatt av 
LIF). 19 Dessa sidor får sedan LIFs stämpel innan sidan får användas som en förlängning av 
patientmaterial. Sidorna får däremot inte marknadsföras via broschyrer eller via läkare, utan får 
endast marknadsföras enligt pull principen d.v.s. patienter som aktivt söker information.39  

 
Vissa hävdar att DTC kampanjer (Direct to Consumer, marknadsföring direkt till konsument) 
kan vara fördelaktiga, inte bara för hälso- och sjukvårdsorganisationer utan även för läkare som 
för konsumenter.20 Vidare argumenterar förespråkare för DTC21 att det ger konsumenter en 
möjlighet som de tidigare inte har haft genom att ta en aktiv roll i deras behandling genom den 
kunskap som de erhåller via DTC kampanjer. Med denna nya egenmakt får konsumenter en 

                                                
14 Henell, O. (1986) s.30 
15 Ventola, C. Lee (2011) 
16 http://www.discern.org.uk/background_to_discern.php#what_is_discern_for, 14-04-18 
17 http://www.lif.se/default.aspx?id=37448&ptid=0, 14-05-01 
18 http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:127576/FULLTEXT01.pdf 14-05-25 
19 http://www.lif.se/default.aspx?id=5545&ptid=0, 14-04-18 
 
20 Calfee, J.E. (2002)  
21 Kreps, D.M. (1979) 
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positiv känsla eftersom det möjliggör en bättre matchning mellan deras behov och det 
marknaden har att erbjuda.22 
Kritiker mot en flexiblare reglering menar istället att det finns flera nackdelar.25 Några av deras 
argument är att det ger vilseledande information gällande produkt och behandling med risk att 
brista i information om risker och biverkningar för en korrekt användning av läkemedlet. De 
hävdar även att det går emot statens allmänna intresse för att bevara och skydda folkhälsan.  
 
Uppförandekoder och regleringar införs för att skydda konsumenter mot 
marknadsföringens skadliga verkningar.  
Ett aktuellt exempel där lagstiftande mot marknadsföringens negativa effekter nyligen 
debatterats, är regleringen av modersmjölksersättning och tillskottsnäring – Regeringens prop. 
2013/14:17.23 Marknadsföringen får endast vara tillåten i vetenskapliga publikationer och 
publikationer inriktade på spädbarnsvård, all annan form av marknadsföring av 
modersmjölkersättning och tillskottsnäring skall vara förbjuden. Den får endast ge nödvändiga 
upplysningar om produktens användning, utan att ge intryck av att uppfödning med ersättning 
är likvärd amning.24 Motståndare till regleringen argumenterar för yttrandefrihet och 
konsumenters rätt att välja själva och att det saknas bevis för att lagen skulle göra svenska folket 
friskare.25 Förespråkare menar på att lagen kommer att hjälpa konsumenter till bättre kunskap 
om uppfödning av spädbarn, genom objektiv och entydig information som inte vilseleder.26  
 
1.2 Problemdiskussion 

 
Med DTC skulle konsumenter kunna få en positiv känsla eftersom det möjliggör en bättre 
matchning mellan deras behov och det marknaden har att erbjuda.25 Detta blir extra viktigt när 
det gäller besvär som kan förknippas med skam och/eller framstå som generande och svåra att 
acceptera. Blir bristen på tillförlitlig information då en barriär till hälsa? Ett exempel på ett 
besvär som kan framstå skamligt och generande är erektil dysfunktion (erektionsproblem). På 
grund av den stigmatisering som finns när det gäller erektionsproblem, tar det ca 3-4 år innan 
en man drabbad med erektionsproblem söker hjälp hos läkaren för att det är pinsamt eller för 
att de inte har kunskap om ämnet.27 Istället vänder de sig till internet för mer information eller 
för att köpa läkemedel, för att slippa gå till en läkare för att få ett recept samt hämta ut medicinen 
på ett apotek. 
 
Vi menar på att det skulle ge positiva verkningar om det vore tillåtet för läkemedelsbolagen att 
aktivt marknadsföra existerande eller nya förhandsgodkända websidor via läkare, annonsering 
eller sökordsoptimering (som kommer högt vid sökning av speciella ord på exempelvis Google) 
där informationen blivit förhandsgodkänd av expertis. Det är vår uppfattning att fler män skulle 
söka hjälp hos läkare för att undersöka vad grundorsaken är, i detta fall till deras 
erektionsproblem, samt efterfråga den behandling som återspeglar mannen och hans partners 
                                                
22 Kreps, D.M. (1979) 
23 http://www.regeringen.se/sb/d/17763/a/224956, 14-05-22 
24 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/prop-20131417-
Marknadsforing_H10317/?html=true, 14-05-22 
25 http://www.dn.se/debatt/orimligt-att-i-lag-forbjuda-reklam-for-flaskmatning/, 14-05-22 
26 http://www.dn.se/debatt/nya-lagen-om-flaskmatning-innebar-inte-mycket-nytt/, 14-05-22 
27 Market research PEDAC. Data on file Eli Lilly 
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önskemål. Det skulle även fungera som en motvikt mot den fria och oreglerade informationen 
som finns på internet idag. Genom att enbart förlita sig på den information som finns att hitta 
på internet, finns det stor risk för felaktig och ibland direkt skadlig information.  
 
Vid köp av felaktigt rekommenderade produkter, riskerar konsumenten att förvärra sina 
problem och/eller rent utav sin generella hälsa. Ett exempel på detta är det rekordstora tillslaget 
som tullen i Le Havre, Frankrike, gjorde 27 februari 2014 enligt den franska dagstidningen 
Liberation.28  Den franska tullen konfiskerade 13 ton falska läkemedel (2,4 miljoner piller) av 
diverse sort, från Aspirin till Viagra. I enbart Frankrike har konfiskerade falska läkemedel ökat 
med 80 procent det senaste året, majoriteten av falska läkemedel består av Viagra och Cialis 
(mot erektil dysfunktion). Målet för dessa smugglade läkemedel uppges vara försäljning via 
internet. 
 

1.3 Problemformulering 
 
Med bakgrund av vad som ovan diskuterats leder det oss till flera frågeställningar om hur 
situationen ser ut för konsumenter. 
 
 Där marknadsföring av receptbelagt läkemedel inte är tillåtet, söker konsumenter då hjälp 

på internet?  
 Hur trovärdig är den informationen?  
 Hur ser det ut för män med generande besvär, exempelvis erektil dysfunktion 

(erektionsproblem)? 
 Hur förhåller sig konsumenter till en mer flexibel reglering? 

 
Dessa frågeställningar leder oss till huvudfrågan:  
 
 Skulle marknadsföring av receptbelagt läkemedel direkt till konsument via 

förhandsgodkända internetsidor understödja bättre hälsa, i detta fall erektil dysfunktion? 
 
För att ta reda på detta, behöver vi ställa oss frågan om konsumenter med generande besvär likt 
erektil dysfunktion idag får den information som de behöver, om den är tillförlitlig och hur de 
ställer sig till en eventuell legalisering av direkt marknadsföring av informationsgranskad 
information. 
 
Vårt bidrag 
Perspektivet på marknadsföring är ofta strängt och negativt och flera studier har gjorts om det 
på olika områden, medan det inte finns många studier som visar på att det faktiskt kan vara bra. 
Studier har gjorts om marknadsföringens negativa effekter och vissa har redovisat för- och 
nackdelar med marknadsföring direkt till konsument. Med vår studie vill vi gå ett steg längre, 
utmana det negativa tänket och visa på marknadsföringens positiva verkningar. Vi vill även 
visa på risken att regleringar för att skydda mot skadliga verkningar i själva verket kan hindra 
                                                
28 http://www.liberation.fr/societe/2014/04/10/des-faux-medicaments-saisis-au-havre-plaque-tournante-des-
contrefacons-chinoises_994662, 14-05-21 
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från nyttiga verkningar. I detta fall gällande marknadsföring av produkter som påverkar 
konsumenters hälsa. 
 

1.4 Avgränsning 
 
Problematiken kring DTC kan anses vara ett generellt problem som sträcker sig över 
statsgränserna, för vår undersökning har vi dock valt att begränsa oss till Sverige. Vi kommer 
endast att undersöka information relaterad till läkemedel för behandling av erektil dysfunktion 
och fokusera på förhållandet mellan läkemedelsbolag och konsument; således kommer inte 
förhållandet mellan läkemedelsbolag och yrkesverksamma inom sjukvården att beaktas. 
 

1.5 Syfte 
 
Vårt arbete syftar visa på marknadsföringens positiva verkningar genom att utreda om 
regleringen mot marknadsföring direkt till konsument av receptbelagt läkemedel idag hindrar 
konsumenter till korrekt information och bättre hälsa, samt hur konsumenter förhåller sig till 
en eventuell legalisering av ökad marknadsföring genom informationsgranskade sidor. 
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2 Metod 
 
I kapitlet metod tar vi upp det praktiska tillvägagångssättet i vår studie där vi inleder med 
metodansats för att sedan motivera val av undersökningsmetod, datainsamling och empiriskt 
material. 

 
För att få den information vi behövde för studien, valde vi metod utifrån undersökningens 
problemformulering och syfte. Även undersökningens argumentation och den empiri vi 
behövde samla in var avgörande. 

2.1 Metodansats  
 
Det talas ofta om främst två metodansatser inom vetenskapliga studier för att undersöka 
förhållandet mellan teori och praktik, deduktiv och induktiv. Den deduktiva forskningen utgår 
från befintligt teoretiskt ramverk utifrån vilket forskaren härleder hypoteser som bekräftas eller 
förkastas i den empiriska granskningen. Den induktiva forskningen innebär, i motsats till den 
deduktiva, att forskaren drar generaliserbara slutsatser i sin forskning som sedan leder till 
teori.29 Eftersom mycket har skrivits om vårt ämne och då det är svårt att observera verkligheten 
helt objektivt för att dra generaliserade slutsatser, har vi valt att använda oss av en deduktiv 
ansats. Detta innebär att vi med utgångspunkt från litteratur, teorier, frågeställningar och 
hypoteser empiriskt försökt pröva dessa mot verkligheten.  
Ett problem med den deduktiva ansatsen kan vara att forskaren påverkas av det befintliga 
teoretiska ramverket och bortser från ny information, för att använda sig av endast den 
information som bekräftar hypotesen.30  För att undvika detta har vi försökt vara medvetna och 
kritiska mot antaganden.  
 

2.2 Undersökningsmetod  

2.2.1 Kvantitativ metod 
 
Då vi ämnar studera delar av en helhet och se vad dessa delar (variabler) har för samband med 
varandra, har vi valt en kvantitativ undersökningsmetod. Den kvantitativa betonar kvantitet, 
antal och frekvens i form av siffor. Insamlad data omvandlas till siffror, tal eller procentenheter 
som sedan analyseras på ett statistiskt, generellt och överskådligt sätt. Metod för denna kan vara 
enkäter eller telefonintervjuer.31 För att bättre förstå konsumenters beslutsfattande valde vi att 
utgå från teorier om marknadskommunikation och modell för köpbeslutsprocessen (se kapitel 
3.5.2). Således, för att få in så mycket empiriskt underlag som möjligt, såg vi den kvalitativa 
metoden enkäter som mest lämplig. Med denna kombination av teori och metod, har vi ämnat 
ta reda på hur konsumenter förhåller sig till marknadsföring av läkemedel, deras 
tillvägagångssätt i insamling av information om specifikt hälsoproblem och hur de upplever 
den information som finns.  
                                                
29 Bryman, A. och Bell, E. (2005) 
30 Jacobsen, D.I. (2002)  
31 Eriksson, L.T.och Wiedersheim-Paul F. (2011) 
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Fördelen med användning av enkät är att de tillfrågades svar inte riskerar att påverkas; viktigt 
dock att formulera frågorna på sådant sätt att ”intervjuareffekt” undviks. Annan fördel vid 
enkäter är att de kan vara snabba att administrera, billiga och möjligheten ges att ställa känsliga 
frågor, då anonymitet kan garanteras (vilket kan anses vara extra viktigt i denna studie då vi 
valt att fokusera på specifikt problem, erektil dysfunktion). Nackdelar med enkät kan vara att 
möjligheten till uppföljningsfrågor försvinner och risk för låg svarsfrekvens.32  

2.2.2 Kvalitativ metod 
 
För vidare fördjupning för att bättre förstå konsumenters beslutsfattande har vi även valt att 
använda oss av kvalitativ undersökningsmetod, i detta fall djupintervjuer med respondenter 
inom branschen. För jämförelse valde vi även här att utgå från teorier om 
marknadskommunikation och modell för köpbeslutsprocessen (se kapitel 3.5.2).  
En kombination av kvantitativ och kvalitativ studie i detta fall ansåg vi därför att föredra, 
eftersom kvalitativ forskning som tolkar materialet med tydliga kriterier vinner i trovärdighet 
och legitimitet. Utan kvalitativa genomtänkta val riskerar den kvantitativa delen att bli fiktivt 
exakt.33 Då respondenterna representerar mellanhanden konsument-produkt valdes även teorier 
inom retorik i kombination med den kvalitativa metoden; detta för att få fördjupad information 
om hur de upplever den verklighet som finns och kommunikationen som råder gentemot 
konsumenter.  
Med den kvalitativa metoden samlas data in med hjälp av i detta fall personliga intervjuer och 
det som sägs i intervjuerna analyseras. Utifrån det ontologiska hermeneutiska synsättet, d.v.s. 
förståelsebaserat, skapas verkligheten i ett socialt sammanhang där man ser verkligheten som 
en social konstruktion som skapas i samspel människor emellan och där inga generella regler 
gäller.34 Med en kvalitativ metod kan vi lägga fokus på en narrativ analys av data; att tolka och 
gå djupare för att få en annan förståelse för problemområdet som inte kan kvantifieras genom 
siffror. I användandet av metoden kvalitativa intervjuer ligger fokus på att förstå och inte på att 
försöka att bedöma vad som är bra eller dåligt, lämpligt eller olämpligt.35 Fördelen är 
möjligheten att fördjupa sig i människors verklighetsuppfattning och beteendemönster. En 
kvalitativ studie ger även hög intern giltighet, d.v.s. förståelsen av ett fenomen fås fram i ett 
verkligt sammanhang.50 En nackdel skulle kunna vara ur statistisk synvinkel, de personer som 
intervjuas kan inte anses vara representativa i statistisk mening. Insamlad kunskap kan heller 
inte anses vara bunden i tid och rum och därför svårare att generalisera.48   

2.2.3 Kvantitativ- och kvalitativ metod 
 
Ytterligare en metod valdes, detta för att få en bredare uppfattning om problematiken i ämnet, 
främst den kommunikation som finns gentemot konsumenter. För jämförelse med 
djupintervjuerna har vi därför valt att även göra en kompletterande dokumentanalys av en del 
av de websidor som finns om vårt valda område, för att undersöka kvaliteten på den information 
som finns. För detta användes inslag av både kvantitativ och kvalitativ metod, d.v.s. med 

                                                
32 Eriksson, L.T.och Wiedersheim-Paul F. (2011)  
33 Bjereld m.fl. (2010)  
34 Jacobsen, D.I. (2002)  
35 Trost J. (2011)  
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insamling och analys av data i sifferform samt tolkande analys av dess innehåll. Som underlag 
för detta användes därför teorier om retorik. 
 
 
2.3 Datainsamlingsmetod 
 

2.3.1 Primärdata 
 
Primärdata är den information som vi samlar in själva för ett specifikt syfte och med direkt 
koppling till det område som undersöks.36 För insamling av primär data i vår studie användes 
enkät och djupintervjuer som utformats med direkt koppling till vår problemformulering och 
vårt syfte. 
 

