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Sammanfattning 
Läkemedelsindustrins mission är att förlänga människoliv samt bota sjukdomar. Människans 
hälsa är det som är i fokus, enligt läkemedelsindustrin. Det uppfattas dock råda en viss 
konflikt huruvida läkemedelsindustrin följer missionen. Forskning har visat på att dubbelt så 
mycket pengar finansierar marknadsföringen jämfört med forskning och utveckling, i syfte att 
sälja mer läkemedel. Läkemedel somliga läkare ifrågasätter om de ens behövs på marknaden. 
Etiken och moralen samt det sociala ansvarstagandet blir således också ifrågasatt. 
Problemdiskussionen har väckt intresse för oss att öka förståelsen för vad som kan vara den 
största drivkraften inom läkemedelsindustrin. Drivkrafter går att härleda genom teorier inom 
etik, moral, socialt ansvarstagande, ekonomi och behov. Problemdiskussionen har resulterat i 
en problemformulering och syfte enligt nedanstående. 

- Vilket incitament uppfattas enligt läkare väga tyngst inom läkemedelsindustrin, 
nyttomaximering eller vinstmaximering? 
 

- Syftet med studien är att öka förståelsen för hur läkare uppfattar ekonomiska 
drivkrafter kontra etiska och moraliska drivkrafter, inom läkemedelsindustrin, och 
kartlägga vilken drivkraft som uppfattas väga tyngst. 

Vi har angripit problemet med en deduktiv ansats, då vi utgått från teorier för att skapa två 
intervjuguider, som vi sedan använt för att samla in data genom kvalitativa djupintervjuer på 
fem läkare och en läkemedelrepresentant. Vi gjorde detta i syfte att öka förståelsen för deras 
uppfattningar av läkemedelsindustrins största incitament. Men även öka förståelsen för deras 
uppfattningar av etik, moral, behov och socialt ansvarstagande inom branschen.  

Studiens resultat visar på att alla fem läkare är av uppfattningen att drivkraften att maximera 
vinsten är störst, jämfört med drivkraften att nyttomaximera och primärt skapa hälsomässig 
nytta. De ekonomiska intressena prioriteras först. Enligt läkarna blir det på bekostnad av etik 
och moral samt det sociala ansvarstagandet, något som de uppfattar att det behövs mer av 
inom läkemedelsindustrin.  
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AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag med ett brett 
sortiment av läkemedel framtagna för att behandla sjukdomar inom viktiga 
medicinska områden. Vi kombinerar en stark forskningsbas med stort 
kunnande inom marknadsföring för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling 
av vår verksamhet. Vi strävar efter att förse marknaden med nya läkemedel 
som är till nytta för patienter och som tillför ett värde för våra aktieägare och 
för samhället i stort. 

Kapitel 1. Inledning 
 
Vi avser med uppsatsens inledande kapitel att skapa en klar bild för läsaren för vårt 
ämnesval, samt föra en övergripande problemdiskussion vilket skapat vår 
problemformulering samt syftet för studien. Vidare kommer vi redogöra för studiens 
avgränsningar och avslutningsvis förklara centrala och återkommande begrepp i vår uppsats. 

1.1 Ämnesval 
Efter att vi läst artikeln1 om hur mycket pengar läkemedelsindustrin lägger på marknadsföring 
i relation till forskning och utveckling väcktes nyfikenhet för fenomenet hos oss. Det 
resulterade i att vi genomförde en förstudie2  i form av en räkenskapsanalys på fem 
världsledande läkemedelsföretag, samt två bilproduktionsföretag för att kunna bekräfta 
artikelns påstående. Ämnet blev mycket intresseväckande och vi ville på något vis fördjupa 
oss i det. Det resulterade i att vi valde att fokusera denna studie på etik och moral inom 
läkemedelsindustrin. Studien avser att kartlägga och öka förståelsen för hur etik och moral 
uppfattas tillämpas, vilket kan ge en djupare insyn för vilken den största drivkraften uppfattas 
vara inom industrin. Kan det vara etiska och moraliska drivkrafter eller ekonomiska 
drivkrafter? Vi kommer främst att inrikta oss på läkare och kartlägga deras uppfattningar. 
Genom att jämföra teorier med läkares uppfattningar kommer vi få en ökad förståelse och 
djupare insyn i läkemedelsindustrin. Med studien kommer vi kunna bidra med hur läkare kan 
uppfatta läkemedelsindustrins inställning till ansvarstagande, samt se vilken den största 
drivkraften i branschen uppfattas vara. 

1.2 Problembakgrund              
Enligt Läkemedelsverket är läkemedelsindustrins mission att förlänga människolivslängden 
samt bota sjukdomar medels säkra och kostnadseffektiva metoder. 3 Det är också något som vi 
kunnat bekräfta genom att studera medellivslängdsstatistiken för Svensken. Från 1909 till 
2008 har medellivslängden ökat från 55,6 år till 81,1 år4. Hur exakt stor påverkande faktor 
läkemedelsindustrin och dess läkemedel bidragit med är oklar. Läkaren Carlsson, som har 
tjugo års erfarenhet inom läkaryrket menar dock att det inte råder något tvivel om att faktorn 
varit i hög grad avgörande5 . En vision för världens läkemedelsföretag har 
läkemedelsindustriforskaren Brown iakttagit. Han menar att läkemedelsindustrin eftersträvar 
en människolivslängd upp till 
hundra år eller mer. Visionen sätter 
huvudsakligen människans hälsa i 
fokus 6 . Det svenskbrittiska 
läkemedelsföretaget AstraZeneca 
beskriver sin mission i sin senaste 
årsredovisning på följande vis7:           

                                                      
1 Gagnon & Lexchin (2008) 
2 Bilaga 3 
3 http://www.lakemedelsverket.se 
4 http://www.scb.se 
5 Carlsson (2009) 
6 Holmberg (2005) 
7 AstraZeneca (2008) s.2 
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Det ser i princip likadant ut hos alla läkemedelsföretag, globalt sett. Det som skiljer är 
formuleringarna av deras missioner, visioner eller motsvarande. Carlsson fortsätter med att 
understryka att den globala välfärdssituationen skulle sett betydligt sämre ut i dag utan 
läkemedelsindustrins bidrag. 

Läggs det större fokus på marknadsföring än på forskning?                     
De senaste femton årens utveckling har visat att läkemedelsindustrin gått från att vara en 
forskningsbaserad industri till en marknadsföringsbaserad. Nästan dubbelt så mycket pengar 
läggs på marknadsföring jämfört med forskning och utveckling, enligt Gagnon och Lexchin. 
Påståendet styrks i deras studie, där de analyserat amerikanska läkemedelsföretags 
finansieringsstrukturer. 8 Vi har som tidigare nämnt gjort en liknande analys. Genom en 
åttaårig jämförande räkenskapsanalys, på fem av världens största läkemedelsföretag och två 
av världens största bilproduktionsföretag, analyserat deras nyckeltal. Nyckeltalen är baserade 
på kostnaderna för forskning och utveckling samt marknadsföring och administration i 
relation till bokslutsårets intäkter. Det vi kunde konstatera för de fem läkemedelsföretagen var 
att ett intervall mellan 1,74 till 3,18ggr mer pengar lades på marknadsföring och 
administration jämfört med forskning och utveckling. Jämfört med bilproduktionsföretagens 
intervall på 1,76 till 4,16ggr9. Utifrån vilken typ av mission industrin har, går det att koppla in 
Maslows behovsteori10 , i syfte att öka förståelsen för vart i behovstrappan 
läkemedelsindustrins läkemedelspreparat kan hamna, och vart det läggs mest finansiella 
resurser för att forska, utveckla samt marknadsföra dessa läkemedel.  