2.3.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är information som redan finns i t.ex. databaser, arkiv och facktidskrifter.52 För 
att fördjupa oss i ämnet har vi valt att använda oss av böcker, vetenskapliga artiklar, 
nyhetsartiklar, rapporter och internetsidor. För den teoretiska referensramen till vår studie 
använde vi oss av information inriktad på de nationella regleringar som finns kopplade till 
ämnet, relativ marknadsföring legaliserad utomlands för jämförelse samt teorier om 
marknadskommunikation och retorik kopplade till den information som kommuniceras till 
konsument. Då uppsatsen bygger på vetenskapliga källor har vi varit noggranna och medvetna 
i vårt urval. Bland tidigare litteratur som vidrör eller gränsar till våra teoriområden har vi försökt 
att noga välja ut det mest relevanta, titta på tidigare uppsatser och läsa sammanfattningar av 
artiklar och rapporter. Datainsamlingen till teoridelen har skett på stadsbibliotek och 
högskolebibliotek där vi sökt böcker i bibliotekskatalogen samt artiklar genom Blekinge 
Tekniska Högskolas bibliotekskatalog och databaser. Övriga källor som lagar, rapporter och 
statistik har även hämtats från myndigheters internetsidor.  
 
De databaser som vi främst använt oss av är Google, Emerald, Summon@bth, Science Direct 
och Google Scholar. Exempel på sökord som använts: marknadsföring av läkemedel, 
marknadsföring direkt till konsument, reglering av marknadsföring, marknadskommunikation, 
internetanvändning bland konsumenter, direct to consumer, DTC. 
 

2.3.3 Empiriskt material  
 

2.3.3.1 Enkät  
 
Enkäten utformades för att undersöka om konsumenter anser att det finns tillräcklig information 
tillgänglig för dem, om den känns tillförlitlig, om de skulle vilja veta mera och hur de förhåller 
sig till ett mer flexibelt regelverk av utgivandet av patientinformation på internet 
(marknadsföring genom granskade websidor).  
                                                
36 Eriksson, L.T. och Wiedersheim-Paul, F. (2011)  
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Urval 
Det är svårt för forskare att få hela populationen att besvara en enkät, forskare tvingas därmed 
att göra ett urval.  För att kunna generalisera resultatet krävs det att urvalet är representativt för 
populationen.37  
  
För att göra ett urval finns det främst två metoder att använda sig av.  Den första metoden är 
ett icke-slumpmässigt urval. Det innebär att forskaren väljer ut vilka som skall ingå i urvalet, 
vilket innebär att vissa individer i populationen har en större möjlighet att komma med i 
urvalet än andra. Den andra metoden är slumpmässiga urval där urvalet görs randomiserat. 
Med denna vet forskaren på förhand att sannolikheten finns för att en specifik individ i 
populationen blir utvald. Den slumpmässiga metoden ger fördelen att urvalsfelet minimeras 
skillnaden mellan den faktiska populationen och det urvalet forskaren gjort.53 
 
Med hänsyn till omständigheterna för vår studie, ansåg vi att slumpmässigt urval med 
kedjeurval bäst kunde hjälpa oss att besvara syfte och frågeställning.53 Kedjeurval innebär att 
vi tog kontakt med ett antal individer i vår närhet som i sin tur vidarebefordrade enkäten för 
att uppnå ett så representativt urval som möjligt, med hänsyn till den tidsram vi hade.  
 
Utformning och tillvägagångssätt  
Enkäten utformades som en webbenkät med hjälp av en tjänst kallad Google Forms. En av de 
största fördelarna med denna form av enkät var att vi kunde nå ut till fler respondenter än vad 
vi hade kunnat med en vanlig fysisk enkät och att den är smidig att fylla i för de svarande.38 
 
Vi valde att i möjligaste mån presentera våra svarsalternativ vertikalt för att bättre synliggöra 
dem och underlätta för respondenten att se var svaren skulle ges, med undantag för de frågor 
som presenterades i tabellformat (fråga 15 och 16, bilaga 1). Vi valde att använda oss av slutna 
frågor. När det gäller slutna frågor är det viktigt att ge tydliga instruktioner till respondenten 
om hur frågorna skall besvaras53, detta gjorde vi genom att tydligt indikera rangordning av de 
svarsalternativ som skulle rankas ex. 1 = i första hand. 5 = i sista hand (fråga 15 och 16, bilaga 
1). Fördelen med slutna frågor jämfört med demografiska frågor skall öppna frågor, är att de 
är lätta att bearbeta, ökar jämförbarheten i svaren och kan tydliggöra innebörden i frågan. Med 
slutna frågor undvek vi även svårigheter som öppna frågor kan ge med att analysera svaren som 
eftersom de ofta måste tolkas; därför är öppna frågor relativt ovanliga i kvantitativa studier.39 
Nackdelen med slutna frågor kan vara att respondenten inte kan svara med egna ord och kan 
inte öppna upp för vidareutveckling av frågor och resonemang.54,55 
  
 

                                                
37 Bryman, A. och Bell, E. (2005) 
 
 
38 Eliasson, A. (2010) 
 
39 Trost, J. och Hultåker,O. (2007) 
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Gällande frågornas ordningsföljd är det viktigt att de kommer i en strukturerad ordning som 
underlättar för respondenten och att frågor som rör samma ämne kommer i en följd. Vi gjorde 
detta genom att inleda med frågor generellt om marknadsföring av läkemedel, följt av specifika 
frågor om informationsgranskade sidor och slutligen frågor om en hypotetisk situation med 
det specifika besväret (erektil dysfunktion) som vi valt att avgränsa oss till.   
Generellt, när en enkät konstrueras är det viktigt att tänka på att korta enkäter har en viss 
tendens att ha ett lägre bortfall än längre och omfattande enkäter.40  
 
Vi konstruerade vår enkät så att den bestod av 18 frågor för att undvika eventuella bortfall 
p.g.a. respondenternas tidsbrist och/eller otålighet. Med utgångsläge från studiens 
problemformulering och syfte formulerades vissa frågor för att undersöka ev. efterfrågan från 
konsumenters sida, andra baserat på variabler enligt Engel m.fl. köpprocess-modell samt 
marknadskommunikationens tre huvudfrågor: Vilka nås?   Vad sägs till dem?   Hur sägs det? 
(se kapitel 3.1). Frågorna har även till viss del influerats av tidigare forskning med delvis 
liknande undersökning. För att undvika i möjligaste mån val av neutrala svarsalternativ från 
respondenterna, således till mindre nytta för studiens syfte, utformades frågor med 
graderingsskala endast med fyra alternativ.    
Sammanställning av svaren gjordes med hjälp av Google Forms och Excel. Verktyget för 
insamlingen av data, Google Forms, har ett inbyggt system för sammanställning av data. 
Härifrån kunde data även exporteras till Excel för tydligare analys.  
Resultaten från enkätens slutna frågor redovisas i kapitel 4.2 empiri och de primärdata som 
framkommit från denna kvantitativa undersökning har sedan använts för analys och slutsatser.  
På grund av tidsbrist testades inte enkäten genom förstudie i större omfattning innan 
genomförandet av undersökningen. Som alternativ har istället några få utvalda representativa 
respondenter bistått med råd angående utformandet av frågorna för enkäten. Detta för att bättre 
försäkra oss som utredare om att frågor och påståenden var tydliga och följaktligen bättre 
säkerställa enkätens validitet och reliabilitet.  
 
2.3.3.2 Intervjuer 
 
Vi valde att intervjua representanter från apoteken (mellanhand konsument-produkt) för att få 
mer information om ämnet för vår studie. Vi ville höra hur de uppfattar rådande situation och 
dess problematik; även inom vilka områden de kan identifiera ett glapp och inom vilka områden 
det finns förbättringsåtgärder för konsumenter. 
 
Urval 
Vi tillfrågade två representanter för apoteken: 
 
 Zhinous – leg. apotekare som arbetar som apotekschef i Uppsala.  
Intervjun tog plats i hennes lokaler i Uppsala och intervjun tog cirka 45 minuter. 
(respondent 1) 

 
 

                                                
40 Bryman, A. och Bell, E. (2005) 



17 
 

 Andreas – leg. apotekare som arbetar som läkemedelsansvarig på ett apotek i Dalarna. 
P.g.a. avståndet utfördes intervjun via telefon och tog cirka 45 minuter. 
(respondent 2) 

 
Utformning och tillvägagångssätt 
Med hänsyn till den tidsram vi hade valde vi endast ett par respondenter men var noggranna 
med att få ett så heterogent urval som möjligt för att få variation istället för ett större antal 
liknande, även viktigt för att finna ett mönster som sedan sätts in i ett teoretiskt perspektiv.54 Vi 
valde att använda oss av informella intervjuer, vilka är utmärkande genom enkla och raka frågor 
som ger komplexa svar med mycket innehåll att bearbeta.41 Vid utförandet av intervjuerna 
försökte vi hålla frågorna så öppna och tillåtande som möjligt, men ändå styrda. Syftet med 
intervjuerna var att med öppet sinne få en uppfattning om hur respondenterna verklighet ser ut, 
skapa en djupare kunskap om den situation som råder inom ämnet och ta del av deras 
värderingar för att urskilja ett eller flera handlingsmönster hos dem eller konsumenterna. 
Karaktäristiskt för informella intervjuer är avsaknaden av frågeformulär med i förväg precisa 
och väl formulerade frågor,42 därför använde vi oss av en kortfattad lista med större delområden 
som vi önskade ta upp. Vi försökte hålla studien väl strukturerad, även om inte med en fast 
ordningsföljd under intervjuns gång då tanken var att den intervjuade skulle kunna påverka viss 
del av ordningsföljden.58    

 

Vissa teoretiker/författare menar på att det förekommer ett utbyte av synpunkter och åsikter 
mellan den intervjuande och den intervjuade och situationen kan ses som en gemensam relation. 
Enligt J. Trost bör detta utbyte inte finnas alls.58 Vi har försökt undvika detta genom att hålla 
isär de två separata relationerna, d.v.s. intervjuarens relation till den intervjuade samt den 
intervjuades relation till intervjuaren. Vår roll var att ställa frågor och lyssna utan att avslöja 
egna ställningstaganden, detta för att inte påverka den intervjuade då syftet var att söka efter 
dess personliga känslor och uppfattningar. 58 

 

Personer som intervjuas har rätt till integritet och värdighet, det är därför viktigt att intervjuaren 
är etisk i sitt förhållningssätt, att den intervjuade upplyses om att det som sägs är konfidentiellt 
och att intervjuaren har tystnadsplikt.43 Innan vi påbörjade intervjuerna gav respondenterna 
givetvis sitt samtycke. Under intervjuns gång togs anteckningar. Viktigt att komma ihåg vid 
tolkning och analys av intervjuer är även minnet, inga inspelningar eller anteckningar kan helt 
ersätta de intryck man får och vad man kan ”läsa mellan raderna” vid personlig intervju59. 
I sammanställningen av svaren har vi omformulerat vissa uttryck från talspråk till skriftspråk, 
utan att något förvrängts. Respondenterna deltar med namn och yrkestitel efter att de erbjudits 
möjligheten att förbli anonyma för läsaren. 
 
Djupintervjuerna inleddes med en kort presentation av respondentens yrkesroll för att 
undersöka vilken erfarenhet de hade inom studiens område. Därefter följdes en intervjumall 
bestående av 4 punkter baserade på variabler, liksom för enkätundersökningen (se ovan), enligt 

                                                
41 Trost, J. (2011) 
42 Trost, J. (2011) 
43 Eriksson, L.T. och Wiedersheim-Paul, F. (2011) 
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Engel m.fl. köpprocess-modell samt marknadskommunikationens tre huvudfrågor. Även 
variabler enligt retorik har använts (se kapitel 3.1). De öppna frågeställningarna syftade till att 
stimulera djupare diskussioner kring nämnda problematik för att få en mer nyanserad bild av 
den verklighet som upplevs, hellre än krav på exakta svar. Resultatet redovisas i kapitel 4.3 
empiri och primärdata som framkom från denna kvalitativa undersökning användes sedan för 
analys och slutsatser. 
 

2.3.3.3 Internetsökning på websidor  
 
Vi valde att även söka information på internet, med Google, efter sjukdomstillstånd samt 
vanliga mediciner – varumärkesnamn. Våra nyckelord för internetsökningen är 
erektionsproblem, behandling av erektionsproblem, impotens, Viagra. Dessa valdes för att i 
möjligaste mån efterlikna konsumenters sökbeteende.  
De 5 första träffarna ifrån varje sökning utvärderades sedan enligt DISCERN skalan,44 ett 
evalueringsverktyg för att ge numeriska värden till de sidor som studeras; detta för att ge 
reliabilitet till våra bedömningar. För att säkerställa objektivitet validerade vi sidorna separat 
och använde vårt gemensamma medelvärde. De numeriska värden som sedan framkom 
redovisas i kapitel 4.1 empiri och användes för analys och slutsatser. Ytterligare variabler för 
analys baserades på retorik (se kapitel 3.1).  
 

2.4 Reliabilitet och validitet  
 
En förutsättning för god operationalisering är att det finns en kombination av validitet och 
reliabilitet. Validitet är här utredningens förmåga att mäta det som är avsett att mätas, d.v.s. 
begrepp och den mätbara definitionen ska överensstämma – inre validitet – och mätvärdet av 
definitionen ska stämma med verkligheten – yttre validitet.45 För en så hög reliabilitet som 
möjligt i enkäterna använde vi av oss nyanserade svarsalternativ och intervallskalor med 
graderingar som svarsalternativ. Gällande värderingen av websidorna från internetsökningen 
använde vi oss av en validerad skala (DISCERN) framtagen för det specifika syftet. 
 
Reliabilitet innebär även att mätningen ska ge tillförlitliga resultat. Med andra ord, en 
undersökning ska kunna upprepas och andra undersökare ska kunna komma fram till samma 
resultat om samma angreppssätt/metod används. Ett sätt att kontrollera detta är att genomföra 
test-re test46 d.v.s. upprepa undersökningen vid olika tillfällen. Vi skickade vi ut vår enkät under 
en viss kort period (4 dagar) och respondenterna besvarade enkäten en gång. Att skicka ut vår 
enkät vid flera olika tillfällen hade troligtvis inte genererat ett annat resultat, med hänsyn till 
den snäva tidsram vi hade tillförfogande. För att se hur tidsvariabeln skulle påverkat resultatet, 
skulle det varit nödvändigt att genomföra ett test-rest under en betydligt längre tidsperiod än 
vad det var möjligt för denna studie. När det gäller värderingen av websidorna från 
internetsökningen blir det svårare att garantera reliabiliteten fullt ut då den kan ses vara en 
kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Likt kvalitativa studier har i detta fall sidornas 
                                                
44 http://www.discern.org.uk/index.php, 14-04-18 
45 Eriksson, L.T. och Wiedersheim-Paul, F. (2011) 
46 Bryman och Bell, 2005 
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innehåll till viss del tolkats av oss som undersökt, vilket skulle kunna leda till viss skillnad i 
resultat om annan undersökare skulle göra detsamma. För att undvika detta i möjligaste mån 
har vi båda tolkat och en snittvärdering tagits fram. Vi har också försökt hålla oss objektiva och 
följt de referenser som DISCERN-skalan ger, för att ge undersökningen högsta trovärdighet.  
 

Gällande intervjuerna, kan det vara oväsentligt i kvalitativa studier att försöka mäta reliabilitet 
och validitet då det framförallt utformats för kvantitativa metoder, samtidigt är det viktigt att 
undersökningen utförs på ett trovärdigt sätt. Materialet ska vara seriöst och relevant för 
problemställningen.61 Denna trovärdighet har vi strävat efter. 
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3 Litteraturgenomgång  
 
I det här kapitlet presenterar vi en litteraturgenomgång och de teorier vi valt att använda oss 
av för att undersöka om regleringen mot DTC idag hindrar konsumenter till information och 
bättre hälsa, samt huruvida DTC kan hjälpa konsumenter till en bättre och mer tillgänglig 
information.  
För att öka förståelsen och besvara frågeställningen vi ställt upp i vårt arbete använder vi av 
oss av teorier om de regleringar som finns kopplade till DTC, fakta om det specifika besväret 
erektil dysfunktion samt marknadskommunikation och utvärderingsverktyg. 