Höga marknadsföringskostnader på svenska skattebetalares bekostnad 
Det har varit debatt i Sverige under de senaste åren om hur marknadsföringen finansieras av 
läkemedelsföretagen, på den svenska marknaden. Det är skattebetalarna som indirekt får 
betala för miljardbeloppen, som läkemedelsföretagen finansierar sin marknadsföring med11, 
detta i form av svenska statens högkostnadsskydd12 . 2002 gick 19 miljarder av 
skattebetalarnas pengar till läkemedelsindustrin, vilket var 80% av industrins totala intäkter 
det året. Att sänka priset på kopieläkemedel anses inte vara intressant, då detta skulle generera 
till en intäktsreduktion för hela läkemedelsindustrin. Istället läggs det fokus på att vinna 
förtroende hos läkare och allmänhet, genom dyra marknadskampanjer, vilket påverkar priset 
på läkemedel negativt för staten och samhället, i form av högre priser. 13 

Tar läkemedelsindustrin sitt fulla ansvar? 
Läkemedelsindustrin lägger störst fokus på att framställa preparat som botar, lindrar eller 
förskjuter livsfarliga och mindre farliga sjukdomstillstånd, i syfte att främja hälsonytta för den 
behövande. Ett dilemma som tidigare nämnts är priserna på preparaten. I USA beskrivs 
problemet som att priserna generellt är för höga på läkemedel, vilket leder till att 
låginkomsttagarna inte har råd att betala, och kan således inte ta del av nyttan läkemedlen 
skapar. Det är här den sociala ansvarsteorin CSR, Corporate Social Responsibility14 kan bli 
aktuell att applicera. Med hjälp av teorin går det att analysera och öka förståelsen för i vilken 
utsträckning läkemedelsföretag tar sitt sociala ansvar. Nussbaum skriver i sin artikel om just 
relationen mellan CSR och läkemedelsindustrin. Han menar på att det finns tydliga brister i 

                                                      
8 Gagnon & Lexchin (2008) 
9 Bilaga 3 
10 Maslow (1943) 
11 Atterstam (2009) 
12 Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 
13 Atterstam (2003)  
14 Borglund (2008) s.63 



3 
 

branschen, och att ämnet inte är uppmärksammat nog. Det måste belysas mer för 
läkemedelsvärlden och allmänheten hur det egentligen förhåller sig.15  

Hur finner läkemedelsföretag etiska och moraliska lösningar för praktiska problem? 
På makronivå skall de grundläggande etiska och moraliska principerna efterföljas, för att 
företag skall kunna vara aktör på marknaden16, således kan detta gälla läkemedelsindustrin. 
Det går utifrån teorier inom den normativa etiken analysera dessa principer och hur de 
uppfattas efterföljas. Dessa teorier bygger i stort på ett konsekvent och kritiskt sökande efter 
utgångspunkter inom etik och moral, som är tillämpningsbara för praktiska problem17, i detta 
fall uppfattade problem och dilemman inom läkemedelsindustrin. 

Vinstmaximering eller nyttomaximering? 
Den företagsekonomiska etikprofessorn Verschoor skriver i sin artikel om etik och moral, 
inom läkemedelsindustrin. Han diskuterar hur den lägger allt större fokus på vinstmaximering 
jämfört med nyttomaximering, för individens hälsa. Han menar att läkemedelsprodukter 
motsvarar i dag vilken annan vanlig produkt på marknaden som helst, vilket är en skev 
uppfattning enligt honom. Det handlar om att sälja och vinstmaximera. Individens hälsa 
prioriteras i ett senare led, vilket är paradoxalt, med tanke på vad läkemedelsindustrin själva 
hävdar, genom deras missioner och visioner, enligt honom.18 

Kunskapsluckor i den svenska företagsetiska forskningen? 
Brytting och Egels har tillsammans skrivit en bok19 som är en sammanställning av all svensk 
företagsetisk forskning, publicerad mellan 1995 och 2001. Vad som är anmärkningsvärt är att 
författarna inte skriver något om läkemedelsbranschen, eller läkaryrket. Detta tyder på att det 
finns kunskapsluckor i ämnet inom den svenska företagsetiska forskningen.  

Råder det paradoxer inom läkemedelsindustrin? 
Det råder hypotetiska etik- och moralparadoxer inom läkemedelsindustrin. De etiska och 
moraliska riktlinjerna som sägs efterföljas i läkemedelsindustrin möts med kritik, i form av 
uppfattningar om oetiskt och omoraliskt agerande20. Det råder ett antal frågetecken i en 
bransch som kan tyckas vara självklar i teorin. Emellertid verkar praktiken tyda på något 
annat. Vad kan huvudincitamentet som styr läkemedelsindustrin vara? Vinstmaximering för 
företaget, där de ekonomiska intressena väger tyngst? Eller nyttomaximering, där nytta skapas 
för individens bästa hälsa? Vilket tyder främst på etiska och moraliska intressen. Det är vikten 
av dessa två drivkrafter vi avser att öka förståelsen för. Drivkrafterna kan tolkas basera sig på 
etik och moral samt socialt ansvarstagande, inom läkemedelsindustrin. Utifrån vår 
problemdiskussion lyder vår problemformulering för studien enligt nedanstående.  

1.3 Problemformulering 
Vilket incitament uppfattas enligt läkare väga tyngst inom läkemedelsindustrin, 
nyttomaximering eller vinstmaximering? 

                                                      
15 Nussbaum (2009) 
16 Brytting & Egels (2004) s.8 
17 Tännsjö (2000) s.15-16 
18 Verschoor (2006) 
19 Brytting & Egels (2004) 
20 Verschoor (2006) 
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1.4 Syfte 
Öka förståelsen för hur läkare uppfattar ekonomiska drivkrafter kontra etiska och moraliska 
drivkrafter, inom läkemedelsindustrin, och kartlägga vilken drivkraft som uppfattas väga 
tyngst. 

1.5 Avgränsningar 
Vi kommer avgränsa oss till normativ etik och metaetik när vi tolkar läkares uppfattningar. 
Den normativa etiken behandlar etikteorier och metaetiken analyserar och jämför 
etikteorierna21, vilket vi anser passa vår studie väl. Vi utesluter således den deskriptiva etiken 
eftersom studien inte syftar till att fastställa hur etiken och moralen faktiskt tillämpas i 
verkligheten22, inom läkemedelsindustrin, vilket den deskriptiva etiken behandlar. Utan vi vill 
öka förståelsen för läkares uppfattningar av läkemedelsindustrin. Vi kommer med andra ord 
inte att komma fram till en objektiv absolut sanning i studien. 

1.5 Begreppsförklaringar 
Deskriptiv etik:  Den typen av etik beskriver hur etiken och moralen faktiskt tillämpas i 
verkligheten.23 

Företagsläkare: En läkare som specialiserar sig i företagshälsovård.24 

Läkemedelsrepresentant: Ett begrepp synonymt med läkemedelskonsulent, med andra ord 
en person som arbetar med att representera ett läkemedelsbolag genom att marknadsföra 
bolaget och de läkemedel de säljer.25 
 
Läkemedelskommittén: Ett självständigt organ vars uppgift är att agera expert inom 
områdena; läkemedel och läkemedelsterapi på ett rationellt och kostnadseffektivt vis, där 
patientens hälsa och samhället är i fokus.26  
 
Metaetik:  Metaetiken är en typ av etik som analyserar och jämför etikteorier emellan.27 
 
Normativ etik: Den normativa etiken behandlar olika etiska teorier och beskriver dess 
innebörd.28 
 
Nyttoincitament: Vi menar att nyttoincitamentet är drivkraften som motiverar 
läkemedelsindustrin till att skapa hälsomässig nytta för den behövande individen.  
 
Vinstincitament: Vi menar att vinstincitamentet är drivkraften som motiverar 
läkemedelsindustrin till att främst skapa hög vinst. 
 
Överläkare: En specialistläkare med övergripande medicinskt ansvar för en avdelning.29 

                                                      
21 Brytting (2005) s.34-36 
22 Ibid. 
23 Ibid. s.35 
24 Bengtsson (2009) 
25 Fransson (2009) 
26 Lag (1996:1157) om Läkemedelskommittéer 
27 Brytting (2005) s.36 
28 Ibid. s.35 
29 Adamsson (2009) 
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Kapitel 2. Forskningsparadigm 
 
En studies utformning och resultat baseras på vilket arbets- och tankesätt forskaren använder 
sig av, med andra ord så baseras studien på forskarens paradigm.30 Vi kommer i detta kapitel 
redogöra och diskutera hur vi valt att arbeta och tänkt, på ett teoretiskt plan. I början av 
kapitlet kommer vi redogöra för vår förförståelse. Vidare kommer vi diskutera och 
argumentera för vår kunskapssyn. Den vetenskapliga ansatsen kommer sen motiveras, för att 
sedan beskriva och diskutera forskningsmetoden samt forskningsperspektivet vi valt. Kapitlet 
kommer att avslutas med en diskussion och förklaring för hur vi funnit sekundärdata och vilka 
källkriterier som varit aktuella för oss. Syftet med kapitlet är att ge läsaren en insyn i vår 
teoretiska metod, så att den kan öka förståelsen för studiens utförande och resultat.  