 
Historiskt sett har marknadsföring (reklam) för receptbelagt läkemedel i första hand varit mot 
vårdpersonal, snarare än konsumenterna. I USA började dock DTC dyka upp i tryck redan på 
1980-talet och spred sig i allt högre grad efter FDAs publicering 1997 för vägledning. För att 
utvärdera effekterna på folkhälsan och på interaktion läkare-konsument, gjordes 
undersökningar 1999-2002. Dessa undersökningar utforskade både konsumenters och läkares 
perspektiv på DTC. Det resultat som Aikin och Breman (FDA – Division of Drug Marketing, 
Advertising and Communications Center) och Swasy (Ph.D., Kogod School of Business 
American University) publicerade 2004 bekräftar att marknadsföring direkt till konsument har 
viktiga positiva och negativa effekter. En viktig aspekt av marknadsföring direkt till konsument 
är typ och mängd av information som konsumenter behöver för att underlätta beslutsfattandet47. 
En betydande fördel med DTC vore den ökade tillgängligheten för konsumenter av större 
mängd information om produkter och behandlingar rörande den egna hälsan.   
 
Nackdelen med en friare reglering av DTC vore å andra sidan den ökade risken för bristande 
information med mer fokus på att sälja än att understödja konsumenters hälsa. Bland annat visar 
FDA-rapporten48 att konsumenter inte tror att de ges den information de behöver för att fatta 
bra beslut. 60 procent av de tillfrågade ansåg att DTC inte ger tillräckligt med information om 
riskerna till stöd i beslutsfattandet och 42 procent ansåg att annonserna inte ens ger tillräckligt 
med information för att avgöra om de ska diskutera läkemedlet med en läkare. Det är osäkert 
om detta missnöje beror på bristande information, utelämnande av relevant information eller en 
kombination av båda. I stort verkar DTC öka medvetenheten om förutsättningar och 
behandlingar, motivera frågor för vårdgivare och hjälpa konsumenter att ställa bättre frågor.  
 
DTC är ett tvistigt och omdiskuterat förfarande. DTC tillhör en av de mest kontroversiella 
moderna affärsmetoderna i historien, och en viktig fråga för konsumenters förespråkare. Royne 
och Myers49 har granskat befintliga perspektiv på reklam direkt till konsument för att ge 
anvisningar och besvara viktiga frågor som fokuserar på konsumenters intressen, då de hävdar 
att nuvarande litteratur inte ger en praktisk vägledning för den politiska förändringen i ämnet. 
De menar på att det finns betydande bevis för att direkt marknadsföring av receptbelagda 
läkemedel kan vara både positiv och potentiellt skadlig för konsumenter. I deras undersökning 
kommer Royne och Myers fram till att politiska förändringar angående marknadsföring av 
                                                
47 Aikin, Swasy och Braman (2004) 
48 http://www.fda.gov/drugs/scienceresearch/researchareas/drugmarketingadvertisingand-
communicationsresearch/ucm151498.htm, 14-05-10 
49 Royne och Myers (2008) 
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läkemedel direkt till konsument behövs, men poängterar hur viktigt det är att balansera 
information och säkerhet i marknadsföringen. 
För att öka de positiva effekterna och minska de risker som finns, skulle förhandsgranskad 
information kunna fungera som ett slags skyddsnät vid en friare reglering och utökad DTC. På 
detta sätt skulle konsumenten kunna få mer lättillgänglig och samtidigt korrekt information, 
förutom mer egenmakt över sin egen hälsa.     
 
För att den medicinska argumentation som ligger till grund för marknadsföring av läkemedel 
ska uppfattas på rätt sätt, är det viktigt att identifiera vem marknadsföringen är riktad mot. 
Människor har olika förutsättningar för att värdera en viss typ av argumentation och påståenden 
kan uppfattas olika beroende på individens erfarenhet och kunskap50. Det ställs således hårda 
krav på pålitligheten i den medicinska argumenteringen som förs i reklamen. Detta för att 
marknadsföringen delvis riktar sig till konsumenter som kan antas vara mindre kritiska till 
marknadsföringen än vad konsumenter generellt är, i och med att de är sjuka.  
 
För att skydda konsumenter mot marknadsföringens skadliga verkningar, är det förbjudet i 
Sverige och de flesta andra länder (utom USA och Nya Zeeland) att marknadsföra receptbelagt 
läkemedel direkt till konsument. Det är tillåtet att ge information om besvär men inte att uppge 
och marknadsföra hur de kan åtgärdas. I informationen får man hänvisa till läkare och att det 
finns hjälp att få, men det får inte framgå produktnamn eller vilka behandlingar som finns. 
Skillnaden mellan information och marknadsföring kan ofta tyckas vara otydlig. Generellt 
skulle man kunna säga att syftet med information är att på ett objektivt sätt upplysa om ett visst 
hälsoproblem och produktens egenskaper och användning, exempelvis via ”patient FASS”,51 
medan marknadsföringens syfte kan anses vara säljande med risk att försköna produktens 
egenskaper och användning. Marknadsföring av läkemedel regleras i 21 § läkemedelslagen 
(1992:859) och i Läkemedelsverkets föreskrifter.52 Läkemedelsverket är det statliga organ som 
granskar att marknadsföringen sker i enlighet med rådande regler.  
 
Intressanta studier i Australien har visat att trots att det är förbjudet med DTC (direct to 
consumer), d.v.s. läkemedelsreklam direkt till konsument, i många länder så finns amerikanska 
och nya zeeländska sidor tillgängliga för bl.a. australiensiska män som söker efter information 
via den australiensiska versionen av Google. De har visat på att mer än hälften av de 
webbplatser som nås är från USA och att alla webbplatser med uppenbar DTC härstammar från 
USA och Nya Zeeland, där DTC är lagligt. Australiensiska konsumenter kan alltså enkelt 
komma åt DTC-infiltrerade webbplatser med ursprung från länder där detta är mindre reglerat 
eller obegränsat. Ett exempel som visar på en bristande förmåga i nuvarande lagstiftning att 
reglera innehållet på internet.53, 54, 55 

                                                
50 Blomgren et al. (1992) 
51 www.fass.se, 14-05-25 
52 http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Lakemedel/Marknadsforing-/, 14-04-18 
53 Mackenzie FJ, et al. (2007) 
54 Huh J, DeLorme DE, Reid LN. (2005) 
55 Eysenbach G, Köhler C. (2002)  
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Med internet lättillgängligt via smartphones, datorer och surfplattor är många konsumenter 
uppkopplade på nätet stora delar av dygnet. Enligt rapporter från SCB56 ökar 
internetanvändning drastiskt i Sverige; år 2012 använde 80 % internet i stort sett varje dag 
jämfört med 57 % år 2005.  
 
Internet har således öppnat upp obegränsade volymer av information, vilket följaktligen kan 
ställa höga krav på konsumenters medvetenhet och källkritik. Detta blir alltmer viktigt när det 
kommer till vår hälsa. Medierna har blivit en sorts kompass som hjälper oss att navigera i 
tillvaron och forskare talar om den medierade erfarenheten, d.v.s. erfarenhet vi fått från 
medierna och som vi gjort till vår egen. I sin artikel ”Hur påverkas vi av massmedia?” bekräftar 
Helena Sandberg57, medie- och kommunikationsforskare Lunds universitet, att vi använder 
internet mer än någonsin och att den information vi får kan vara underrapporterad. Samtidigt är 
rapporteringen ofta så motsägelsefull att det är svårt för den enskilde att veta vad han eller hon 
ska tro på; den ena dagen kan vi läsa att vi riskerar dö i förtid om vi väger för mycket, nästa 
dag att det är farligt att gå ned i vikt. Och konsumenten blir förvirrad. För att begränsa rädslan 
för marknadsföringens negativa verkningar är det viktigt att informationen levereras på rätt sätt. 
Marknadsföringens retorik och kommunikation blir väldigt viktig. 
 
För att besvara frågeställningen om konsumenter får den information som de behöver och 
huruvida kommunikation från läkemedelsföretag till konsument kan hjälpa konsumenter till en 
bättre och mer tillgänglig information, har vi valt att utgå från teorier om 
marknadskommunikation och retorik. Dessa teorier kan vara användbara vid undersökning och 
analys av budskap och hur information som kommuniceras påverkar mottagaren. Då vi i 
vardagen, men även från litteraturen, kan se att nyttjandet av internet ständigt ökar och således 
är en alltmer viktig källa för information, har vi valt utvärderingsverktyg för studie av 
internetsidor. Vi har också som teoretisk referensram valt att ta upp de regleringar som finns 
gällande DTC, samt fakta om det specifika besväret erektil dysfunktion som begränsat oss till. 
Detta för att ge en mer övergripande förståelse av ämnet av vår studie, samt de omständigheter 
som idag påverkar marknadsföringen av receptbelagda läkemedel.  
 
3.1 Begreppet DTC  
 
Vad innebär DTC (marknadsföring direkt till konsument) mer specifikt? 
DTC kan definieras som en insats gjord av ett läkemedelsföretag för att marknadsföra sina 
receptbelagda produkter direkt till konsument. De kanaler som används är främst tv, tidskrifter, 
radio samt skyltar och direktreklam. Många marknadsförare börjar dock inse den stora potential 
som internet ger, genom att nå ut till miljontals potentiella kunder. Även om de traditionella 
medierna står för den större delen av PR-budgetarna, tar den digitala marknadsföringen alltmer 
plats genom till exempel produkt-webbplatser, online-reklam och sökmotorer.  USA och Nya 
Zeeland är de enda länder som idag tillåter detta. De flesta andra länder tillåter det inte alls. Ett 

                                                
56 http://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/sok/?query=hur+m%c3%a5nga+kopplar+upp+sig+p%c3%a5+internet+via+smartphone&tab=scb, 14-05-
22 
57http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/fetma/tiofragorochsvar/hurpaverkasviavmassmedia.5.61c03dad118
0e26cb8780005282.html, 14-05-22 
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litet undantag är Kanada som tillåter annonser som nämner antingen produkt eller anvisning, 
inte både och. Läkemedelsindustrin och diverse lobbygrupper har försökt upplösa förbudet i 
Kanada och andra länder exempelvis inom EU, men utan framgång.58 För att få lite klarhet i 
vad marknadsföring av receptbelagt läkemedel direkt till konsument innebär, även hur den 
skiljer sig från generell hälsoinformation, följer en kortfattad redogörelse av det regelverk som 
idag finns i Sverige men framför allt hur det fungerar i USA då det är ett av få länder där detta 
är tillåtet. 
 
3.2 Regelverk för DTC 

3.2.1 Regelverk i Sverige  
 
Som tidigare nämnt, är det inte tillåtet att marknadsföra receptbelagt läkemedel direkt till 
konsument enligt 21 § läkemedelslagen (1992:859). I Sverige är det tillåtet med 
sjukdomsutbildade kampanjer, som uppmanar konsumenter att söka hjälp så länge det inte 
framgår vilken behandling som företaget avser. Om det till exempel bara finns en behandling 
mot en sjukdom, är det inte tillåtet då det tydligen framgår vilken behandling som efterfrågas 
och då anses det som reklam till allmänheten.59 
 
Sedan maj 2008 är det även godkänt med förhandsgodkända sidor på internet, som är en 
förlängning av patientinformation. Dessa sidor får inte marknadsföras aktivt via exempelvis 
läkare eller patientmaterial, det är konsumenter som aktivt skall hitta till dessa sidor.66 Med 
andra ord får sidorna finnas men läkemedelsföretagen får inte tala om att det finns. 
 
3.2.2 Regelverk i USA för jämförelse 
 
I USA finns det tre olika typer av DTC, marknadsföring av läkemedel direkt till konsument:3  
 
 annons för användning av produkt – uttalanden och påståenden om nytta och säkerhet görs, 

sammanfattning om risker och användande måste uppges för en ”rättvis balans” 
 annons för att tala om att produkt finns – inga påståenden görs, sammanfattning om risker 

och användande för en ”rättvis balans” krävs inte, denna typ av annons tillåts inte av FDA60 
(U.S. Food and Drug Administration) för läkemedel med allvarliga risker 

 annons för att söka hjälp – beskriver en sjukdom eller ett tillstånd men inget specifikt 
läkemedel för behandling nämns, sammanfattning om risker och användande för en ”rättvis 
balans” krävs inte 

 
 

                                                
58 Ventola, C. Lee (2011)  
59www.lif.se/Publik%20webb/Sidinnehall/Publik_Dokument/Etik%20och%20regler/LIFs%20etiska%20r
egelverk%20140101.pdf 14-05-22 
 
60 FDA (U.S. Food and Drug Administration), det statliga organ som ansvarar för regelverket kring bl.a. läkemedel 
i USA, 
http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/PrescriptionDrugAdvertising/ucm072077.htm,  
14-04-21 
 



24 
 

Marknadsföring av läkemedel direkt till konsument har varit lagligt i USA sedan 1985, men det 
var 1997 som det verkligen tog fart då ett utkast om ändrade riktlinjer gjordes (med slutlig 
förordning 1999). FDA lättade upp på den regel som ålade företagen att erbjuda en detaljerad 
lista över biverkningar i deras ”infomercials” (långt format av tv-reklam). Annonser med 
marknadsföring för användning av produkt krävdes således inkludera ”tillräckliga åtgärder” för 
att tillfredsställa kravet på en ”rimlig balans”, istället för den längre sammanfattningen med 
listade risker.  
 
För att få tillgång till den fullständiga informationen, blev tittarna istället upplysta om att vända 
sig till ett avgiftsfritt telefonnummer, läkare, webbplats eller tryckt annons. Under 2004 lättade 
FDA upp ytterligare och ändrade kravet på att skriva ut fullständig information om botemedlet 
och ordinationer i tryckta annonser. Detta möjliggjorde införandet av en förenklad och kortare 
sammanfattning, läkemedelsföretagen kan således presentera information enbart gällande 
”stora risker” och med ett förenklat språk som kan framstå vara lättare att förstå för den 
genomsnittlige konsumenten.61 
 
C. Lee Ventolo hävdar i artikeln ”Direct-to-Consumer Pharmaceutical Advertising – 
therapeutic or toxic?” att den genomsnittliga amerikanska TV-tittaren ser så många som nio 
läkemedelsreklamer om dagen (totalt 16 timmar per år) vilket överstiger betydligt den tid den 
genomsnittliga individen tillbringar med en läkare inom primärvården. 
 

3.3 Positiva vs. negativa aspekter med DTC  
 
Vilka effekter har DTC, marknadsföring av läkemedel direkt till konsument, på folkhälsan? 
Vilka positiva respektive negativa effekter kan det finnas? Utmaningen för dessa stater, USA 
och Nya Zeeland, är att se till att DTC är mer fördelaktigt än skadligt. Både Almasi och Royne 
och Myers menar att förespråkare av DTC hävdar att marknadsföring av receptbelagda 
läkemedel bidrar till ökad information till allmänheten om tillgängliga behandlingar och 
uppmuntrar till lämplig användning av läkemedel för vissa sjukdomar. Medan kritiker hävdar 
att informationen i reklamen ofta är partisk och missvisande, samt att DTC höjer kostnader för 
ordinationer utan bevisade hälsofördelar.62,63 
 
Även om man skulle kunna tro att positioner mot DTC skulle dominera, hävdar Ventolo att 
debatten är ganska balanserad.64 I sin ovan nämnda artikel ger han flera exempel på resultat 
från forskning för och emot DTC. Några argument som nämns, till stöd för DTC är: 
 
 Informerar, utbildar och ger självmakt till konsumenten med möjlighet att ta mer eget ansvar 

för sin hälsa. Konsumenten kan dra nytta av att ha tillgång till flera informationskällor om 
läkemedel och behandlingsalternativ, istället för att förlita sig enbart på de vårdkontakter 
man kan ha. Internet har blivit en alltmer populär källa till medicinsk information. Resultat 
av en studie av mer än 6000 vuxna visade att, även om läkaren var den mest betrodda källan 

                                                
61 Humphreys, G. (2009)  
62 Almasi, EA et al. (2006)  
63 Royne, M. och Myers, S. (2008) 
64 Ventolo C.Lee (2011)  
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till information, 48,6% gick först online för att leta information innan de konsulterade deras 
läkare. Endast 10,9% pratade med sin läkare först. Online DTC eller andra (läkemedel) 
företagssponsrade webbsidor, kan användas för att informera konsumenten om 
säkerhetsrisker och folkhälsoinformation, offentliga och privata varningstexter angående 
köp av läkemedel online och eventuella negativa reaktioner. 
 

 Uppmuntrar konsumenten att kontakta läkare/främjar dialog med vårdgivare. Enligt en 
konsumentundersökning som FDA gjort för några år sedan, framkom det att 27% av 
amerikanerna som exponerats av DTC bokat tid hos sin läkare för att diskutera ett 
problem/tillstånd som de tidigare inte hade diskuterat. Om effekten är ökad kontakt med sin 
vårdgivare, kan detta vara till nytta genom att främja en dialog om livsstilsförändringar som 
kan förbättra konsumentens hälsa. Oavsett om ett läkemedel skrivs ut eller inte. 

 Minskar underdiagnos och underbehandling. DTC sägs bidra med att minska underdiagnos 
och underbehandling av medicinska tillstånd. Läkemedelsreklam kan stärka konsumentens 
uppfattningar om vissa medicinska förhållanden som kan vara behandlingsbara, till följd 
således stärka dialogen med sjukvården. Samma FDA-undersökning som ovan, visade även 
att DTC förbättrat underdiagnoser av sjukdomar. 88% av konsumenterna som frågat efter en 
medicin de sett marknadsföras, hade ett tillstånd som läkemedlet behandlade. En annan 
studie gjord på Harvard University/Massachusetts General Hospital, visade på att 25% av de 
konsumenter som sökt upp läkare efter att ha sett DTC fick en ny diagnos. Av dessa ansågs 
43% ha hög prioritet av hälsotillståndet. 

 
När det kommer till kritik gällande DTC, nämns följande exempel på argument:12  
 
 Ger vilseledande information gällande produkt och behandling. Även om DTC kan utbilda 

konsumenten, så har den också förmågan att vilseleda. En vanlig kritik är att information 
utelämnas. I en studie framkom det att i 82% av DTC-annonserna gjordes det faktiska 
påståenden med argument för användning av produkten, men endast 26% av dessa beskrev 
riskfaktorer eller orsaker till sjukdomen. DTC tenderar även att föreslå att bättre hälsa 
kommer från en medicin, kanske i kombination med hälsosamma aktiviteter, men aldrig från 
ändrade beteendemönster. Till exempel fann en studie att även om 19% av DTC-annonserna 
nämnde livsstilsförändringar som ett komplement till medicinering, nämndes inte dessa som 
ett alternativ till läkemedlets behandling. Genom att främja ett läkemedel som lösningen på 
ett hälsoproblem, kan dessa reklamer leda tittarna att tro och antaga att sunda vanor såsom 
bra kost och motion är ineffektiva eller onödiga. Eftersom DTC sällan fokuserar på 
folkhälsobudskap om kost och motion, missbruk, sociala frågor och andra behandlingar kan 
det också leda till att konsumenter falskeligen tror att de är välinformerade. Detta kan minska 
deras motivation att söka efter mer tillförlitlig information. Vissa konsumenter kan också 
sakna den kompetens som behövs för att utvärdera omfattande medicinsk information. 
 

 Misslyckande i att nämna och informera om risker och biverkningar. Med fara för att 
produkten överreklameras och inte presenteras på ett objektivt sätt, där konsumentens hälsa 
riskeras till förmån för goda försäljningssiffror för läkemedelsföretagen.  
 



26 
 

 Går emot statens allmänna intresse för att bevara och skydda folkhälsan. DTC har kritiserats 
för att bidra till ”medikalisering” av naturliga förhållanden, det vill säga skapande av 
sjukdomar och uppmuntran till över nyttjande av läkemedel. Av denna anledning har vissa 
kritiker även uttryckt DTC som ett hot mot folkhälsan. Ett ofta förekommande exempel är 
DTC-reklam gällande läkemedel for erektil dysfunktion, riktade mot män med varierade 
fysiska prestationer. Studier har visat att endast 10% av amerikanska män upplever en total 
oförmåga att få erektion. Därför kan mångas begäran om läkemedel för erektil dysfunktion 
verka vara för tillfälliga problem, vilket faktiskt kan vara ”normalt”. På samma sätt har DTC-
reklam även kritiserats för att omdefiniera klimakteriet som en hormonbristsjukdom, 
snararare än en vanlig erfarenhet förknippad med medelåldern. Motståndare hävdar också 
att DTC kan förvärra normala upplevelser och skap höga förväntningar, som kan leda till 
svår ångest när ett läkemedel blir för dyrt eller inte ger de resultat som förväntas.65 

 
3.4 Information om erektil dysfunktion 
 
Erektil dysfunktion brukar definieras som oförmåga att få eller upprätthålla erektion för en 
tillfredsställande sexuell aktivitet. Erektionsproblem är vanligt; över hälften av alla män mellan 
40 och 70 år upplever av och till någon form av erektionsproblem och besvären ökar med 
stigande ålder. Totalt i åldersgruppen 40–70 år anges att cirka 20% har lindriga 
erektionsproblem, 25% har måttliga besvär och 10 procent har helt tappat förmågan till 
erektion66 
 
Marknadsundersökningar hos patienter har visat att endast 36% av män, som har erektil 
dysfunktion, uppsöker en läkare (för att utreda och få mer information om eventuella 
behandlingar) och 80% av de män som har erektil dysfunktion, är idag obehandlad. Ett av de 
skäl som män nämner är att det är pinsamt att prata om erektionsproblem med deras läkare.67 
Många konsumenter anger även att de känner att läkaren inte har tid för dem och att läkaren 
inte prioriterar om att prata om erektionsproblem.68 Det är visat i flera studier att när läkaren 
lyssnar aktivt på patientens önskemål och tydligt förklarar om sjukdomstillståndet och 
behandlingen, så står patienterna kvar längre på sin behandling och förstår mer vad 
erektionsproblem beror på.69  
 
Det visar att det är en stor stigmatisering för män, som lider av erektionsproblem samt en 
kunskapsbrist då erektionsproblem oftast beror på en somatisk sjukdom såsom diabetes, högt 
blodtryck eller hjärtkärlproblematik men även livsstil som rökning och övervikt.70 Just av denna 
anledning är det viktigt för män som börjar få erektionsproblem att söka hjälp, då 
erektionsproblem kan vara första signalen på en hjärtkärlsjukdom som kan leda till en 
hjärtinfarkt om 3-4 år, på grund av ateroskleros i kärlen. De penila kärlen är mindre än 

                                                
65 Ventolo C.Lee (2011)  
66 Feldman HA et al.(1994) 
67 Market research PEDAC. Data on file Eli Lilly. 
68 ibid 
69 Hatzichristou. D. Presenterad EAU, april 2014; Stockholm.  
70 Wespes, E et al. (2006)  
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hjärtkärlen, därför drabbas män först av erektionsproblem och om detta fortsätter och drabbar 
de större kärlen finns det en risk för hjärtinfarkt.71 
 
Män med erektionsproblem tycker att deras partner är den viktigaste personen, sedan kommer 
allmänläkare, specialisten och apotekspersonalen. Detta leder till att lika många män svarar att 
de skall söka mer information på nätet som att de skall besöka sin läkare; därför är det viktigt 
att den information som finns tillgänglig är lättförståelig, validerad, uppdaterad och med en 
tydlig avsändare.72 
 
3.5 Marknadskommunikation 
 
Ett exempel som ofta kommer upp inom kommunikationsteori är den sekventiella modellen 
som Claude Elwood Shannon och Warren Weaver utvecklade på 40-talet, 
kommunikationsmodellen.73 Enligt den börjar kommunikationen med informationskällan som 
ger signal med ett meddelande som under överföringens gång störs av brus och sedan slutar 
med att mottagaren tar emot signalen och tolkar. Shannon och Weaver utgick från studier av 
telefoni och skildrade samma process även i “vanliga” kommunikationssammanhang, individer 
emellan. Under tid insåg forskare senare att kommunikation var mera komplex och nya modell 
togs fram med hänsyn till att alla individer har olika förutsättningar, kulturella förhållningar 
och erfarenheter m.m. som påverkar tolkningen av meddelandet. Detta lade grunden till de två 
distinktioner vi kan se idag: process-skolan och semiotiska skolan.80 Process-skolan ser 
kommunikation som överföring av meddelanden med fokus på hur sändare och mottagare kodar 
samt hur olika kanaler används. Den semiotiska skolan ser kommunikation som skapande av 
utbyte av innebörder, mening och betydelser och fokuserar på själva texten och hur den läses.80   
 
Marknadskommunikationen tar sin utgångspunkt i den s.k. marknadsmixen, d.v.s. den 
uppsättning av element som i kombinationer eller var för sig utgör grunder i företagets 
konkurrensbeteende.80 Även Philip Kotler definierar marknadsmixen som den uppsättning av 
kontrollerbara taktiska marknadsföringsverktyg som företaget blandar för att skapa den respons 
det vill på målmarknaden. Han menar även att denna blandning förvandlar företagets 
marknadsföringsstrategi till verkligt värde för konsumenten.74 Från litteraturen känner vi igen 
de klassiska fyra P: na som en gång utvecklades av kanadensaren Jerome McCarthy: Product 
(Produkt), Price (Pris), Place (Plats) och Promotion (Påverkan). Efter hand har dessa blivit fler: 
People, främst kunder och personal, Physical evidence, Process, Positioning och Politics är 
några. För marknadskommunikationen är utgångspunkten begreppet Promotion (Påverkan) 23 
då den kan ses som en process inom marknadsföring med syftet att på något sätt påverka 
intressenter, kunder eller konsumenter.  
 
 
 
 
                                                
71 Montorsi P, et al. (2006) 
72 Market research PEDAC. Data on file Eli Lilly 
73 Holm, O. (2002) 
74 Kotler, P. ( 2008)  
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Olof Holm75 beskriver begreppet marknadskommunikation: 

 
”Medvetet och systematiskt genomförda åtgärder – på strategisk och taktisk nivå – som 

företag eller organisation vidtar, ägnade att påverka människor i syfte att överväga värdet av 
att tillägna sig viss vara, tjänst, kunskap… ” 

 

3.5.1 Påverkan 
 
Påverkan innehåller flera aktiviteter; allt från annonsering, försäljning, förpackning, sponsring, 
konferens, bemötande, PR till varumärken och design. Att finna en optimal kombination 
(kommunikationsmix) genom att integrera dessa aktiviteter ger stora fördelar och svårigheten 
ligger i att finna rätt kombination beroende på vad sändaren vill uppnå; vilka medel som står 
till buds, möjligheter och restriktioner, vilken förförståelse och attityd som finns, vilka andra 
budskap mottagaren träffas av osv.76 Ett enhetligt budskap är starkare, det kan användas i flera 
olika kanaler, ge budskapet mer konsistens och ett trovärdigt intryck77. En del av detta kan vara 
märkningar som konsumenten känner igen och påverkas av. 
Att kommunicera med omvärlden och kunna påverka har genom IT-utvecklingen fått en alltmer 
kritisk och avgörande betydelse. Påverkan ett större begrepp än marknadsföring, som i sin tur 
omfattar mer än marknadskommunikation och i informationssamhället har betydelsen av 
kommunikationsmixen fått en överordnad betydelse. 78 
 
Marknadskommunikationens tre huvudfrågor  
För att undvika att göra misstag är det viktigt att ha förståelse för de kommunikationsaspekter 
som finns. Marknadskommunikation handlar om att ställa sig tre frågor79: Vilka vill vi nå?   Vad 
vill vi säga till dem?   Hur ska vi säga det? 
Svaren på dessa frågor är i tur och ordning att identifiera rätt målgrupp, att utforma rätt budskap 
och att kommunicera i rätt kanal. För att marknadskommunikationen ska fungera måste kanalen 
vara anpassad för det budskap som man vill sända ut, målgruppen måste befinna sig på platsen 
och vara mottaglig.80   
 
3.5.2 Köpprocess 
 
För att rikta rätt kommunikation till rätt målgrupp via rätt kanal blir det viktigt att förstå 
mottagaren i köpbeslutsprocessen. Engel, Blackwell och Miniard utvecklade 1995 den mest 
kända modellen över konsumenters beslutsfattande  och den kan beskrivas något förenklat i 
fem steg:81 
 
 
                                                
75 Holm, O. (2002) s.13 
76 Holm, O. (2002)  
77 Holm, O. (2002) 
78 Holm, O. (2002) 
79 Dahlén, M. och Lange, F. (2008) 
80 Dahlén, M. och Lange, F. (2008)  
81 Dahlén, M. och Lange, F. (2008)  
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1. Behovsidentifikation 

Behov uppstår när konsumenten vill komma ifrån det nuvarande tillståndet eller drivs av en 
önskan att kommat till ett nytt, önskat tillstånd. Det finns åtta användbara köpmotiv för att 
förstå de olika behoven: informativa köpmotiv när konsumenten upplever ett problem i 
nuvarande tillstånd, transformativa köpmotiv när konsumenten vill komma till ett nytt 
tillstånd.  
Kortfattat kan de sex första köpmotiven anses vara mest adekvata för vårt ämne: 
 
Informativa köpmotiv: 
- problemundanröjande, upplever att ett problem har uppstått och söker lösning 
- problemundvikande, upplever framtida problem och söker undvika dessa 
- blandade känslor, uppskattar vissa konsekvenser av produkt men ogillar andra 
- ofullständig nöjdhet, upplever inte nöjdhet med utbudet på marknaden och söker förbättring 
- normal förbrukning, upplever behov när produkten tagit slut 
 
Transformativa köpmotiv: 
- sensorisk tillfredställelse, upplever behov av sinnesupplevelser 
- social acceptans, upplever behov att passa in i omgivningen 
- intellektuell stimulans, upplever behov av lära sig nytt och anta utmaningar 
 

2. Informationssökning 
Konsumenter använder sig i olika utsträckning av intern information beroende på hur vana 
de är vid viss kategori av produkt. När konsumenter utvärderar nya produkter som de inte 
känner till har de större behov av extern information. Vid komplexa eller viktiga beslut 
förlitar sig konsumenter inte enbart på köp argument men söker sannolikt i flera 
informationskällor såsom vänner, hemsidor, personal etc. innan de fattar ett beslut.85 

 
3. Alternativutvärdering 

I detta steg behandlas saliens, som inom marknadsföring används för att beskriva att något 
är mer framträdande och tydlig än andra aspekter. Salienta-attribut är de attribut som har 
störst påverkan på inköpsbeslutet.85 I detta steg väljer konsumenter vilket varumärke som 
ska köpas och är således det mest centrala. 

 
4. Köp 

Konsumenter väljer inköpsställe. Det finns tre huvudsakliga typer av köp: planerade köp 
som styrs av redan taget beslut, oplanerade köp som styrs av rationella behov samt 
impulsköp som styrs av ett känslomässigt sug utan hänsyn till konsekvenserna av köpet.85  

 
5. Utvärdering efter köpet 

Referensramar styr konsumenters utvärdering köp, d.v.s. beroende på vad konsumenten 
förväntar sig av köpet. Om utvärderingen av köpet överträffar eller bekräftar förväntningarna 
kan konsumenten definieras nöjd. 
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3.5.3 Retorik 
 
Retoriken kan anses vara kommunikationens kärnämne. Retorik, på latin, oratoria, har fått sitt 
namn från grekiskans rheo som betyder “jag talar (flytande)”; man kan säga att grammatiken 
lär oss tala riktigt medan retoriken lär oss tala väl. Aristoteles gav den en mer allmän innebörd 
och definierade den som konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga.82 
Med alla budskap som idag konkurrerar om uppmärksamhet, trovärdighet och acceptans har 
ökat kraven på att just kunna övertyga, inte bara övertala.  
 

“Att förmå tala så att man övertygar” 
 

(Olof Holm)83 

 
Retorikens fyra ben 
Retoriken kan delas in i fyra olika områden. Det första benet inventio, innebär att finna eller 
uppfinna argument – de tre argumenten är Logos, Ethos och Pathos. Det andra benet dispositio, 
betyder ordna och organisera argumenten. Detta innebär att talaren inleder och väcker intresse, 
levererar budskapet som sammanfattas med påståenden följt av en avslutning med de viktigaste 
argumenten och försök att påverka.86 Det tredje benet elocutio, är det språkliga utförandet som 
kan delas upp i olika arter beroende på den form som väljs. Avslutningsvis i det fjärde benet: 
actio, framförs talet. Till svårigheterna att övertyga hör åhörarnas benägenhet att vilja värja sig 
mot sådant som kan upplevas som försök till just, påverkan. En lyckad retorik är trovärdig utan 
att åhöraren känner sig manipulerad. 
 