2.1 Förförståelse 
De fenomen vi saknar kunskap för eller inte vet någonting om men samtidigt har någon form 
av uppfattning av kallas förförståelse. 31 Vår förförståelse, medveten som omedveten kommer 
att lägga grunden till resultatet för vår studie. Eftersom en vetenskaplig uppsats skall vara 
pålitligt, sann och balanserad32 kan vår förförståelse påverka dessa faktorer. Den förförståelse 
vi anser kan påverka studien mest är den omedvetna förförståelsen eftersom vi själva inte kan 
styra över denna. Förförståelsen har vi delat upp i två delar, en teoretisk och en allmän. Vi 
kommer inte att redogöra den praktiska eftersom vi inte har någon än. Men vi hoppas på att ha 
inbringat en praktisk förförståelse efter studien. Genom att beskriva vår allmänna och 
teoretiska förförståelse samt diskutera tänkbara effekter på studien vill vi skapa en uppfattning 
för läsaren hur förförståelsen kan påverka vår uppsats.  

Allmän 
Vi är båda av den tron att läkemedelsindustrin eftersträvar att förlänga människoliv och sätter 
individens hälsa i fokus, vid forskning och utveckling samt vid marknadslanseringar av 
läkemedel. Vår syn på läkemedlen industrin lanserar på marknaden är att de har ändamålet att 
skapa hälsomässig nytta. Vi ser läkemedelsindustrin synonymt med trygghet, att rädda samt 
förlänga liv. Den allmänna förförståelse som råder för oss bygger på det vi upplevt, med andra 
ord det vi sett, hört och läst om läkemedelsindustrin, under våra liv.  

Teoretisk 
Efter att ha läst Civilekonomprogrammet i snart tre år har vi båda samlat på oss en god 
teoretisk bas som vi läst in under grundutbildningsblocket på programmet33, med inriktning 
mot företagsekonomi. Viktor Lundberg har läst i Umeå under hela sin studietid medan Patrik 
Nilsson har läst sitt första ett och ett halvt år vid Karlstad Universitet. Där fick han läsa nästan 
en hel 7,5hp kurs i företagsetik som bland annat omfattade de fyra etikteorierna; konsekvens-, 
plikt-, dygd- och diskursetik. Detta ger studien ett utgångsläge där vi besitter en viss 
förkunskapsbas inom vissa av de etiska teorier som tillämpas i studien.  På kandidatnivå har 
vi båda läst finansiering som inriktning. Teorier inom finansiering har varit en helt avgörande 
faktor till ämnesvalet eftersom vi har utifrån räkenskapsanalysen kunnat konstatera att det 
läggs mer än dubbelt så mycket pengar på marknadsföring jämfört med forskning och 
utveckling, inom stora delar av läkemedelsindustrin. Om denna finansieringsstruktur för 
läkemedelsindustrin är på bekostnad av etik och moral finner vi därför intressant att öka 
förståelsen för. 
                                                      
30 Halvorsen (1989) s.35 
31 Ejvegård (2003) s.17 
32 Ibid. s.15 
33 http://www.usbe.umu.se/ 
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Tänkbara effekter 
Tänkbara effekter för studiens resultat kan vara att studien baseras på mer kunskap inom 
ekonomi än filosofi, vilket är grunden till etik och moral, eftersom båda författarna studerar 
till Civilekonom. Vi är därför mer belästa inom ekonomi jämfört med filosofi, vilket kan leda 
till att våra slutsatser baseras främst på nyinsamlad kunskap. Vi anser dock att vi har god 
förståelse för de etiska och moraliska teorier vi använt oss av i studien.  

2.2 Kunskapssyn 
Det har under otaligt många år debatterats i samhällsvetenskapliga frågor vilken typ av 
kunskapssyn som är korrekt att applicera, i syfte att problemlösa de vetenskapliga 
problemen.34 Vilken idealkunskapssyn är bäst lämpad: Hermeneutik eller Positivism? Vi 
kommer i denna del diskutera dessa två kunskapssyner samt argumentera för vår kunskapssyn 
i studien. 

Hermeneutik 
Vi har valt att utgå ifrån en hermeneutisk kunskapssyn eftersom studiens empiri kommer att 
tolkas av oss författare. Vi syftar till att öka förståelsen för läkemedelsindustrin och kan 
genom tolkning av intervjumaterialet uppfylla det. Det är just förståelse hermeneutiken avser 
att kartlägga och således blir positivismens kunskapssyn inaktuell eftersom den avser att 
förklara och hamnar i facket för deskriptiva analyser. Vår analys kommer att vara av en 
normativ karaktär. Eftersom det är en studie med en tolkande ansats, utifrån ett 
socialvetenskapligt forskningsideal samt ur ett tolkningsperspektiv på läkemedelsindustrin 
argumenterar vi för att hermeneutiken är den bäst lämpade kunskapssynen i vår studie.   

Positivism 
Positivismen verkar oftast inom ramen för det naturvetenskapliga forskningsidealet och inte 
lika ofta inom det socialvetenskapliga35, vilket är det vi avser att fokusera på i studien. 
Positivismen eftersöker en sann förklaring till fenomen36. Vi strävar inte efter förklaringar 
inom läkemedelsindustrin utan ökad förståelse för människors handlande inom 
läkemedelsindustrin. Vi anser att det inte är genomförbart att med en kandidatuppsats 
konstatera en absolut sanning om; etik, moral, socialt ansvarstagande samt vilket incitament 
som är störst inom läkemedelsindustrin. Däremot ser vi möjligheten att tolka läkares 
uppfattningar av läkemedelsindustrin och tolkning är inte vad positivismen utgår ifrån, vilket 
gör att denna kunskapssyn är inaktuell i vår studie.  

2.3 Vetenskaplig ansats 
Vi har valt att angripa vårt problem med en deduktiv ansats. Denna typ av ansats har vi valt 
eftersom vi noggrant reviderat och valt ut teorier till den teoretiska referensramen37. Teorierna 
har sedan ”operationaliserats”38, för att forma tolkningsbara och lättbegripliga intervjufrågor 
för läkares uppfattningar av läkemedelsindustrin, i syfte att angripa problemet och uppfylla 
syftet. Vi kommer att utgå ifrån teorier och ”operationaliseringen” av dessa, för att sedan 
tolka empirin med hjälp av teorierna i syfte att öka förståelsen för förhållandet mellan teori 
och empiri39, inom läkemedelsindustrin. Den induktiva ansatsen blir inaktuell anser vi 
eftersom den utgår ifrån empiri och övergår sedan till teoriskapande. Det betyder att 

                                                      
34 Andersson (1979) s.9 
35 Ibid. s.104 
36 Bryman & Bell (2005) s.27 
37 Se Kapitel 3 
38 Bryman & Bell (2005) s.90  
39 Ibid. s.23 
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induktionen är en typ av motsats till deduktionen. Med en induktiv ansats eftersträvar 
forskaren att utveckla en ny teori40. För att utveckla en ny teori krävs det ett flertal 
observationer, där till exempel grundad teori41 kan bli aktuell. Vi kommer emellertid inte ha 
resurserna till detta i vår studie.  

Vi argumenterar därför för den deduktiva ansatsen och kan med figur 1 
till höger bildligt förklara hur vår deduktiva forskningsprocess stegvis 
kommer att gå till.                    

2.4 Forskningsmetod 
Vilken typ av forskningsmetod forskaren kan använda sig av för att finna 
de svar som eftersöks i sin studie beror på vilka variabler som är aktuella 
att studera. Det finns två olika angreppssätt inom forskningsmetodiken; 
kvantitativ och kvalitativ forskning. Kvantitativ forskning avser oftast att 
kartlägga och förklara numeriska variabler som mängd, antal, storlek 
eller motsvarande. Kvalitativ forskning fokuserar på att öka förståelsen 
för egenskaper, något som det anses vara svårt att sätta en siffra på42. 
Eftersom vi ämnar att öka förståelsen för läkemedelsindustrin genom att 
intervjua läkare blir därför den kvalitativa forskningsmetoden aktuell.   