Vi har valt att kort titta närmare på det första benet, inventio och de tre argumenten, då vi anser 
det vara mest relevant för vår studie. 
 
3.5.3.1 Ethos 
 
Ethos (grekiska, “karaktär”) handlar om talaren/källans trovärdighet och auktoritet i ämnet. 
Ethos förmedlas genom tonen och stilen i budskapet och genom sättet talaren hänvisar till olika 
uppfattningar. Det kan också påverkas av talarens rykte, kompetens inom området eller 
integritet. Effekterna av Ethos stärker argumentets trovärdighet och kallas ofta dess “etiska 
attraktionskraft”. 84,85 
 
3.5.3.2 Logos 
 
Logos (grekiska, “ord”, “logik”) bygger på rationella argument och används för att stödja ett 
påstående, det kan också vara fakta och statistik. Det visar på tydlighet i påståenden, logiken i 
skälen och effektiva bevis som är svåra att argumentera emot. Det kallas ofta argumentets 
“logiska attraktionskraft”. 86,87 

                                                
82 Holm, O. (2002)  
83 Ibid s. 146 
84 Ramage, J. D and Bean, J. C (1998)  
85 http://www.u.arizona.edu/ic/polis/courses021/ENGL_102-78/EthosPathosLogos 14-05-26 
86 Ramage, J. D and Bean, J. C (1998) 
87 http://www.u.arizona.edu/ic/polis/courses021/ENGL_102-78/EthosPathosLogos 14-05-26 
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3.5.3.3 Pathos 
 
Pathos (grekiska, “lidande”, “erfarenhet”) handlar om känslomässiga och motiverande 
påståenden, genom ett levande och emotionellt språk. Det förknippas ofta med känslomässig 
vädjan, kan få åhöraren att reagera känslomässigt och identifiera sig med talarens synvinkel och 
känslor. Det kan skapa engagemang och empati. 90,91 
 
3.6 Utvärderingsverktyg, DISCERN 
 
I litteraturen finns dokumenterat utvärderingsverktyget DISCERN88; en validerad skala med 
speciellt framtagen checklista som kan användas för att bedöma kvaliteten på den 
hälsorelaterade informationen på internet. Skalan bedömer kriterier såsom källan av 
informationen, datum av referenser, hur noggrann informationen är och hur den presenteras. 
Skalan består av 15 frågor plus ett helhetsbetyg i kvalitet.   
Frågorna är uppdelade i tre avsnitt: tillförlitlighet i publiceringen, fokus på specifika detaljer 
om information och behandlingsmetoder samt den totala kvaliteten på publikationen som källa 
till information. Skalan går från 1-5 poäng, där 5 poäng representerar en hemsida som uppfyller 
alla kvalitetskrav. 
 
DISCERN online är baserat och utvecklat av Charnock, D., Shepperd, S. vid universitetet i 
Oxford, Avdelningen för folkhälsa och primärhälsovård vid institutionen för hälsovetenskap.89  
 
Undersökningsmodell 

 
Figur 1 kap.3 Studiens undersökningsmodell 

  

                                                
88 http://www.discern.org.uk/index.php, 14-05-10 
89 Charnock och Shepperd (2003) 
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4 Empiri 
 
I det här kapitlet presenteras empirisk data ifrån de olika undersökningsmetoderna. Först 
introducerats resultat för internetsökning av websidor, därefter följer svar ifrån vår enkät och 
innan vi avslutar med intervjuerna av apotekarna. 

4.1 Internetsökning 
 
Tabell 1. Sökord erektionsproblem (resultat; 68 900 (0,39 sekunder); besökt 1 maj 2014) 
 
Hemsida URL Information 

om hemsida 
Land DTC Typ av DTC DR 

Sponsrad länk      
www.SvarOmManligHalsa.se DTC Eli Lilly Sverige Ja Upplysande 4 
www.apotekab.se Online apotek Sverige Nej  2 
www.Potenslinjen.se DTC Pfizer Sverige Ja Upplysande 4 
Resultat      
www.rfsu.se Riksförbundet 

för sexuell 
upplysning 

Sverige Nej  3 

www.1177.se Sveriges 
Landsting 
och regioner 

Sverige Nej  5 

DR = DISCERN poäng. DTC = direct-to-consumer. URL = Uniform Resource Locator, webadress 
Tabell 1 kap.4.1 Sökord erektionsproblem 

När det gäller de sidor som finns på internet för våra sökord, så finns det både bra och dåliga 
sidor. Kvaliteten enligt DISCERN skalan på sökorden erektionsproblem och behandling av 
erektionsproblem (tabell 1 och tabell 2) har sidor som dels innehåller DTC och sidor som inte 
innehåller någon marknadsföring. De flesta sidor får hög poäng på DISCERN-skalan då de i 
enlighet med skalan innehåller en balanserad information, inga tydliga 
behandlingsrekommendationer, källhänvisning och referenser, tydlig avsändare och även råd 
för konsumenter vart de kan söka hjälp.  Sökorden erektionsproblem och behandling av 
erektionsproblem är de enda, av våra 4 sökord, som har sidor som är sponsrade av 
läkemedelsbolag. Det betyder att bolagen betalar för att komma högt upp när det gäller dessa 
sökord. 
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Tabell 2. Sökord behandling av erektionsproblem (resultat; 18 200 (0,19 sekunder); besökt 
1 maj 2014) 
 
Hemsida URL Information 

om 
hemsida 

Land DTC Typ av DTC DR 

Sponsrad länk      
www.SvarOmManligHalsa.se DTC Eli Lilly Sverige Ja Upplysande 4 
www.Potenslinjen.se DTC Pfizer Sverige Ja Upplysande 4 
www.erektionsguiden.se DTC Bayer Sverige Ja Upplysande 3 
Resultat      
www.euroclinix.se Online 

apotek 
UK Nej  2 

www.1177.se Sveriges 
Landsting 
och regioner 

Sverige Nej  5 

DR = DISCERN poäng. DTC = direct-to-consumer. URL = Uniform Resource Locator, webadress 
Tabell 2 kap.4.1 Sökord behandling av erektionsproblem 

 
Under tabell 2 ser man en sida som heter Euroclinix, som hävdar att de lagligt säljer bland annat 
potensläkemedel via UK utan recept.90 Denna sida är dock omdebatterad där läkemedelsverket 
utreder huruvida det är lagligt eller inte. När vi googlar på sidan får vi information om att de danska 
myndigheterna överväger att förbjuda sidan då det är farmaceuter och inte läkare som skriver ut 
mediciner.91 Då denna sida är verksam i en grå zon så skapar det förvirring och frågetecken för 
konsumenter och ger lägre poäng på DISCERN-skalan än de övriga sidorna i tabell 1 och 2. 
 
Tabell 3. Sökord impotens (resultat; 780 000 (0,20 sekunder); besökt 1 maj 2014) 
 
Hemsida URL Information 

om 
hemsida 

Land DTC Typ av DTC DR 

www.1177.se Sveriges 
Landsting 
och regioner 

Sverige Nej  5 

sv.wikipedia.org/wiki/impotens Encyklopedi Sverige Nej  n.a 
www.netdoktor.se Hälsoportal Sverige Nej  3 
www.erektionsguiden.se DTC Bayer Sverige Ja Upplysande 3 
www.flashback.org>..>Sextekniker 
och sexhjälpmedel 

Online 
forum 

Sverige Nej  n.a 

Iform.se/valbefinnande/sex/sa-
behandlas-impotens 

Hälsotidning 
online 

Sverige Nej  n.a 

DR = DISCERN poäng. DTC = direct-to-consumer. URL = Uniform Resource Locator, webadress 
Tabell 3 kap.4.1 Sökord impotens 

 

När vi googlar på impotens, tabell 3, kommer det upp sidor såsom wikipedia, flashback och 
iform som antingen innehåller väldigt begränsad information eller ingen information alls om 
impotens. Konsumenter som är intresserade av information om sjukdomstillståndet, 
behandlingar eller var de skall vända sig får ingen hjälp med dessa sidor som kommer högt upp 
i Google söket. På grund av bristande information, blir DISCERN-poängen här relativt låg eller 
                                                
90 http://www.euroclinix.se/press/euroclinix-kontrollerats-av-svenska-myndigheter.html, 14-05-12 
91 http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/falska-doktorer-pa-natapotek-9748, 14-05-12 
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t.o.m. 0 poäng. Övriga sidor i tabell 3 är 1177, som får de högsta DISCERN-poängen för att 
den är trovärdig och korrekt. Resterande sidorna får 3 poäng och kräver vissa förbättringar för 
att nå upp till samma nivå som 1177, men är tillräckligt bra och informationsrika för att ge 
konsumenter information som inte är vilseledande. 
 

Tabell 4 . Sökord Viagra (resultat; 31 500 000 (0,17 sekunder); besökt 1 maj 2014) 
 
Hemsida URL Information om 

hemsida 
Land DTC Typ av 

DTC 
DR 

Biverkningarviagra.com/ Länkar till 
försäljning av 
potensläkemedel 

UK Nej  n.a 

sv.wikipedia.org/wiki/sildenafil Encyklopedi Sverige Nej  n.a 
Billigviagra24.com/ Försäljning av 

potensläkemedel 
Sverige Nej  n.a 

www.viagrarecension.com Information om 
Viagra samt länk 
till försäljning 

Sverige Nej  n.a 

www.sverigeapotekonline.com/viagra.html E apotek Sverige Nej  n.a 
DR = DISCERN poäng. DTC = direct-to-consumer. URL = Uniform Resource Locator, webadress 
Tabell 4 kap.4.1 Sökord Viagra 

Tabell 4 visar på sökordet Viagra där det kommer upp många olika sidor som säljer Viagra eller 
potensläkemedel olagligt och utan recept. Viagra är det sökord som generar överlägset mest 
träffar, mycket tack vare de otaliga internetapoteken men även för att Viagra är ett 
internationellt gångbart ord. Den information som finns på några av sidorna är skriven för att 
se seriös ut vid första anblicken för en lekman, men om sidorna granskas i enlighet med 
DISCERN-skalan så syns rekommendationer och överdrifter om medicinens verkan och 
resultat som utlovas. En del av de produkter som de erbjuder till försäljning finns inte på 
marknaden, exempelvis kombinationer av Viagra och Cialis eller gelbaserade läkemedel av 
exempelvis Viagra.92,93 DISCERN-poängen blir här obefintlig, dvs 0, på grund av dess oseriösa 
innehåll med felaktig information och falska anblick som riskerar att vilseleda konsumenter.  
Det finns även en påtaglig risk att de mediciner som inhandlas genom dessa sidor är falska, 
innehåller farliga substanser och dyrare än att köpa på apoteket.  
 

4.2 Enkät 
 
Tabell 5. Demografisk spridning i enkäten 
 

Kön Ålder 
Man     52 % 30-40 år   43 % 
Kvinna  48 % 40-50 år   39 % 
 50-60 år   13 % 
 + 60 år    5 % 

Tabell 5 kap.4.2 Demografisk spridning  

 

                                                
92 http://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19980914000038, 14-05-12 
93 http://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20021112000027, 14-05-12 
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Våra demografiska frågor i vår enkät visar att det är relativt jämt fördelat mellan män och 
kvinnor, men ett litet övertag för antalet män jämfört förhållandet i populationen mellan män 
och kvinnor i Sverige. I vår studie var 52 % av de svarande män och 48 % kvinnor. När det 
gäller åldersfördelningen var det åldersgrupp 1 (30-40 år) samt åldersgrupp 2 (40-50 år) som 
majoriteten av de svarande tillhörde. Att vi fick den här demografiska spridningen kan bero på 
vårt val av spridningsmetod, elektronisk enkät med kedjeurval, då yngre personer är snabbare 
med att läsa mail och besvara enkäter. Vi hade gärna sätt att fler ifrån åldersgrupp 3 (50-60 år) 
besvarat enkäten, men vi är nöjda att det är en jämn fördelning mellan åldersgrupp 1 och 
åldersgrupp 2.  
Vi är medvetna att vårt urval inte stämmer helt överens med Sveriges demografiska spridning, 
med tanke på det låga antalet respondenter i ålderskategorin 50-60 år samt + 60. Vi anser att 
enkäten trots detta ger goda resultat i de åldersgrupper som skulle kunna anses vara de som 
mest aktivt söker information på nätet idag via datorer, smartphones och surfplattor. 
 
Tabell 6. Förtroende för online information 
 

Litar du på 
information 
som du 
söker 
online? 

Litar du på att 
läkemedelsinformation 
från läkemedelsföretag 
genom 
informationsgranska 
sida är sanningsenlig? 

Tror du i allmänhet 
att information om 
läkemedel från 
läkemedelsföretag 
är vilseledande och 
bara ett sätt att öka 
sin försäljning? 

Skulle 
information 
genom 
marknadsföring 
av receptbelagt 
läkemedel hjälpa 
dig att hålla dig 
uppdaterad om 
produkter som 
är tillgängliga på 
marknaden? 

Skulle du känna dig 
tryggare med ett 
receptbelagt 
läkemedel om du läst 
om det på en 
informationsgranskad 
sida från 
läkemedelsföretag? 

Ja 54 % Ja 84 % Ja 33 % Ja 80 % Ja 83 % 
Nej 46 % Nej 16 % Nej 67 % Nej 20 % Nej 17 % 

Tabell 6 kap.4.2 Förtroende för online information 

 
Cirka hälften av de tillfrågade litar generellt på den information de får online, medan andra 
hälften inte alls gör de. Många av respondenterna (nästan 70 %) litar på läkemedelsföretag och 
en stor andel (över 80%) tycker att de kan lita på att information ifrån läkemedelsföretag med 
informationsgranskade sidor är sanningsenliga. Nästan lika många av dem skulle uppskatta att 
få information genom marknadsföring, för att hålla sig uppdaterade om produkter tillgängliga 
på marknaden.  Endast 30 % tror att information i allmänhet om läkemedel från 
läkemedelsföretag är vilseledande och bara ett sätt att öka sin försäljning.  
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Tabell 7. Hur respondenterna vill ta del av läkemedelsinformation 
Hur tar du del av 
läkemedelsinformation 
idag? 

Hur skulle du vilja ta del 
av 
läkemedelsinformation? 

Idag är det tillåtet med 
informationsgranskade 
internetsidor ifrån 
läkemedelsföretag för 
patientinformation om receptbelagt 
läkemedel, men de får ej 
marknadsföras aktivt genom läkare 
eller patientmaterial. Har du någon 
gång konsulterat en sådan? 

Internet 46 % Internet 25 % Ja 15 % 
Läkare 30 % Läkaren 33 % Nej  47 % 
Informationsgranskadesidor 
på internet från 
läkemedelsindustrin 7 % 

Informationsgranskadesidor 
på internet från 
läkemedelsindustrin 32 % 

Vet ej, framgick inte om den var 
granskad 38 % 

Apotek 16 % Apotek 9 %  
Vänner/familj 1 % Vänner/familj 1 %  

Tabell 7 kap 4.2 Hur respondenterna vill ta del av läkemedelsinformation 

Resultatet visar att det idag är internet och läkaren som fungerar som informationskälla för 
konsumenter när de vill ha information. Över 50 % av respondenterna föredrar att ta del av 
läkemedelsinformation via internet, knappt 30 % föredrar läkaren och endast några få väljer 
apoteken. Samtidigt skulle över 80 % känna sig tryggare med ett receptbelagt läkemedel om de 
läst om det på en informationsgranskad sida från läkemedelsföretag. Knappt 15 % hävdar att 
de konsulterat en tillåten informationsgranskad internetsida från läkemedelsföretag för 
patientinformation, medan nästan 50 % hävdar att de inte konsulterat en sådan sida och nästan 
40 % vet inte ens då det inte framgick om den var granskad eller ej.   
 
Tabell 8. Specifika frågor om erektionsproblem 
 

Hur många män 
över 40 år tror du 
drabbas av någon 
form av 
erektionsproblem? 

Om du (eller din 
partner) skulle 
drabbas av 
erektionsproblem, 
skulle det vara 
genant att tala om 
det med en 
läkare? 

Om du (eller din 
partner) skulle 
drabbas av 
erektionsproblem, 
skulle du: 

Tror du att det skulle 
underlättat din 
hantering av dina (eller 
din partners) besvär 
och hälsa om 
informationsgranskade 
internetsidor ifrån 
läkemedelsföretag 
aktivt skulle 
marknadsföras? 

Mindre än 10 % 4 % Inte alls 40 % Gå till läkare 52 % Nej inte alls, skulle bara 
bli i kommersiellt syfte 15 
% 

10-20 % 16 % Lite 43 % Söka information på 
internet 42 % 

Nej 16 % 

20-30 % 17 % Mycket 15 % Söka information på 
internet och köpa 
medicin på internet 4 % 

Ja 55 % 

30-40 % 33 % Väldigt mycket 2 % Tala med vänner/familj 
0 % 

Ja mycket, det skulle 
vara till stor hjälp 14 % 

40-50  % 22 %  Fråga på ett apotek 2 
% 

 

Mer än 50 % 9 %  Inte göra något alls 0 %  
Tabell 8 kap 4.2  Specifika frågor om erektionsproblem 

 



37 
 

Gällande respondenternas uppfattning om besväret erektil dysfunktion, tror över en tredjedel 
av de svarande att 30-40 % av män över 40 år drabbas av någon form av erektionsproblem. 60 
% av svaren var jämnt fördelat på tre olika procentspann (10-20 % av män över 40 år, 20-30 % 
av män över 40 år, 40-50 % av män över 40 år).  
60 % av respondenterna uppger att skulle vara lite eller mycket genant att tala om sina 
erektionsproblem med läkare. Nästan 70 % av respondenterna tror att det skulle underlätta 
hanteringen av deras (eller partner) besvär och hälsa om informationsgranskade internetsidor 
från läkemedelsföretag aktivt skulle marknadsföras.  
 
Tabell 9. Hur respondenter skulle söka hjälp om de eller deras partner fick 
erektionsprobem 
 

 Om du (eller din partner) skulle 
drabbas av erektionsproblem, i 
vilken ordning skulle du idag 
söka information? 

Om informationsgranskade 
internetsidor aktivt skulle 
marknadsföras i vilken ordning 
skulle du då söka information för 
erektionsproblem? 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Internet 52 % 12 % 18 % 7 % 9 % 32 

% 
21 % 19 % 12 % 9 % 

Läkare 27 % 24 % 34 % 12 % 5 % 24 
% 

28 % 29 % 6 % 6 % 

Informationsgranskad 
sida ifrån 
läkemedelsbolag 

13 % 36 % 24 % 19 % 7 % 35 
% 

26 % 18 % 12 % 2 % 

Apotek 10 % 14 % 21 % 37 % 14 % 5 % 15 % 21 % 45 % 10 % 
Vänner 0 % 13 % 0 % 22 % 35 % 0 % 11 % 10 % 23 % 41 % 
Inte göra något alls 4 % 0 % 3 % 3 % 30 % 4 % 0 % 3 % 2 % 32 % 

Tabell 9 kap 4.2 Hur respondenter skulle söka hjälp om de eller deras partner fick erektionsproblem. 

 
När det kommer till ett besvär som kan upplevas genant, här erektil dysfunktion, skulle hälften 
gå till läkare och hälften söka information på internet. 4 % skulle inte göra något alls. 
 
Mer specifikt skulle nästan 70 % i första hand söka på internet om han (eller partner hennes 
sambo) skulle drabbas av erektil dysfunktion (internet 52 %, informationsgranskad internetsida 
från läkemedelsföretag 13 %). Endast var fjärde respondent skulle först gå till läkaren. Däremot 
om informationsgranskade sidor aktivt skulle marknadsföras, skulle 70 % söka information på 
internet som första steg (internet 32 %, informationsgranskad internetsida från 
läkemedelsföretag 35 %). Andel respondenter som först skulle gå till läkaren, förblir 
densamma.  
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4.3 Intervjuer 
 
Respondent 1 
Zhinous, leg. apotekare och apotekschef i Uppsala. 
 
Respondent 2 
Andreas, leg. apotekare och läkemedelsansvarig på ett apotek i Dalarna.  
 

4.3.1 Resultat av intervjuer 
 
Har ni många män som kommer in till er och frågar om hjälp vid erektionsproblem eller 
om olika behandlingar? 
 
Respondent 1 

- Vi har flera män som kommer in och köper potensläkemedel, antingen tabletter eller de 
lokala injektionerna. Min känsla är att majoriteten av dessa män inte vill prata om sitt 
erektionsproblem eller behandling, då jag märker att de vanligtvis vill att expedieringen 
skall gå snabbt samt att de väldigt sällan har några frågor.  

Respondent 2 
- På det apoteket som jag jobbar på idag har vi dagligen män som handlar läkemedel mot 

sitt erektionsproblem. Det apoteket som jag jobbade vid för ca 1 år sedan var det mindre, 
men tror det beror på att det var ett litet apotek i en mindre stadsdel vilket kan göra det 
mer pinsamt jämfört med ett apotek i de centrala delarna. 
 

De män som har frågor eller som du diskuterar erektionsproblem med, vilka är de 
vanligaste frågorna? 
 
Respondent 1 

- Många män är intresserade av vad priset är på olika behandlingar, sedan brukar de 
jämföra med vad de köper på internet (de som gör det) och kommer antingen fram till 
att det är billigare eller dyrare på apoteken. Jag brukar poängtera för dessa män att de 
aldrig vet vad dessa tabletter innehåller och att de kan innehålla farliga ämnen som kan 
skada deras hälsa. Men även att det är viktigt att gå till läkaren för att veta den 
bakomliggande orsaken till deras erektionsproblem. Många män känner inte till att det 
oftast är sjukdom såsom hjärtkärlproblematik, diabetes, depression eller någon annan 
somatisk sjukdom i botten, det har inte något att göra med att de är mindre ”manliga”. 
Ibland ser jag hur det lyser i ögonen, som en bekräftelse på att det inte är fel på dem 
utan det beror på någon sjukdom. 

Respondent 2 
- Vanligtvis tycker jag inte att de har så många frågor, utan de brukar lämna fram receptet 

och vissa ser lite stressade ut medan andra inte gör det. Några gånger har de recept på 



39 
 

flera olika tablettbehandlingar och då brukar jag gå igenom skillnaderna mellan dem 
och tabletterna, då märker jag att många män inte fått information om dessa skillnader. 
Jag har även haft patienter som har köpt mediciner på nätet som antingen var klart 
mycket dyrare än samma mediciner som vi har eller att de inte märkt av någon effekt. 
Då brukar jag informera dem om att prova de tabletter som vi har och om de inte 
fungerar så skall de antingen kontakta läkaren som förskrivit behandlingen eller komma 
tillbaka till mig. Än idag är det ingen som har kommit tillbaka, vilket jag ser som en 
signal på att för de flesta män fungerar det, samt att de behandlingar som säljs på nätet 
väldigt sällan innehåller korrekt substans och styrka. 

Om dina apotekskunder vill ha mer information vart brukar du hänvisa dem? 
 
Respondent 1 

- De få patienter som faktiskt har frågor, brukar bli glada efter att jag går igenom hur 
läkemedlet skall tas och vilka effekter de kan förvänta sig, att de exempelvis måste vara 
sexuellt upphetsade för att tabletterna skall fungera. Tror att många patienter tar upp 
sina erektionsproblem i sista sekund hos läkaren och får ett recept utan att helt veta hur 
de skall ta medicinen, vilket kan vara negativt eftersom det vanligtvis tar 3-4 tabletter 
innan erektionen fungerar igen om det inte fungerat på 2-3 år. 

Respondent 2 
- Jag brukar gå igenom receptet för de som vill ha ytterligare information. Jag har även 

börjat hänvisa patienter till de olika sidorna som läkemedelsbolagen har om 
erektionsproblem (inte om behandlingen) för att patienter lättare skall förstå att det 
oftast är en somatisk sjukdom som ligger bakom deras erektionsproblem. Även om vi 
har patientinformationer för de olika behandlingarna så är det många som hellre vill ha 
samma information via nätet (istället för en patientbroschyr som avslöjar vilken 
behandling man har). Dock känner jag inte till någon bra sida då nätet kryllar av olika 
sidor med tvivelaktigt innehåll. Patienternas feedback är att det är svårt för dem att 
urskilja vilken information som är korrekt, då det inte själv har någon kunskap inom 
ämnet. Det bästa hade varit om alla patienter uppsökt läkare eller apotek för information, 
men eftersom många män skäms för sina erektionsproblem vågar man inte söka hjälp. 
 

Hur ställer du dig till om de informationsgranskade produktinformationssidor som finns 
idag skulle få marknadsföras mer aktivt? 
 
Respondent 1 

- Först och främst är det viktigt att den informationen är granskad, patientfokuserad (inte 
säljfokuserad) och godkänd av antingen läkemedelsverket eller liknade myndighet. Den 
informationen som finns online inom erektionsproblem är väldigt missvisande gällande 
tabletter som säljs på internet som inte finns på riktigt. Mer korrekt information som 
beskriver vad patienter kan förvänta sig av en behandling samt får hjälp hur de skall ta 
medicinen skulle kunna öka följsamheten, samt att fler patienter väljer att besöka läkare 
då de blir informerade om att deras erektionsproblem nästan alltid beror på en 
bakomliggande sjukdom. 
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Respondent 2 
- Som jag svarade på den tidigare frågan, så tycker jag att patientbroschyrer i skrift borde 

kompletteras med sidor på nätet. I dag är det så många sidor som innehåller felaktig 
information om vad erektionsproblem beror på, hur det skall behandlas samt vilka 
behandlingar som finns. Därför vore det ett bra komplement till allt dåligt som finns på 
nätet. Men givetvis vill jag att det skall vara kontrollerat och kontinuerligt uppdaterat 
innan jag rekommenderar det för mina kunder. 
 

 
Sammanfattande diskussion 
Resultatet ifrån internetsökningen visar den komplexitet som konsumenter möter när de 
försöker hitta information online. Sökningsorden erektionsproblem och behandling av 
erektionsproblem var de sökord där många sidor fick höga DISCERN poäng och således får 
konsumenter förhoppningsvis korrekt information. Viagra och impotens var sökord som 
genererade avsevärt fler sidor, internationellt mer gångbara ord, där flertalet av sidorna fick 
lägre DISCERN poäng och troligtvis sämre, inkorrekt, information. Internetsökningarna visar 
på svårigheter för konsumenter att söka efter trovärdig information online. 
 
Resultaten ifrån enkäten visar att internet är en viktig informationskälla för respondenterna och 
att en så stor andel föredrar att ta del av läkemedelsinformation via internet. Respondenterna 
vill ha tillgänglighet till information, egenmakt och medvetenhet, som vi tidigare diskuterat. 
När det kommer till generande besvär som erektil dysfunktion, blir det ännu tydligare hur 
viktigt internet som informationskälla är för respondenterna. Detta innebär att ett stort antal av 
respondenterna först skulle konsultera internet, innan de kontaktar sin läkare. Detta med 
fördelen att öka sin kunskap i ämnet om seriösa sidor används men, som det verkar idag istället 
med stora risker att få fel kunskap – eller direkt okunskap. 
 
Det som kännetecknar svaren ifrån intervjuerna från båda apotekarna även om de jobbar på 
olika ställen, storstad Uppsala och mindre landsort i Dalarna, så finns det hos män som går till 
apoteket en stor förlägenhet för att hämta ut medicin för sina erektionsproblem.  När det gäller 
informationsglappet som män har så verkar det som att det oftast fylls med information ifrån 
diverse sidor på nätet som ibland innehåller korrekt information, medan andra sidor innehåller 
direkt felaktig information och tillhandahåller möjlighet att köpa olika potensläkemedel online.  
  
Båda apotekarna efterfrågar någon typ av informationssida på nätet som även innehåller 
information om behandlingar eller specifik behandling, så att de kan hänvisa konsumenten att 
söka information om frågor kommer upp vid ett senare tillfälle. Givetvis vill båda att dessa 
sidor skall granskas och kontinuerligt uppdateras så att de är aktuella och certifierade gällande 
innehållet. 
 
Av denna anledning är det oerhört viktigt att den information som finns på nätet är korrekt, 
validerad av expertis och ger konsumenter med erektionsproblem en möjlighet att söka hjälp 
eller välja den behandling som passar varje individ/par bäst. Som det är nu är kvaliteten 
varierande och det finns stora risker att män antingen skräms av den information som finns, får 
felaktig information eller i värsta fall köper förfalskade läkemedel online. 
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5 Analys  
 

I det här kapitlet kommer empirin att analyseras och jämföras med hjälp av litteratur och 
teorier som presenterats tidigare. 
 
5.1 Köpprocessen 
 
För att analysera informationen ifrån vårt enkätresultat och intervjuerna djupare och med ett 
konsumentperspektiv i köpprocessen, använder vi oss av Dahlén och Langes förenklade 5 
stegsmodell över konsumenters beslutfattande av Engel, Blackwell och Miniard94 (ovan kap. 
3.5.1). 

5.1.1 Enkätsvar 
 
1. Behovsidentifikation är när en konsument vill komma ifrån nuvarande tillstånd 

(informativt köp motiv) eller komma till ett nytt tillstånd (transformativa köp motiv). 
I vårt fall handlar det om att män identifierar att de har erektionsproblem 
(problemundanröjande eller problemundvikande) eller återfå delar eller hela sin erektila 
förmåga. 
 

2. Nästa steg i köpprocessen är att samla information om erektionsproblem samt produkter.  
Våra enkätsvar visar att cirka hälften av respondenterna generellt litar på den information 
de får online, medan andra hälften inte alls gör det. Denna jämna fördelning skulle kunna 
förklaras med ett kritiskt öga gällande frågeställningen. Vi kan i efterhand konstatera att 
frågeställningen var alltför diffus för att få fram ett tydligt svar. Det finns naturligtvis vissa 
internetsidor utanför läkemedelsbranschen som är fullt pålitliga, framförallt statliga och 
kommunala såsom Skatteverket eller liknande. Respondenternas svar kan därför mycket 
bero på hur de tänkte och hur de förstod frågan vid svarstillfället. På den punkten skulle vi 
ha behövt specificerat frågan mera. 
Många av respondenterna (nästan 70 %) litar på läkemedelsföretag, trots den negativa bild 
vi tidigare diskuterat som finns i framförallt USA, och en stor andel (över 80 %) tycker att 
de kan lita på att information ifrån läkemedelsföretag och att informationsgranskade sidor 
är sanningsenliga. Nästan lika många av dem skulle uppskatta att få information genom 
marknadsföring, för att hålla sig uppdaterade om produkter tillgängliga på marknaden. Om 
dessa siffror jämförs med litteraturen95  med studier ifrån USA visar de att allmänheten inte 
litar på läkemedelstillverkare samt att endast 14 % av konsumenter anser att 
läkemedelsbolag är trovärdiga.96 
Våra resultat visar även att 30 % i allmänhet tror att information om läkemedel från 
läkemedelsföretag är vilseledande och bara ett sätt att öka sin försäljning, detta är en 
kontrast till den undersökning som PriceWaterHouseCoopers gjorde som visade att 94 % 
tycker att läkemedelsbolag är för aggressiva i sin marknadsföring.97 Skillnaderna beror 

                                                
94 Dahlén, M. och Lange, F. (2008) 
95 Schroff, K. (2003) 
 
96 Jack, A. & Bowe, C. (20 December, 2004) 
97 Pharmaceutical Technology Europe March (2007) p. 10 
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troligtvis på den negativa publicitet som flera läkemedelsbolag har fått i USA samt hur 
deras sjukvårdssystem är uppbyggt (friare prissättning av läkemedel samt stor del av 
subventionen sker genom privata/jobb försäkringar). Det beror troligtvis även på att USAs 
historia med aggressiva DTC kampanjer som inte är lika kontrollerad som den vi föreslår 
i Sverige. 
 
Enkäten visar att 2 av 3 av konsumenter svarar att de idag del av information via internet 
eller informationsgranskade sidor (internet 52 %, informationsgranskadesidor 13 %).  På 
frågan hur de skulle vilja ta de av information svarar respondenterna att de i större grad vill 
ta del av information via informationsgranskade sidor (32 %) och internet (25 %). Här ser 
vi stor förändring inom de båda grupperna där fler skulle vilja ta del av information ifrån 
dessa sidor, om de fick marknadsföras. 
 