Vi har emellertid använt oss av en kvantitativ 
metod i vår räkenskapsanalysförstudie43, där vi 
beräknade och analyserade nyckeltal hos 
läkemedels- och bilproduktionsföretag.  Vi är 
också medvetna om att den kvalitativa forskningsmetoden har brister. Den tar avstånd från 
den naturvetenskapliga modellens normer för hur den sociala verkligheten tolkas, vilket 
betyder att det inte finns en absolut sanning, utan det beror på hur aktörerna i samhället 
uppfattar verkligheten44. Aktörerna, vilka är läkarna och en läkemedelsrepresentant i vårt fall, 
konstruerar sin egen verklighet av läkemedelsindustrin, som sedan tolkas av oss. Ytterligare 
kritik kan då riktas emot oss författare eftersom vi kommer att göra en tolkning av deras 
uppfattningar vilket medför att studiens objektivtet och saklighet kan bli påverkad, av vår 
medvetna eller omedvetna subjektiva tolkning45 . Boolsen skriver att den kvalitativa 
forskningen är en lillasyster till den kvantitativa. Hon menar att att den kvantitativa metodiken 
har mer auktoritet på forskningsfälten, då möjligheterna till att trovärdighet (t ex. giltighet, 
objektivitet, precision och reliabilitet) och generalisering av forskingsresultaten är bättre än 
vad kvalitativ data är, eftersom kvantitativ data är numerisk vilket inte kvalitativ data är.  Väl 
medvetna om den kvalitativa metodens brister så argumenterar vi för att den kvalitativa 
metoden är bättre lämpad, jämfört med den kvantitativa, för att kunna angripa vår studies 
problem samt uppfylla syftet.  

2.5 Forskningsperspektiv 
Det är en avgörande faktor för studiens trovärdighet utifrån vilket eller vilka perspektivval 
forskaren väljer att angripa problemet.46 Vår uppgift är att på ett vetenskapligt sätt tolka 
verkligheten och ge en så pålititlig och sann bild av den som möjligt, därför är perspektivvalet 

                                                      
40 Bryman & Bell (2005) s.23 
41 Ibid. s.447-449 
42 Watt Boolsen (2007) s.17 
43 Bilaga 3 
44 Andersson (1979) s.145 
45 Watt Boolsen (2007) s.52 
46 Halvorsen (1989) s.38 
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något vi beslutat med noga eftertanke. Vi har primärt valt att se det ur en läkares perspektiv 
för att främst öka förståelsen för hur denne ser på etik, moral och drivkrafter inom 
läkemedelsindustrin, vid intervjutillfällena. Men vi har även valt att se det ut ur en 
läkemedelsrepresentats perspektiv, med andra ord den som marknadsför och säljer 
läkemedelspreparat för läkemedelsindustrin. Vi har valt att utgå utifrån dessa två perspektiv 
eftersom vi anser det kan ge vår studie den vetenskapliga bredd vi eftersträvar.  

Även fast det kan ses som en självklarhet så vill vi understryka för läsaren att vi kommer se 
studien ur vårt egna perspektiv eftersom vi tolkar läkarnas uppfattningar av 
läkemedelsindustrin, vilket vi även gör när vi anaylserar empiri med teori och kommer fram 
till studiens resultat.  

2.6 Sekundärdata  
Data av denna typ kommer från källor där syftet och problemet skiljer sig från vår studies 
syfte och problem47. Med andra ord är det redan tillgänglig data. Motsatsen till sekundärdata 
är primärdata vilket betyder att källan är helt ny48. Studiens primärdata kommer vi beskriva 
längre fram, i det praktiska metodkapitlet49. 

Anledningen till att vi använt oss av sekundärdata är främst för att kunna ge oss själva bättre 
kunskaper i ämnet för  att huvudsakligen kunna arbeta fram problembakgrunden samt den 
teoretiska referensramen. Vårt teorival är inom etik och moral samt socialt ansvarstagande, 
där teorierna om, konsekvens-, plikt- och dygdetik samt nyttomaximering och CSR är 
aktuella. Teori inom ekonomi; vinstmaximering och behovsteori där vi använt oss av 
Maslows behovshierarki. Vi valde att exkludera diskursetiken eftersom vi anser att denna 
etikteori är bedömt ogreppbar för vårt ämne. Vi kommer att utifrån teorierna tolka och 
analysera insamlad empiri av läkares uppfattningar av etik, moral, behov, ekonomi och socialt 
ansvarstagande i syfte att kunna öka förståselsen för vilket av incitamenten; nytto- och 
vinstmaximering som väger tyngst inom läkemedelsindustrin. Vi vill även ge vår studie en 
ytterligare vetenskaplig tyngd och uppbackning genom tidigare studier, i en liknande kontext. 
Med tanke på vikten av  sanning och trovärdigheten i vår studie har urvalet av 
sekundärkällorna varit kritiskt och noga granskade av oss. Författarens eller författarnas 
bakgrund är således även dem granskade, så att dessa är av en tillförlitlig, aktuell och 
vetenskaplig karaktär då vi genomförde analogin av deras kunskapsbidrag till vår studie. Den 
tryckta litteraturen har vi lånat av Umeås Stads- och Universietsbibliotek. Litteraturen är vald 
med rekommendationer från tidigare lästa kurser, handledaren, uppsatshemsidan50  samt 
hänvisningar av författare och forskare som studerat läkemedelsindustrin, eller jämförbara 
områden. Artiklarna vi använt oss av kommer från Umeå Universitetsbiblioteks databasutbud. 
De databaser vi använde oss var Academic Search Elite, British Medical Journal, Business 
Source Premier och PubMed. Med sökorden: CSR, Business model, Implementation fann vi 
artiklarna om CSR av Butler (2006) och Carroll (1991). Vidare sökte vi på: Ethics, Corporate 
governance för att hitta artikeln om etisk ledarskap av Driscoll & Hoffman (2000). När vi 
sökte efter artiklar gällande läkemedelsindustrins marknadsföringskostnader sökte vi på: 
Pharmaceutical industry, marketing costs och då fann vi artikeln av Gagnon & Lexchin 
(2008). Mer om CSR och dess relation till läkemedelsindustrin och 
vinstmaximeringsdrivkrafter så sökte vi på: CSR, pharmaceutical industry, profit-
maximization och då kunde vi hitta artiklarna av Nussbaum (2009) och Verschoor (2006). 

                                                      
47 Bryman & Bell (2005) s.231 
48 Halvorsen (1989) s.63 
49 Kapitel 4 
50 http://www.usbe.umu.se 
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När vi skulle revidera behovsteorin av Maslow sökte vi på: Maslow’s Theory of needs och 
criticism och då kunde vi finna Maslow (1943), Sjöberg (1999) och Wahba och Bridewell 
(1979). Vi har även varit noga med att ta reda på att varje vetenskaplig artikel vi använt oss av 
i denna studie är utvärderad och granskad av jämlika forskare inom studiernas område, även 
kallat ’peer-review’ bland forskare51. Vi har gjort detta för att eliminera eventuell vilseledning 
för oss själva och läsaren, i syfte att ha trovärdig vetenskaplig tyngd i vår studie.  

2.7 Kritik mot sekundärdata 
Vi är medvetna om att den sekundärdata vi använt oss av kan vara av sån karaktär att analogin 
till vår studie kan påverka trovärdigheten negativt, eftersom vi inte var fullständigt bekanta 
med källorna, och studiernas struktur. Oavsett om källan är tryckt eller elektronisk. Bryman 
menar att det kan ta lång tid att göra sig fullständigt bekant med sekundärdata och att forskare 
inte skall underskatta den resursåtgång som krävs för att lära känna  källan52. Eftersom vi inte 
hade resurserna att göra den rigorösa kritiska analys som krävs enligt Bryman så kommer 
artiklarna vi främst använt oss av från artikelutbudet Umeås Universitetesbiblioteks databaser 
erbjöd. Alla intressanta artiklar läste båda författarna igenom, sedan diskuterades dessa 
kritiskt, huruvida varje enskild artikel kunde vara ett kunskapsbidrag till vår studie eller ej.  

Vid kritiken av artiklar samt tryckt litteratur utgick vi även från de fyra källkraven Ejvegård 
beskriver: Äkthets-, oberoende-, färskhets- och samtidighetskravet.53 Äktheten bedömer hur 
äkta källan och dess innehåll är. Vi anser att de källor vi använt oss av är äkta och att 
innehållet är trovärdig eftersom författarna är ansedda inom deras ämnesgenrer och deras 
teorier om bland annat CSR, Etisk och ekonomisk teori diskuteras löpande i liknande 
vetenskapliga källor. Oberoendekravet betyder att forskaren skall vara så oberoende som 
möjligt från sekundärdata i syfte att utesluta potentiella felvinklingar till sin studie54. Vi har 
ansträngt oss i den mån vi kunnat för att uppfylla detta krav, men eftersom vi bara 
genomförde sex insamlingar av primärdata så är beroendet till sekundärdatan större än vad vi 
önskat. Färskhetskravet eftersträvar att källorna skall vara nya och uppdaterade eftersom 
nyare litteratur bör innehålla mer fakta än en gammal55. Här har vi sökt och använt källor som 
vi uppfattar mest passande och sedan fokuserat på färskheten i litteraturen. Vi är medvetna om 
att vi eventuellt inte uppfyllt detta krav fullt ut, till exempel  valet av Maslows behovsteori 
som är 66 år gammal. Vi valde äldre källor i vår studie eftersom vi argumenterar för att det 
finns  undantag, vilket även Ejvegård menar, han beskriver det som att det finns undantag  i 
färskhetskravet och att det är något forskaren skall vara medveten om56. Samtidighetskravet 
trycker på att forskaren skall vara medveten om att normer och uppfattningar kan ändras över 
tid. Med andra ord betyder det att om forskaren studerar en tidigare händelse, längre bak i 
tiden rekommenderas den att använda sig av källor som fanns tillgänliga då – så 
samtidigheten uppfylls57. I vårt fall ämnar vi att öka förståelsen för läkares uppfattningar av 
läkemedelsindustrin, i samtid, vilket enligt oss gör att färskhetskravet och samtidighetskravet 
sammanfaller. Genom att använda oss av Ejvegårds fyra källkrav och med Umeå Stads- och 
Universitetsbibliotek som bas för sekundärdataurvalet anser vi att trovärdigheten för 
sekundärdatan vi använder i vår studie som god.  

 

                                                      
51 Olivier (2003) s.128 
52 Bryman & Bell (2005) s.235-236 
53 Ejvegård (2003) s.59-62 
54 Ibid. s.60 
55 Ibid. s.61 
56 Ibid. 
57 Ibid.  
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2.8 Sammanfattning av studiens teoretiska metod 
Vi har en allmän och teoretisk förförståelse i ämnet vilket tänkbart kan påverka resultatet, 
speciellt ur ekonomiteoretiska aspekter med tanke på vår utbildningsinriktning, till 
Civilekonom. Empirin kommer att tolkas av oss vilket ger studien en hermeneutisk och 
således tolkande ansats. Problemet kommer att angripas med en deduktiv ansats, med andra 
ord kommer vi att utgå ifrån teorier för att analysera empirin. Forskningsmetoden är kvalitativ 
eftersom studiens empiri kommer att samlas in genom intervjuer och sedan tolkas av oss två 
författare. Forskningsperspektiven är primärt utifrån läkares men även en 
läkemedelrepresentant. Studiens sekundärdata; artiklar och tryckt litteratur är kritiskt granskat 
av författarna utifrån ett flertal antal krav eftersom den är en avgörande grund för studiens 
trovärdighet. 
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Kapitel 3. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel kommer vi grundligt redogöra våra teoretiska utgångspunkter vi valt att arbete 
utifrån i studien. Vi kommer att motivera, reflektera samt kritiskt diskutera teorivalens 
aktualitet och relevans mot vår problemformulering och syfte. Kapitlet börjar med etikteori, 
där vi diskuterar de ansedda etikteorierna konsekvens-, plikt - och dygdetik samt 
nyttomaximering. Vidare kommer vi diskutera ekonomiteorin om vinstmaximering. Vi kommer 
också att föra diskussion om Maslows behovsteoris bidrag till vår studie. Avslutningsvis 
kommer vi att koppla samman hela teorikapitlet i den sociala ansvarsteorin Corporate Social 
Responsibility - CSR. Alla teorier kommer att lägga grunden till empirin samt tolknings- och 
analysdelen vilket kommer att bestå av läkares uppfattningar av etik, moral, behov och socialt 
ansvarstagande samt vilket av incitamenten nytto- och vinstmaximering som uppfattas väga 
tyngst enligt läkare och en läkemedelsrepresentant, inom läkemedelsindustrin.  

3.1 Etik – kunskapen om moral 
Enligt Brytting är etik ansvarstagande. Att ge individerna i samhället rättigheten att utnyttja 
de möjligheter som är givna för dem just nu, i den utsträckning de själva önskar58. Eftersom 
läkemedelsindustrin är en påverkande faktor för människans livslängd och hälsa59 kan den ses 
som ansvarig för en del av möjligheterna som finns givna för individerna. Norman menar att 
etik är ett försök till att närma sig förståelse för hur individer värderas60 och att moral 
beskriver handlingarna. En grundförutsättning för att kunna förstå handlingar är att ha 
förståelse för etiken, vilket leder till att etik är kunskapen om moral61. I vår studie kommer vi 
att lägga fokus på etikteori och låta läkarna ge deras uppfattningar av etiken och moralen i 
läkemedelsindustrin. I figur 2 på nästa sida beskrivs begreppet etik bildligt. Figuren visar 
översiktigt hur etik och moral kan vara uppbyggt. Vi avser att i etikdelen av detta teorikapitel 
diskutera olika etikteorier, vilket går under metaetiken. Metaetiken väver nämligen samman 
etikens olika teorier62. Figur 2 kommer att byggas på löpande i kapitlet, där alla teoridelar 
slutligen kommer att ingå en definitiv modell för studiens teoretiska utgångspunkter. Vi 
kommer skapa modellen eftersom läsaren kan då enkelt se hur vi valt att angripa problemet, 
utifrån de teorier vi valt att använda oss av i studien.  

 

 

 

                                                      
58 Brytting (2005) s.29 
59 http://www.scb.se 
60 Norman (1998) s.1 
61 Brytting (2005) s.34-35 
62 Ibid. s.36 
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Figur 2: Egenkonstruerad modell baserad på Bryttings63 

Konsekvensetik 
Konsekvensetik är en utgångspunkt där individen eller företaget ser till konsekvenserna för att 
avgöra om en handling är den rätta eller inte. Brytting menar att grundformen av 
konsekvensetik är att handla så det önskade resultatet uppnås. 64 I läkemedelsindustrins fall är 
det delvis att förlänga människolivslängden. Inom ekonomi är detta tankesätt vanligt 
förekommande, då grundidén med företag är att skapa vinst. Innan ett företag genomför en 
investering eller påbörjar ett projekt, så gör det vanligtvis en lönsamhetsanalys, en så kallad 
”Cost-benefit-analys”, med andra ord en kostnads- och fördelsanalys. Företagen använder sig 
då av konsekvensetik, när det väger för- och nackdelar mot varandra. Väger fördelarna tyngre 
än nackdelarna genomför företaget oftast investeringen.65 Det konsekvensetiska tänkandet kan 
därför vara möjligt att applicera på läkemedelsindustrin. Ett exempel kan vara då de testar nya 
läkemedel på djur, vilket utsätter djuren för lidande. Konsekvensetikern tar då hänsyn till om 
fördelarna, eller konsekvenserna väger tyngre än nackdelarna, vilket avgör om handlingen är 
moraliskt korrekt eller inte. I exemplet kan det uppfattas som korrekt eftersom människor 
slipper lidande när de forskar och utvecklar nya läkemedel.66 Konsekvensen behöver inte vara 
vinstmaximering som kanske är det vanligaste målet inom ekonomi. Konsekvensen kan vara 
drivkrafterna för både vinstmaximering och nyttomaximering67 , vilka är båda centrala 
begrepp i vår uppsats.  

Inom konsekvensetisk teori har det skapats underteorier som särskiljts, beroende på vems 
värden som prioriteras. Det finns etisk egoism, vilket syftar till att maximera nyttan för egen 
del. Etisk partikularism, vilket prioriterar att maximera nyttan för en specifik grupp. Det finns 
även etisk universalism, vilket betyder att individen eller företaget maximerar nyttan för hela 

                                                      
63 Brytting (2005) s.29 
64 Ibid. s.37 
65 Ibid. s.42 
66 Crane & Matten (2007) s.95 
67 Ibid. s.47 
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mänskligheten.68 Läkemedelsindustrins mission är att förlänga människolivslängden och det 
gör att missionen kan tänkas vara aktuell för de två sistnämnda underteorierna.  

De ekonomiska och konsekvensetiska tankesätten är lika varandra eftersom båda strävar efter 
resultat. En anmärkningsvärd skillnad är dock att det ekonomiska tankesättet fokuserar på 
konkreta monetära resultat. Ekonomiska kalkyler fokuserar på betalningsförmågan och 
exkluderar betalningsviljan. Kalkylerna begränsar sig till att värdera allt i pengar vilket gör att 
till exempel fattigas behov inte värderas. Det går att se tecken på det inom 
läkemedelsindustrin. Ett exempel är under 1990-talet i Sydafrika, då landet ignorerade 
patenträtten för HIV- och AIDS-medicin, i syfte att hjälpa sin befolkning. Den Sydafrikanska 
staten blev då stämt av ett flertal läkemedelsföretag som ägde patenten. Läkemedelsföretagen 
förlorade rättstvisten med hänvisning till att när investerat kapital och privata intressenters 
ekonomiska avkastning står mot människors lidande och möjligheten att bekämpa sjukdomar 
så står alltid människans hälsa högst i kurs.69 

Pliktetik 
Pliktetiken utgår ifrån att människan har vissa grundläggande rättigheter och att det är dennes 
plikt att respektera dessa.70 Koskinen menar att pliktetiken bygger på normer och regler i 
samhället. Typexempel på plikter kan vara att inte döda, stjäla eller bryta mot lagen. 
Individens handlingar baseras på plikterna av vad som uppfattas vara rätt och fel, givet 
samhällets principer71. I läkemedelsindustrins fall kan pliktetiken vara aktuell eftersom 
industrin är väl reglerad72. Normernas auktoritet kan komma från många olika håll. Exempel 
kan vara; förnuftet, religion och demokratiska beslut. Enligt Brytting kan dessa normer sätta 
sig över konsekvensetikens kalkyl, individen bör därför agera efter normerna oavsett 
konsekvenserna73. 