Att internet är en viktig informationskälla för respondenterna kan vi med detta resultat 
påstå stämma, vilket även bekräftar Olof Holms98 påstående om IT-utvecklingens 
avgörande betydelse för Påverkan (ovan kap. 3.5.1) och internets styrka som 
informationskanal. Respondenterna vill ha tillgänglighet till information, egenmakt och 
medvetenhet, som diskuteras av C. Lee Ventolo99 som en av de stora fördelarna med DTC. 
När det kommer till generande besvär som erektil dysfunktion, blir det ännu tydligare hur 
viktigt internet som informationskälla är för respondenterna. Visserligen skulle hälften så 
många gå till läkare (vilket vi dock antar är lägre då 50 % av de svarande är kvinnor som 
ofta anses ha lättare att söka hjälp hos läkare än vad män generellt har), förutom att 
konsultera internet, men endast en fjärdedel skulle välja läkaren som första steg. Detta 
innebär att ett stort antal av respondenterna först skulle söka information på internet. Detta 
stämmer även med tidigare studier inom området av där ca 50 % först sökte information 
online, där endast 11 % pratade med sin läkare först.100 Vi tror att det är ett resultat av vårt 
informationssamhälle, där konsumenter är mer villig att söka information innan de vänder 
sig till en läkare. 
   
Den fjärdedel svarande som uppgav läkare som ett första steg till information skulle 
troligtvis tidigt få eventuell okunskap rättad, men övriga skulle kunna riskera att behålla 
sina besvär eller till och med felbehandla dem. 4 % av de tillfrågade skulle till och med 
köpa medicin online. I denna undersökning motsvarar 4 % av 81 visserligen ”bara” 3 
personer, men vad händer om vi lägger till några nollor i antal svarande? Antalet personer 
i den riskgruppen skulle då öka drastiskt och risken för felbehandling eller allvarliga 
biverkningar skulle stiga markant. 
 
Vår tolkning av resultaten är att en stor del av respondenterna skulle uppskatta om det fanns 
information på internet gällande läkemedel och en stor andel av dessa respondenter skulle 
föredra att ta del av informationen via dessa sidor.  Många skulle känna sig tryggare med 
ett läkemedel om de läst om det på en informationsgranskad sida från läkemedelsföretag, 
vilket visar på ett behov av dessa kontrollerade sidor. Något som däremot kan ses som 

                                                
98 Holm, O. (2002) 
99 Ventolo C.Lee (2011) 
100 ibid 
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oroande, är att nästan hälften av respondenterna inte ens vet om de sidor de konsulterat var 
granskade eller ej. Detta kan kopplas till Holms 101 påstående om att ett enhetligt budskap 
är starkare, exempelvis genom märkningar som konsumenten känner till och påverkas av 
(ovan kap. 3.5.1).  Detta visar på ett annat behov, att tydligt markera dessa sidor så att 
läsaren är väl medveten om dess kvalitet och inte vilseleds. 

  
3. När konsumenter har hämtat in den information som finns, börjar alternativ utvärdering 

för att veta vilket varumärke som skall väljas och vilka salienta attribut som passar 
konsumenten bäst. I dagsläget är det vanligt att denna del av köpprocessen sker hos läkare, 
(eller vid apotek) om den sker överhuvudtaget. Om vi ser på resultaten i enkäten så skulle 
över 80 % känna sig tryggare med ett receptbelagt läkemedel om de läst om det på en 
informationsgranskad sida från läkemedelsföretag. En stor andel av respondenterna (85 %) 
uppger att de skulle uppskatta om det fanns informationsgranskade internetsidor från 
läkemedelsföretag om erektionsbehandling, vilket ger konsumenter en större förståelse av 
de olika alternativen som finns och konsumenter en möjlighet att välja en behandling som 
passar konsumenternas bäst. Informationsgranskade sidor skulle kunna ge denna effekt 
som upplevs som positiv av respondenterna. Ventolo102, Kreps 103belyser just detta som en 
av de positiva erfarenheterna med DTC, att patienter involveras mer i de olika 
behandlingsalternativ som finns tillgängliga.  
 

4. Köp; planerade köp (beslut redan tagna), oplanerade köp (rationella behov) samt 
impulsköp (känslomässigt sug). Denna del av konsumenters beslutsfattande är svårare att 
direkt analysera i detta sammanhang, då köpet sker hos läkare eller vid apotek. Det man 
kan säga är att om konsumenter har mer information om sjukdomen och olika behandlingar 
är det lättare för konsumenter att göra ett planerat köp (hos läkare) eller när behandlingen 
hämtas ut på apoteket. Enkäten visar att endast 10 % skulle kontakta apotek om de eller 
deras partner skulle drabbas av erektionsproblem.  
Intressant att se är att nästan 2/3 skulle söka information på internet i första hand, varav 52 
% uppger internet och 13 % uppger informationsgranskade internetsidor från 
läkemedelsföretag. Om vi jämför dessa siffror med hypotesen om dessa 
informationsgranskade sidor istället skulle få marknadsföras, så omfördelas svaren så att 
32 % uppger internet och 35 % uppger informationsgranskade internetsidor från 
läkemedelsföretag. Detta innebär att färre skulle konsultera de diskutabla sidorna på 
internet och undvika risken med felaktig information och t.o.m. eventuellt köp via internet 
(här skulle vi kunna likställa det med ”impulsköp”), medan betydligt fler skulle konsultera 
de informationsgranskade sidorna och därmed få korrekt information med uppmaningen 
att uppsöka läkare för att åtgärda (här skulle vi kunna likställa det med att ”planera köp”). 
Dessutom, vid eventuell marknadsföring av dessa kontrollerade sidor, skulle andelen 
svaranden som väljer att gå till läkare som ett andra steg öka. Med andra ord, visar resultatet 
på att kunskapen hos respondenterna ökar och fler söker sig till läkare, med fördelen att 

                                                
101 Holm, O. (2002) 
102 Ventolo C.Lee (2011) 
103 Kreps, D.M. (1979) 
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konsumenterna blir mer involverad i sin hälsa104 och nackdelen att det finns risk att det kan 
bli en överförskrivning eller fler söker hjälp, som inte har ett problem.105 

 
5. Utvärdering efter köpet (vad konsumenter förväntar sig av köpet). 

Denna del är inte analyserad i vårt enkätresultat, men svar ifrån intervjuerna med 
apotekarna bekräftar att det är en låg andel av de män som hämtar sitt recept som delar med 
sig av erfarenheter av sin behandling. 

 
Vidare, gällande specifikt erektil dysfunktion och resultatet om respondenternas uppfattning 
om hur många män över 40 år som drabbas av detta besvär, var flertalet ganska rätt ute. Däremot 
kan man se en bred spridning bland 60 % av de svarande, vilket visar på att många inte vet hur 
vanligt erektil dysfunktion faktiskt är. Vi har inte tillräckligt med underlag för att veta skälet 
till detta; det kan bero på att många inte känt ett behov av att söka information om besväret men 
det kan också bero på att det är svårt att leta sig igenom djungeln av internetsidor för att få rätt 
kunskap. Men vi kan konstatera att OM behovet skulle uppstå, skulle en majoritet söka 
information på internet och ännu fler på de informationsgranskade sidorna – om dessa skulle 
tillåtas marknadsföras. Framförallt med tanke på att 60 % av respondenterna uppger att det 
skulle vara lite eller mycket genant att tala om denna typ av besvär med läkare. 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att steg 2 Informationssökning i Engels m.fl. modell över 
konsumenters beslutsfattande är oerhört viktigt och centralt i detta sammanhang. Från den 
analys vi gjort kan vi se att marknadsföring av informationsgranskade sidor torde påverka 
konsumenters köpprocess positivt genom ökad medvetenhet och kunskap om den egna hälsan. 
 
5.1.2 Intervjusvar 
 
Vi valde att analyserar intervjusvaren med samma modell som enkätsvaren. 
 
Precis som vid enkätsvaren är Behovsidentifikation att en konsument har 
identifierat att han har erektionsproblem (problemundanröjande eller problemundvikande) eller 
för att återfå delar eller hela sin erektila förmåga. 
 
Söka information 
Genomgående i båda intervjuerna är att det inte hör till vanligheten att män frågar om erektil 
dysfunktion om de inte har recept, de visar även att i de fall konsumenter har ett recept så frågar 
de ändå inte ofta om information av apotekarna. Detta ger oss en signal om att 
informationssökningen har antingen skett innan konsumenterna sökte hjälp hos läkare eller vid 
kontakt med sjukvården, vilket även våra enkätsvar visar där 50 % söker hjälp via internet innan 
de kontaktar sin läkare. I intervjuerna framkommer det att internet har varit en viktig resurs för 
konsumenterna i deras informationssökande. 
 
 
 

                                                
104 Kreps, D.M. (1979) 
105 Ventolo C.Lee (2011) 
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Alternativutvärdering 
Intervjuerna visar att några män har recept på olika behandlingar. Då blir konsultationen med 
apoteket viktigt, för att ge konsumenten en förståelse av de olika behandlingarna som finns, 
som många patienter inte får hos läkaren. Återigen skulle informationsgranskade sidor kunna 
spela en viktig roll här, då konsumenter skulle bli mer informerade och få större makt när det 
gäller att välja en behandling som är anpassad efter individen och partners behov. I många fall 
har konsumenter ingen information om de olika behandlingarna förens dem kommer till apotek, 
där många inte känner sig bekväma om att prata om erektionsproblem eller de olika 
behandlingarna. 
 
Köp 
Gällande köp framkommer detta inte specifikt i intervjuerna, förutom att majoriteten av köparna 
vill att det skall gå snabbt oftast p.g.a. att det upplevs vara genant. Köpen på apoteken kan 
dessutom anses vara planerade, då dessa gäller receptbelagda läkemedel och därför kräver 
recept. Men vilken typ av behandling kan vara oplanerad, då konsumenten kanske inte fått 
information om de olika alternativen förens vid apoteket. 
 
Utvärdering av köp 
Eftersom köpet och dialogen mellan konsument och apotekare är begränsad, blir även 
feedbacken ifrån konsumenterna om köpet (i dessa fall hur behandlingen fungerar) begränsad. 

5.2 DISCERN skalan 
 
Kvaliteten på de sidor som kom högt upp för sökorden erektionsproblem och behandling av 
erektionsproblem var oftast väldigt bra och sidorna ger konsumenter en möjlighet (oavsett 
bakgrund) att tillförskaffa sig pålitlig och balanserad information. Majoriteten av sidorna får 4 
eller 5 poäng enligt DISCERN skalan vilket betyder att sidorna har en korrekt och välbalanserad 
information, tydlig avsändare och de har information vart konsumenter kan vända sig om de 
har mer frågor eller vill söka hjälp hos en läkare.  
 
Intressant är att 3 av 5 sidor återkommer under båda sökorden (1177, svar om manlig hälsa samt 
potenslinjen). Det är även 3 informationssidor på sökordet erektionsproblem som kommer ifrån 
läkemedelsbolag (sjukdomsupplysandekampanjer är tillåtna i Sverige). Många av de sidorna 
som får högst poäng är skrivna av läkemedelsbolag, vilket blir granskade på allt material det 
gör troligtvis att texterna och språket är mer riktat att tilltala konsumenter och vara mer 
balanserat än sidor som inte granskas av någon. Detta gäller även för 1177 som kontinuerligt 
uppdateras.  Erektionsproblem och behandling av erektionsproblem var de sökord som 
genererade lägst antal träffar ca 70 000 respektive 18 000 träffar, vilket minimerar antalet sidor 
med mindre bra information.  
 
Sidorna som kommer upp för sökordet impotens och Viagra får låga poäng i DISCERN skalan 
och är inte av samma kvalitet som de andra sökorden och här finns det finns ett kvalitetsmässigt 
hål att fylla. Dels för att det finns inte är balanserad eller tillräckligt med information, men även 
för att många sidor innehåller felaktig information (gäller alla sidor som genererades av Viagra 
som sökord) och som säljer läkemedel som inte finns tillgängligt på apoteken för konsumenter 
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bakom ljuset och utnyttjar deras blyghet för sin egen vinning, vilket går stick i stäv med syftet 
med marknadsföring enligt Kachersky106. Impotens och Viagra genererade 780 000 respektive 
31 500 000 träffar, vilket delvis beror på att båda orden är internationellt gångbart men även 
för att det finns en enormt stor svart internetmarknad för Viagra (vilket syns i de sidor som 
analyserades). Internet skapar oändliga möjligheter för konsumenter att samla information dock 
gäller det att veta vilken information som är till för att hjälpa/utbilda konsumenter och vilka 
hemsidor som vill utnyttja konsumenter. Detta resultat bekräftar vår misstanke om att det är 
svårt för konsumenter att ta del av korrekt och välbalanserad information och framförallt att 
särskilja vad som information som hjälper dem och inte stjälper konsumenter. Beroende på 
konsumenternas förmåga att ta till sig information, som enligt Blomgren107 kan skilja sig 
väsentligt, så kommer många konsumenter att se denna typ av information som trovärdig och 
således riskera att köpa falskt Viagra via internet. 
 

5.3 Retorik 
 
För att analysera vilken kommunikation som används gentemot konsumenter, dels via 
internetsökningen men även den information vi får ifrån intervjuerna, så kommer vi analysera 
med retoriskt perspektiv. Vi kommer använda oss av Ethos, Logos och Pathos, som ingår i 
inventio som är det första benet inom retorik och betyder finna eller uppfinna argument. 
 

5.3.1 Internetsidor 
 
De internetsidor som har fått högre poäng, således mer relevant och pålitlig för konsumenter 
enligt DISCERN skalan, har ett tydligt inslag av Ethos (karaktär), Logos (logik) och Pathos 
(lidande) i sin kommunikation jämfört med de sidor som fick lägre poäng i DISCERN skalan. 
 
1. När det gäller Ethos så har sidorna med höga DISCERN poäng exempelvis 1177 samt DTC 

sidorna en högre trovärdighet en de sidor om Viagra, då det finns tydliga avsändare samt 
påvisad auktoritet och kompetens. Här tror vi att en informationsgranskad sida skulle få 
högt Ethos då en stämpel med exempelvis IGMs eller läkemedelsverkets godkännande 
skulle kunna fungera som en kvalitetsmärkning, om den förklaras för konsumenter. 

 
2. Om vi analyserar sidorna gällande Logos; så har sidorna med högre DISCERN poäng en 

tydlig logik och rationella argument för konsumenter med hänvisningar till referenser, 
faktabaserade påståenden jämfört med de mer oseriösa sidorna vars enda intresse är att 
sälja Viagra online. 

 
3. När det gäller Pathos anser vi att DTC sidorna har ett en större förståelse och emotionellt 

språk riktad direkt till konsumenter som lider av erektionsproblem eller söker information 
om behandlingar jämfört med 1177 och viagrasidorna. 

 

                                                
106 Kachersky, L. och Lerman, D. (2013) 
107 Blomgren, R. (1992) 
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Om vi väger in analysen gällande Ethos, Logos och Pathos så är det framförallt; 
SvarOmManligHalsa, Potenslinjen och 1177 som är de sidor som lever upp till de krav 
konsumenter bör ställa på marknadskommunikation. Dessa resultat styrker oss i uppfattningen 
om att det kan finnas en klar nytta och vinst för konsumenter att ta del av seriös produkt- och 
hälsoinformation som redan finns tillgänglig, genom att tillåta aktiv internetmarknadsföring av 
seriösa informationsgranskade sidor jämfört med de sidor som finns tillgängliga idag. 
 
5.3.2 Intervjusvar 
 
Genomgående för intervjuerna är att både apotekarna efterfrågar information som är; korrekt, 
faktabaserad, lätt att läsa, trovärdigt och skrivet i ett patientperspektiv i kontrast till alla de sidor 
som finns idag om erektionsproblem. Alla dessa krav kan relateras tillbaka till det som tidigare 
diskuterats i teoridelen; att Ethos, Patos och Logos tillsammans bildar hörnstenar för trovärdig 
retorik, utan att konsumenter känner sig manipulerade eller att det bara är företaget som vinner 
på marknadsföringen.108,109 Detta visar att för att ha en konsumentinriktad 
marknadskommunikation skall vara trovärdig så krävs det att sidorna är uppbyggda med 
konsumenten i fokus, byggd på faktabaserad information samt någon sorts av validering av 
informationen som publiceras. 
 