Kritik är riktat mot pliktetiken eftersom teorin uppfattas göra det lätt för sig, då den alltid kan 
hänvisa sig till auktoriteten, i form av samhällets normer, principer, lagar eller religion - i 
syfte att rättfärdiga handlingen.74  Kant möter den kritiken med att helt utesluta att 
konsekvenserna skulle ha något med handlingen att göra, han menar på att de är principer som 
avgör. Han fortsätter med att understryka att individen skall handla som om handlingen skulle 
gå att tillämpas och höjas till allmän lag.75 Etzioni menar dock att det finns pliktetik som först 
och främst tar hänsyn till principerna men därefter i andra hand ser även till konsekvenserna76.   

Kant kan tyckas vara för bestämd i vad som är rätt och fel. Enligt honom är det exempelvis fel 
att ljuga i syfte att rädda liv. Moralfilosofen Ross gjorde ett försök att lösa detta problem 
genom att använda sig av något som han kallar prima facie-plikter och faktiska plikter. Prima 
facie menar han är plikter som följer moraliska lagar, teoretiskt – vid första anblicken av ett 
problem. Men om aktören kommer i konflikt när den fått bättre överblick av problemet så 
menar han att individen inte kan lösa problemet med hjälp av principer, utan måste se till 
specifika detaljer och använda sin intuition och sitt samvete.77 I läkemedelsindustrin kan det 
tyckas vara aktuellt att inte se saker svart på vitt, som Kant, utan mer se till detaljer, i 

                                                      
68 Brytting (2005) s.38 
69 Bonnedahl et al. (2007) s165-166 
70 Brytting (2005) s.44 
71 Koskinen (1999) s.38 
72 Lewis & Wärneryd (1994) s.79 
73 Brytting (2005) s.47-48 
74 Koskinen (1999) s.99 
75 Brytting (2005) s.44-45 
76 Lewis & Wärneryd (1994) s.8-9 
77 Ibid. s.47 
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specifika fall, för att kunna förlänga fler människoliv, vilket är i enlighet med 
läkemedelsindustrins mission. 

Dygdetik 
Goda handlingar kommer från goda egenskaper hos individen – det är huvudbudskapet i den 
dygdetiska teorin. Enligt dygdetiken är det moraliskt korrekt om individen handlar utifrån 
dygderna. Dygderna kan delas in i intellektuell visdom, ärlighet, mod, vänskap, ödmjukhet 
barmhärtighet, lojalitet, anspråkslöshet och tålamod. 78 Dessa dygder kan därför upplevas 
aktuella för läkemedelsindustrin eftersom deras verksamhet strävar efter läkemedel som 
förlänger liv samt att läkemedlen är framforskade genom naturvetenskapliga metoder. Alla 
dessa dygder ses i handlingar hos en dygdig person. Karaktärsdragen är inget individen föds 
med utan något den utvecklar, genom lärdom79. Norman skriver om Aristoteles syn på 
dygdetiken, att hur individen blir modig genom att agera modigt och menar på att det skulle 
kunna finnas ett tydligt samspel mellan agerandet i sig och dygden80. Dygdetiken ställer inte 
massa frågor vilket många etik- och morallärorna gör. Istället frågar sig dygdetikern en fråga: 
Vilka slags egenskaper bör jag ha? Läkemedelsföretags missioner kan därför kopplas till 
dygdetiken. 

Norman menar att äldre dygdetiker beskriver teorin som att det finns karaktärsegenskaper 
som väcker beundran och att det är de karaktärsegenskaperna som uppfattas vara dygderna.81 
En sådan karaktärsegenskap eller dygd skulle kunna vara läkemedelsindustrins strävan efter 
läkemedel som förlänger människolivslängden. 

Hursthouse har gjort ett försök att tillämpa dygdetiken på frågan om abort är en riktig eller 
oriktig handlig, med eller utan dygd. Hon hävdar att en handling är dygdig om handlingen 
utförs av en dygdig person. Slote menar dock att en handling är korrekt, dels om en dygdig 
person utför den, men den skall också reflektera etiken hos en dygdig person.82  

3.2 Vinstmaximering 
Den nationalekonomiska teorin om vinstmaximering utgår ifrån att företaget eftersträvar att 
maximera den ekonomiska vinsten genom att maximera intäkterna samt minimera 
kostnaderna på ett så effektivt sätt som möjligt. Dobson menar att regeln om vinstmaximering 
baseras på att få ut största möjliga vinst givet de resurser som är tillgängliga i företaget. 83 
Eftersom vi avser att öka förståelsen för betydelsen av incitamentet vinstmaximering inom 
läkemedelsindustrin och hur det står i relation jämfört med incitamentet nyttomaximering blir 
teorin således aktuell i vår studie. Ytterligare argument för teorin går att belysa i artikeln av 
Butler där Vogel riktar kritik mot socialt ansvarstagande, i detta fall CSR inom företag. Han 
gör det genom att bland annat koppla in vinstmaximeringsdrivkraften hos företag. Han menar 
att CSR inte genererar mer ekonomisk vinst jämfört med företag som inte använder konceptet. 
Det är enligt honom ett slöseri med företagsresurser ifall det är ute efter vinstmaximering vid 
implementering av CSR84. Brytting menar att de ekonomiska teorierna är begränsade till 
monetära värden, med andra ord betalningsförmågan och inte betalningsviljan hos individen. 
Det kan då finnas risk för blindhet i prissättningen hos företaget och dess påverkan på de allra 

                                                      
78Tännsjö (2000) s.93-94 
79 Ibid. s.95 
80 Norman (1998) s.36 
81 Ibid. 
82 Tännsjö (2000) s.98 
83 Dobson & Palfreman (2002) s.110 
84 Butler (2006) 
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Figur 4: Påbyggd teorimodell (Egenkonstruerad) 

fattigaste i samhället85. I Sverige finns högkostnadsskyddet, vilket täcker större delen av 
betalningsförmågan läkemedelsföretagen kräver för att sälja preparaten86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Påbyggd teorimodell (Egenkonstruerad) 

3.3 Nyttomaximering 
Det råder en grundläggande skillnad i det teoretiska tankesättet när nyttomaximering jämförs 
med vinstmaximering. Nyttomaximeringsteorin går att härledas ur konsekvensetiken och är 
mer öppen jämfört med den ekonomsiska vinstmaximeringsteorin eftersom den begränsar sig 
endast till monetära värden, medan nyttomaximeringsteorin tar hänsyn till alla värden som 
kan generera nytta efter en handling.87 Brytting skriver att teorin syftar till att individen bör 
handla så att ens handlingar leder till en så lycklig värld som möjligt88. Läkemedelsindustrins 
mission avser främst att förlänga människolivslängden vilket inte är ett monetärt värde och 
därför ser vi denna teori som aktuell. 
Vilken typ av handling som enligt teorin 
är korrekt baseras på handlingens utfall, 
av gott respektive ont som tillförs i 
världen. Väger det goda upp det onda är 
det i teorin rätt. I praktiken kan det vara 
fel, det beror på kontexten menar 
brytting.89  

3.4 Maslows behovsteori 
Behovsteorin Maslow utvecklat 
beskriver hur individen prioriterar sina 

behov och i vilken behovsordning 
individen går genom i livet. 90  De 
läkemedelspreparat som är avsedda för kroppsliga eller psykologiska verkningar och dess 

                                                      
85 Brytting (2005) s.41 
86 Lag (2002:160) om Läkemedelsförmåner m.m. 
87 Brytting (2005) s.41 
88 Ibid. s.39 
89 Ibid.  
90 Maslow (1943) 
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Figur 5: Egenkonstruerad modell av Maslows behovshierarki  

Figur 6: Påbyggd teorimodell (Egen modell) 

nytta för individen kan tyckas hamna någonstans inom ramen av denna teori, beroende på 
individens behov. Behovstrappan är uppdelad i fem steg, vilket läsaren kan se i figur 5 nedan 
till höger. 

                            

1) Det första steget i trappan avser de 
kroppsliga behoven. Dessa krävs för 
att människan ska kunna leva, till 
exempel andning, sömn, mat, vatten 
och sex. Livsnödvändiga läkemedel 
med stor nytta för individens hälsa 
kan ses aktuella i detta steg. 

2) Andra steget behandlar tryggheter, 
till exempel ekonomisk, god hälsa för 
sig själv och familj samt nära och 
kära, moralisk och för egendom. 
Icke-livsnödvändiga läkemedel med mindre hälsonytta än steg ett kan tyckas bli aktuella här. 

3) Tredje steget i trappan berör behovet av gemenskap och tillgivenhet, t ex familj och 
vänskap. Ett behov för läkemedel kan tyckas ha avtagit desto mer vid detta steg. 

4) Fjärde steget avser uppskattningsbehovet, till exempel respekt från allmänheten. Här kan 
behov för läkemedel ifrågasättas. 

5) Det femte och sista steget i behovstrappan omfamnar behovet för självförverkligande, till 
exempel ödmjukhet och kreativitet. Likadant här som i det fjärde steget så kan ett 
läkemedelsbehov diskuteras om det över huvud taget behövs. 

Teorin är kritiserad av flertalet forskare. Psykologiprofessorn Sjöberg menar på att det inte 
finns några bevis för att behoven måste tillfredställas i en specifik ordning91, vilket Maslow 
hävdade92. Wahba och Bridwell anser att det inte finns något bevis för att det skall finnas just 
fem kategorier, det kan lika gärna finnas fler eller färre beroende på kontexten menar dem. De 
styrker även Sjöbergs argument, om att det inte behöver finnas en specifik behovsordning för 
individen93. 

Att vi har valt använda teorin 
baserar vi på det faktum att 
människan måste uppfylla delar av 
det första steget i behovstrappan för 
sin existens, med andra ord de 
kroppsliga behoven. Läkemedel kan 
vara en bidragande faktor till delar 
av det första steget, men även övriga 
steg. Det kan göra att Maslows 
behovsteori blir aktuell i vår studie. 

                                                      
91 Sjöberg (1999) 
92 Maslow (1943) 
93 Wahba & Bridwell (1976) 
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3.5 Corporate Social Responsibility 
Oavsett företagsform, stora som små, så går det 
inte att undkomma det sociala ansvar företaget har 
gentemot dess intressenter. Större företag innebär 
mer ansvar och tvärtom.94  Teorin baseras på 
intressentmodellen som läsare kan se i figur 7 till 
höger. Modellen hanterar intressentrelationerna i 
företaget95.   

 
Intressentstrukturen varierar beroende på vilket typ 
av företag det är. I vårt fall kommer vi att diskutera 
läkemedelsindustrin och således kommer 
intressentstrukturen utgå ifrån 
läkemedelsindustrins. Exempel på intressenter kan 
vara kunder, anställda, leverantörer, samhällen, 
forskare, läkare. De tre sistnämnda kan ses som 
aktuella i vår studie, speciellt läkare eftersom 
studiens primärdata kommer samlas in främst från 
dessa. Borglund anser att aktiviteterna som ingår i 
företagets sociala ansvarstagande ska bottna i tradition och värdegrund hos företaget, i syfte 
att företaget upplevs på ett naturligt och förtroendeingivande sätt.  Om företaget inte agerar 
utifrån det ovan nämnda riskerar företaget att kritiseras för falskhet96. Han fortsätter med en 
generalisering där han menar att vinstmaximering inom företag i själva verket inte behöver 
vara huvudmålsättningen, utan att ledningen av företaget är en balansgång som går ut på att 
ha goda relationer med alla företagets intressenter och inte endast aktieägarna97 . I 
läkemedelsindustrins fall kan det vara intressenter som är i behov av läkemedel. Crane menar 
dock att flertalet företag i världen primärt jobbar utifrån att försöka vinstmaximera och att det 
sociala ansvaret hamnar i periferin. Han menar att det inte gått att bevisa i någon studie att 
CSR skulle ha en positiv effekt för vinsten.98    

Modellens aktualitet i företag diskuteras i hög grad bland forskare i dagsläget. I en artikel av 
Butler argumenteras det för modellens för- och nackdelar. I en intervju av författaren med 
etikprofessorn Vogel så riktar professorn viss kritik mot modellen. Han menar på att företag 
som tillämpar CSR inte presterar ekonomiskt sämre än företag som inte använder sig av CSR, 
men han säger även att dessa företag inte presterar bättre heller, vilket utesluter ekonomiska 
incitament, enligt Vogel. Revisionsföretaget Ernst & Young hävdar dock motsatsen. De har 
genom forskning kommit fram till att 70% av konsumentens köpval influeras av CSR- 
tillämpande företag. 99 

Det har även forskats inom CSR på läkemedelsföretag. Nussbaum genomförde en fallstudie 
på ett urval av världens största läkemedelsföretag. I studien kom han fram till att CSR är ett 
relativt nytt koncept inom branschen men att implementeringen av CSR har fungerat godkänt 
hittills. Han menar på att det är av stor vikt att konceptet utvecklas och att det appliceras hos 
läkemedelsföretagen, med tanke på deras mission. Emellertid skriver han att det är helt upp 

                                                      
94 Borglund (2008) s.63 
95 Ibid. s.64 
96 Borglund (2008) s.64. 
97 Ibid. s.66 
98 Crane & Matten (2007) s.48-49 
99 Butler (2006) 



18 
 

Figur 8: Modell för att utveckla företagsetisk ledarskap 

till läkemedelsföretagen själva att implementera CSR100. Om det främst är ekonomiska eller 
nyttodrivkrafter som styr läkemedelsindustrin går det inte att svara på i dag, men en ökad 
förståelse för frågan kan härledas genom teorin om CSR inom läkemedelsindustrin.  

Företagsetik och CSR 
Att samhället stöds av företaget förväntar sig samhället. Läkemedelsföretag forskar och 
utvecklar nya läkemedelspreparat som förlänger liv, som i sin tur skapar nytta för samhällets 
välfärd. Det är viktigt att intressenterna i samhället inte endast ses som ett medel för att 
företaget skall nå de uppsatta målen, utan ses som värdiga och uppskattade. Det är här etiken 
kommer in i företaget101. Den gyllene regeln ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för 
er, det skall ni också göra för dem”102 beskriver när företagsetiken är som tydligast gentemot 
intressenterna i samhället. Borglund menar att ett företag ska tänka och planera långsiktigt 
och således blir relationerna med intressenterna en mycket viktigt faktor103. Speciellt i 
Läkemedelsindustrin, där en del av intressenterna är individer i behov av läkemedel med god 
kvalitet och nytta 

Modell för företagsetisk ledarskap 
För att underlätta etisk företagsledning, i vårt fall 
läkemedelsföretag, har Driscoll och Hoffman utvecklat 
en modell för etiskt ledarskap . Modellen kan läsaren se i 
figur 8 till höger. Genom att studera modellen och läsa 
förklaringen i artikeln av dem går det att härleda 
medvetenheten till värdeteori och etik. Reflektionen blir 
tolkningen av medvetenheten, vilket sedan mynnar ut i 
handling, det vill säga moralen i företagsledningen. 
Dessa fyra steg blir det företagsetiska ledarskapet i 
organisationen, enligt skaparna av modellen. 

104 

 CSR:s koppling till studiens teorier 
Alla våra valda teorier kan uppfattas vara kopplade till CSR vilket Carroll också argumenterar 
för. Han delar in CSR i fyra delar; ekonomisk, juridisk, etisk och moralisk samt filantropisk. 
De ekonomiska och juridiska delarna är det samhället kräver, de etiska och moraliska är det 
samhället förväntar sig och det filantropiska önskar samhället av företaget.105 Drivkraften att 
skapa vinst hamnar inom ramen av det ekonomiska ansvarsområdet och då kan teorin om 
vinstmaximering vara aktuell. Etikteorierna konsekvens-, plikt- och dygdetik samt 
nyttomaximerings- och behovsteori kan vara aktuella inom det etiska och moraliska 
ansvarsområdet, men även det filantropiska ansvarsområdet.  Läsaren kan se den definitiva 
modellen för våra teoretiska utgångspunkter i figur 9 på nästa sida. 