5.4 DTC Analys 
 
Sätt till vårt arbete så visar våra olika ansatser; internetsökning; enkätsvar samt intervjuer att 
det finns bra information tillgänglig för konsumenter. Men resultatet ifrån internetsökningen 
visar att det även dåliga eller direkt vilseledande information. Svårigheten för konsumenten är 
att veta vilken information som är korrekt och balanserad samt att det enligt Blomgren110 finns 
en stor variation när det gäller hur konsumenter uppfattar och värderar information. 
 
Internetsökning ger stöd till att sjukdomsupplysande DTC är ett positivt tillskott för 
konsumenter då dessa sidor, tillsammans med 1177, är de sidor som får flest träffar vid 
sökningar och fick högst poäng i den validerade DISCERN skalan. DTC sidorna är även 
retoriskt bättre uppbyggda för konsumenter, där det finns ett tydligt ethos, pathos och logos 
fokus. Detta gör att det är lättare för konsumenter, oavsett bakgrund, att ta till sig information 
och agera utifrån den. 
 
 
Enkätsvaren visar tydligt att mer riktad, produktspecifik samt upplysningskampanjer, ifrån 
läkemedelsbolag uppskattas och efterfrågas av respondenterna. Internet gör det möjligt för 
konsumenter att ta del av oändligt mycket information och det är vanligt i dagens samhälle att 
själv söka information innan man kontaktar sjukvården Ventolo111, som vår enkät bekräftar, 
därför är det viktigt att säkerställa att det finns korrekt information tillgänglig. Respondenterna 
har ett relativt högt förtroende för läkemedelsbolag, för att behålla det förtroendet bör dessa 

                                                
108 Kachersky, L. och Lerman, D. (2013) 
109 Kotler, P.(2008) s.7 
110 Blomgren, R. (1992) 
111 Ventolo C.Lee (2011) 
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DTC sidor och eventuella framtida marknadsförda informationssidor kontinuerligt granskas så 
att informationen är aktuell och skapar ett värde för konsumenterna och inte bara företaget. 
Detta är enligt Kotler112 en av hörnstenarna för marknadsföring, att skapa ett värde för 
konsumenter för att bygga en lojalitet som även skapar ett värde för företaget. 
 
Intervjusvaren konfirmerar att konsumenter med recept med läkemedel vid erektionsproblem 
har frågor som de varken ställer till sin läkare eller vid köpet vid apoteket (vilket riskerar att 
mediciner används fel). De båda apotekarna understryker även vikten av att informationen är 
balanserad, enkel och lätt att läsa för att alla konsumenter skall kunna ta till sig informationen 
och för att de i framtiden skall hänvisa konsumenter till informationsgranskade sidor online. 
 
 
  

                                                
112 Kotler, P.(2008) s.7 
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6 Konklusion  
 

I det här kapitlet sammanfattar vi vårt arbete, svarar på forskningsfrågan, reflekterar och knyter 
samman arbetet i en slutsats. Vi ger även förslag på nya forskningsfrågor. 
 

6.1 Sammanfattning 
 
Syftet med vårt arbete var att undersöka om direkt marknadsföring till konsumenter (DTC) via 
förhandsgodkända internetsidor skulle understödja en bättre hälsa, specifikt för män inom ett 
stigmatiserat område som erektil dysfunktion. För att gå djupare inom det ämnet måste vi veta 
hur konsumenter uppfattar den läkemedelsinformation de utsätts för idag och hur konsumenter 
tillförskansar sig information idag (ex. antingen online eller läkare). 
 
Vi valde att samla in empiri dels via internetsökning (för att simulera vad som möter 
konsumenter som söker information idag via internet) men även genom en enkätundersökning 
för att bl.a. förstår hur konsumenter vill ta del av läkemedelsinformation i framtiden. Vi har 
intervjuer med 2 st apotekare för att få en förståelse vilken uppfattar de har om patienter som 
söker information om erektil dysfunktion eller hämtar ut sin medicin. 
 
Resultaten från empirin analyseras sedan mot våra teorier, som riktar sig emot konsumenters 
köpprocess, marknadskommunikation utifrån ett retoriskt perspektiv (ethos, logos och pathos) 
samt en validerad skala som analyserar den information som finns på hälsosidor (DISCERN). 
Vidare nedan följer diskussion och våra slutsatser kring vårt arbete. 
 

6.2 Diskussion 
 
Oavsett om vi har ett förbud mot DTC i Sverige eller inte så utsätts konsumenter i Sverige för 
DTC genom att söka internetsidor utanför Sverige, som kan följa ett annat regelverk och kan 
innehålla okontrollerad/validerad information som vi sett från tidigare studier och även i vår 
internetsökning. 
Internet har en enorm potential när det gäller informationssökning, svårigheten ligger i att 
begränsa sökandet samt särskilja den information som är korrekt och riktig från sidor som är 
felaktiga och dåliga.  
 
Från denna studie, kan vi se att internet är fundamental i sin roll som informationskälla i 
konsumenters beslutsfattande och vi kan dra slutsatsen att det finns en efterfrågan och ett 
positivt förhållandesätt från konsumenters sida till informationsgranskade internetsidor från 
läkemedelsföretag, jämfört med den negativa synen som framhävts i tidigare studier framförallt 
i USA. Med återkoppling till tidigare diskussioner om risken för rädsla för marknadsföringens 
negativa verkningar, blir det viktigt att informationen levereras på rätt sätt så att rädslan 
begränsas.  
Från studien kan vi således se hur viktig retoriken är i detta sammanhang för en begriplig, 
trovärdig och korrekt information. Informationsgranskade sidor som marknadsförs direkt till 
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konsument skulle av naturlig anledning ha ett stort inslag av, i detta sammanhang, de viktigaste 
argumenten Ethos och Logos vilket gynnar konsumenten, vilket vi även såg i 
internetsökningen. 
Dessa aspekter är viktiga för att marknadskommunikationen ska fungera d.v.s. att den är 
anpassad för det budskap som sänds ut och att målgruppen är mottaglig.  
En annan viktig aspekt här att ta med sig, är att tydligt märka de internetsidor som faktiskt är 
informationsgranskade, så att det framgår för konsumenten att informationen är tillförlitlig och 
korrekt – en märkning som konsumenten känner igen och påverkas av under kontrollerade 
omständigheter för att skydda mot vilseledande och inkorrekt information. Eftersom vi ser att 
många konsumenter inte ens verkar veta om en internetsida är informationsgranskad eller inte, 
kan ett förslag vara att använda sig av någon form av igenkännlig kvalitetsstämpel på 
internetsidan. Korrekt information är fundamentalt: 

 
”En mans omdöme kan inte bli bättre än den information han grundar det på”  

(Arthur Hayes Sulzberger) 
 

6.3 Slutsatser 
 
De fördelar och nackdelar som oftast nämns i samband med DTC och som vi diskuterat tidigare 
är att patienter får större inflytande över sin egen sjukvård, är mer informerad om 
sjukdomstillståndet innan läkarbesöket samt att stigma kring sjukdomar minskar (såsom erektil 
dysfunktion) vilket även leder till bättre följsamhet. Kritiker menar att det leder till felaktig 
information genom att läkemedlens fördelar överdrivs och marknadsförs innan 
säkerhetsprofilen är helt klarlagd samt att statens kostnader ökar.  
 
Om vi då lyfter in dessa argument för att analysera om det vore tillåtet med 
informationsgranskade hemsidor för erektil dysfunktion? Det är vår uppfattning att detta skulle 
leda till mer välinformerade konsumenter vilket skulle kunna betyda att stigma minskar för 
erektil dysfunktion, samt att följsamheten ökar vid större förståelse om sjukdomen samt 
behandlingen. På en informationsgranskad hemsida får det bara skrivas sådan information som 
har stöd i produktens SPC (Summary of Product Characteristics) vilket innebär att risken för 
felaktig information minimeras, samt att fördelarna med läkemedlet inte kan överdrivas då 
informationen på sidan är granskad och säkerställd av IGM, där Sverige skiljer sig ifrån USA. 
 
De behandlingar som finns på marknaden idag för erektil dysfunktion har funnits i ca 10-15 år 
och används av flera miljoner människor113,114, vilket gör att säkerhetsprofilen är välkänd. I 
Sverige ingår inte erektionsläkemedel i högkostnadsskyddet, vilket innebär att den ökade 
förskrivningen av läkemedel inte skulle belasta samhällets läkemedelskostnader utan istället 
varje individ.115 
 

                                                
113 https://investor.lilly.com/releasedetail.cfm?releaseid=808292 
114 http://www.viagra.com/ 
115 http://www.tlv.se/press/pressmeddelanden/viagra-cialis-och-levitra-nekas-subvention/ 
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Sammanfattningsvis med ovan till grund, vill vi framhäva marknadsföringens positiva 
verkningar som framkommit. Vi menar på att det inte är tillräckligt att tillåta dessa sidor endast 
genom pull principen (d.v.s. konsumenter som aktivt själva söker information) och att 
marknadsföring av läkemedel direkt till konsument genom informationsgranskade sidor mycket 
väl skulle kunna ge positiva effekter på konsumenters medvetenhet och hälsa. Istället för att 
skydda konsumenten skulle dagens regleringar i vissa situationer kunna hindra från nyttiga 
verkningar. 
 

6.4 Svar på Forskningsfråga 
 
Vi är medvetna om att resultatet av denna studie inte kan generaliseras och anses vara 
representativ, då undersökningen baserats på en mindre internetsökning av hemsidor, ett åttiotal 
enkätsvar och ett fåtal intervjuer med fackmän inom branschen. Vi hoppas dock att studien kan 
väcka intresse för att öppna upp för vidare diskussion och analys och förhoppningsvis ge viss 
fingervisning om den verklighet som finns. Vi har fått en fördjupad kunskap och insikt om 
regelverkets brister, marknadskommunikation i detta sammanhang och hur konsumenter 
förhåller sig till en mer aktiv marknadsföring av receptbelagt läkemedel genom 
informationsgranskade internetsidor – därmed även underlag för svar på vår forskningsfråga. 
Att internetmarknadsföring, via informationsgranskade sidor, kan ge konsumenter korrekt och 
granskad information som de efterfrågar vilket i slutändan kan innebära en bättre hälsa.  
 

6.5 Nya forskningsfrågor 
 
I detta arbete har vi studerat marknadsföring av receptbelagt läkemedel direkt till konsument 
genom informationsgranskade internetsidor, utifrån konsumenters behov och verklighet. Andra 
intressanta frågeställningar inom ämnet skulle kunna vara hur det ser ut utifrån 
läkemedelsföretagens perspektiv. Vad skulle marknadsföring av receptbelagda läkemedel 
direkt till konsument innebära för företagen – rättigheter och skyldigheter? Hur förändras rollen 
för marknadsförare av läkemedel – möjligheter och utmaningar? Hur påverkar internet? Vi 
överlåter dessa frågor till läsaren för analys.  
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BILAGA 1 
Enkätfrågor 
 
 
 
 Kön 

*Man  *Kvinna 
 
 Ålder 

*30-40 år   *40-50 år            *50-60 år 
 
 Litar du på information som du söker online?  

*JA   *Nej 
 
 Litar du på att läkemedelsinformation ifrån läkemedelsbolag genom 

informationsgranskade sidor är sanningsenlig? 
*JA   *Nej 

 
 Tror du i allmänhet att information om läkemedel från läkemedelsföretag är vilseledande 

och bara ett sätt att öka sin försäljning? 
*JA   *Nej 
 

 Hur tar du del av läkemedelsinformation idag?  
*Internet   *Läkaren  *Informationsgranskade sidor på internet från läkemedelsbolag   
*Apotek    *Vänner  
 

 Hur skulle du vilja ta del av läkemedelsinformation?  
*Internet      *Läkaren     *Informationsgranskade sidor på internet från läkemedelsbolag      
*Apotek     *Vänner 

 
 Skulle information genom marknadsföring av receptbelagt läkemedel hjälpa dig att hålla 

dig uppdaterad om produkter som är tillgängliga på marknaden? 
*JA   *Nej 

 
 Skulle du känna dig tryggare med ett receptbelagt läkemedel som du har läst en 

informationsgranskad sida från läkemedelsbolag ? 
*JA   *Nej 

 
 Idag är det till viss del tillåtet med informationsgranskade internetsidor från 

läkemedelsbolag  för patientinformation gällande receptbelagt läkemedel men de får ej 
marknadsföras aktivt genom läkare eller patientmaterial. Har du någon gång konsulterat 
en sådan?  
*Ja               *Nej           *Vet ej, framgick inte om den var granskad 
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 Hur många män, över 40 år, tror du drabbas av någon form av erektionsproblem? 
*Mindre än 10%  *10-20%  *20-30%  *30-40%  *40-50%   *Mer än 50% 

 
 Om du (eller din partner) skulle drabbas av erektionsproblem, skulle det vara genant att 

tala om det med läkare? 
*Inte alls    *Lite    *Mycket    *Väldigt mycket 

 
 Om du (eller din partner) skulle drabbas av erektionsproblem skulle du:  

*Gå till läkaren     *Söka information på internet      *Söka information på internet och 
köpa medicin på internet    *Tala med vänner     *Fråga på ett apotek  *Inte göra något alls 

 
 Om du (eller din partner) skulle drabbas av erektionsproblem, i vilken ordning skulle du 

söka information? (1-5, 1=först resp. 5=sist) 
*Internet       *Läkaren        *Informationsgranskade sidor på internet från ett 
läkemedelsbolag     *Apotek    *Vänner         *Inte göra något alls 
 

 Tror du det skulle underlätta din hantering av dina (eller din partners) eventuella besvär 
om informationsgranskade från ett läkemedelsbolag  internetsidor aktivt skulle 
marknadsföras? 
*Nej inte alls, skulle bara bli i kommersiellt syfte     *Nej      *Ja     *Ja mycket, det skulle 
vara till stor hjälp 

 
 Tror du att erektionsproblem (återkommande under längre tid) kan behandlas? 

*Ja, det kan ligga andra orsaker bakom   *Nej, det är en dysfunktion man får leva med 
 
 Vad tror du är orsaken till erektionsproblem?  

*Ålder  *Bakomliggande sjukdom ex blodtryck      *Psykologiska faktorer    
*Kombination av fysiska och psykologiska faktorer 

 
 Skulle du uppskatta om det fanns internetsidor om erektionsbehandling från 

läkemedelsbolag som är informationsgranskade*?  
*Ja    *Nej 

 
 
 
*) Informationsgranskade = internetsidor med information som granskats av expertis för att garantera 

att den information som ges är kontrollerad, objektiv och korrekt  
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BILAGA 2 
Internetsökning 

 
Discern 
Fråga     

Sida/sökord-erektionsproblem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 
www.svarommanlighalsa.se/ 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 
www.apotekab.se/ 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 
www.potenslinjen.se/potenstestet 

4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 
www.rfsu.se  

3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 
www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Impotens/ 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 
Sökord - erektisonproblem behandling                                 

www.svarommanlighalsa.se/ 

se 
ovan                             4 

www.potenslinjen.se/potenstestet 

se 
ovan                             4 

www.erektionsguiden.se/behandla-erektionsproblem/ 4 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 
www.euroclinix.se  

2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 3 2 2 3 1 2 

www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Impotens/ 

se 
ovan                             5 

Sökord- impotens                                 

www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Impotens/ 

se 
ovan                             5 

sv.wikipedia.org/wiki/Impotens 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
www.netdoktor.se/manlig-halsa/artiklar/impotens-
erektil-dysfunktion/ 

3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 

www.erektionsguiden.se/ 

se 
ovan                             3 

www.flashback.org › ... › Sextekniker och 
sexhjälpmedel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
iform.se/valbefinnande/sex/sa-behandlas-
impotens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sökord - Viagra                                 
biverkningarviagra.com/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
sv.wikipedia.org/wiki/Sildenafil 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 
billigviagra24.com/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 
www.viagrarecension.com/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
www.sverigeapoteketonline.com/viagra.html 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