 

 

 

                                                      
100 Nussbaum (2009) 
101 Borglund (2008) s.67-68 
102 Matt. 7:12 (2000) 
103 Borglund (2008) s.68 
104 Driscoll & Hoffman (2000) 
105 Caroll (1991) 
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Figur 9: Definitiv modell för den teoretiska referensramen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Definitiv modell för den teoretiska referensramen 
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Kapitel 4. Leden till ökad förståelse 
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva och diskutera den praktiska metoden för vår studie. Vi 
kommer argumentera och förklara bakgrunden för vårt urval av respondenter, beskriva 
förfarandet vid insamlingen av primärdata samt intervjumetoden. Läsaren kommer även 
kunna se hur vi valt att tolka och analysera vår primärdata samt hur accessen varit till 
urvalet. Det övergripande syftet med kapitlet är att skriftligen återskapa det praktiska 
förfarandet för läsaren, så den kan ha god förståelse för studiens bakgrund och resultat.  

4.1 Varför metod? 
Enligt Halvorsen är metoden läran om de verktyg som kan användas för att samla in data. Han 
menar på att kontrollerbarheten för läsaren är viktig för studiens trovärdighet. Som forskare 
skall den noga beskriva; förfarandet vid insamlandet av data, organiseringen, revideringen och 
analysen, så att läsaren får ökad förståelse och möjlighet att kontrollera alla delar i studien106. 
Eftersom vi eftersträvar en sanningsenlig, saklig och trovärdig uppsats som syftar till att öka 
förståelsen för hur läkare uppfattar läkemedelsindustrin, har vi ansträngt oss för att läsaren 
skall vara välinformerad om vad vi valt att genomföra, varför vi gjort det och hur vi gått 
tillväga, i syfte att de ovanstående önskade målen kan uppnås.  

4.2 Primärdata 
Begreppet primärdata omfattar de källor som skapas under studien av forskaren. Med andra 
ord har källan aldrig funnits fram tills det att forskaren samlat in studiens primärdata107. Berg 
beskriver primärdata som källor vilka involverar skriven eller muntlig vittnesbörd av 
ögonvittnen108. I vår studie har båda författarna agerat ögonvittnen, då vi båda har medverkat 
vid all insamling av primärdata. Studiens primärdata består av fem läkare och en 
läkemedelsrepresentant. All primärdata är insamlad genom besöksintervjuer. Vi gjorde detta 
eftersom vi ville uppleva intervjuns sinnesuttryck till fullo, och kunde genom besöksintervjuer 
använda oss av så många av våra sinnen som möjligt, för ökad förståelse. Det är något vi inte 
kunnat ta del av ifall vi hade till exempel genomfört telefonintervjuer. Trost anser att det inte 
är lämpligt att ställa in- eller djupgående frågor via telefonintervjuer109, vilket är något vi 
gjorde vid intervjutillfällena. 

4.3 Urval 
Studiens primärdata är insamlat genom ett bekvämlighetsurval110, med andra ord består 
urvalet av läkare och läkemedelsrepresentanten som vi bedömde representativa samt hade tid 
för intervju under veckorna 18 och 19, 2009 i Sverige. Vi valde denna urvalstyp eftersom vi 
insåg tidigt att läkare och läkemedelsrepresentanter är väldigt upptagna, samt att få tillgång, 
med andra ord access till ett annat urval, skulle bli mycket svårt. Ett potentiellt annat liknande 
urval skulle vara mycket problematiskt och skulle försvårat genomförbarheten för studien, 
avsevärt. För att komma i kontakt med de tre av de fem läkarna tog vi personlig kontakt med 
en person inom läkarkåren med ett brett kontaktnät som sedan hänvisade oss vidare till de tre 
läkarna och gav oss deras e-postadresser. Dit skickade vi sedan övergripande information om 
vårt uppsatsämne med bland annat problembakgrund, problemformulering, syfte samt förslag 
på tider för besöksintervjun, som de sedan stämde av med oss. Detta gjorde vi för att ge 
respondenterna en god insyn i studien samt att de kunde vara väl förberedda vid 
                                                      
106 Halvorsen (1989) s.13 
107 Ibid. s.63 
108 Berg (2001) s.237 
109 Trost (2005) s.22 
110 Bryman & Bell (2005) s.124-125 
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intervjutillfället. De övriga två läkarna kom vi i kontakt med genom en av författarna. Exakt 
samma informationsprocess som ovan nämnts tillämpades på de senare läkarna. 
Läkemedelsrepresentanten tog vi kontakt med via telefon efter ett tips från vår handledare. 
Efter telefonkontakten beslutade vi om ett personligt möte och att vi skulle göra ett e-
postutskick om ytterligare information om studien. Läsaren kan i bilaga 4 se e-postutskicken 
vi skickade till samtliga respondenter i urvalet.  

Varför valde vi läkare?  
I samråd med vår handledare beslutade vi oss för att genomföra djupintervjuer med fem 
stycken väl erfarna läkare. Yrkeserfarenheten i urvalet är mellan 13 och 33 år. Tre av dessa är 
överläkare varav en även professor. De resterande två är företagsläkare med lång 
yrkeserfarenhet. Vi ser erfarenhet inom läkaryrket som en betydande faktor för studiens 
trovärdighet och ville därför intervjua läkare med lång erfarenhet inom yrkesgenren. Genom 
deras mångåriga erfarenhet inom läkaryrket kan de berätta för oss om hur de uppfattar etik 
och moral samt hur de upplever vinst- och nyttomaximeringsdrivkraften, inom 
läkemedelsindustrin, över tid och i samtid, och på så vis hjälpa oss att öka förståelsen för 
vilket av de två incitamenten som uppfattas väga tyngst. Deras uppfattningar tolkade vi och 
analyserade med vår teoretiska referensram. Enligt Ejvegård är det av stor vikt att primärdata 
forskaren använder sig av är trovärdig111. Vi upplever att tillförlitligheten blir högre desto 
längre yrkeserfarenhet läkaren har inom yrket, och lång yrkeserfarenhet har alla dem fem 
läkare vi intervjuade.   

Varför valde vi en läkemedelsrepresentant? 
Även här i samråd med vår handledare fick vi tips om att kontakta en läkemedelsrepresentant 
med en lång erfarenhet inom yrket för att genomföra en djupintervju. Vi valde att endast 
intervjua en läkemedelsrepresentant eftersom vår studie syftar till att öka förståelsen för 
läkares uppfattningar. Emellertid vill vi inte utesluta en läkemedelsrepresentants uppfattning 
av etik och moral inom läkemedelsindustrin eftersom vi finner denna syn väldigt intressant, 
då personen faktiskt jobbar för läkemedelsindustrin. Genom att jämföra läkarnas och en 
läkemedelsrepresentants uppfattningar kan studiens resultat bli intressant, då vi samlar in 
primärdata från de båda aktuella parterna, i studien.  

Anonymitet 
Enligt god forskningsetik och samtyckeskravet om att alla har rätt att bestämma själva över 
sin medverkan112, så har vi tagit hänsyn till detta. Alla respondenter är anonyma och namnen 
som används i studien är kodade, med andra ord fingerade. Vi har full förståelse för 
anonymitetskravet som ställts av respondenterna eftersom studien syftar främst till att öka 
förståelsen för etik och moral samt inom läkemedelsindustrin ur en läkares perspektiv, vilket 
kan uppfattas som ett känsligt ämne.  

4.4 Intervjumetod 
Forskaren måste noggrant förbereda sig inför varje intervjutillfälle, så att den efter intervjun 
fått data av en sådan karaktär som kan besvara studiens problem samt uppfylla syftet113.  
Eftersom vi har en deduktiv ansats är våra intervjuguider sammankopplade med den 
teoretiska referensramen. Läsaren kan tydligt se de teoretiska kopplingarna i studiens 
intervjuguider i bilaga 2 och 3.  

                                                      
111 Ejvegård (2003) s.16  
112 Vetenskapsrådet (2002) s.9 
113 Ejvegård (2003) s.46 
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Tabell 1: Intervjudata  

Samtliga intervjuer går under temat djupintervju eftersom ett flertal av intervjufrågorna är 
omfattande. Djupintervjuer är en intervjutyp där respondenten styr relativt fritt över intervjun 
medan forskaren lyssnar och observerar.114. Eftersom intervjuerna var av en djup karaktär 
ville båda författarna delta under alla besöksintervjuer. Trost menar att två intervjuare kan 
vara lämpligt ifall ämnet är av en känslig karaktär115, vilket vi bedömde, samt att insamlingen 
av information och förståelsen ökar ifall intervjuarna är två jämfört med endast en 
intervjuare116. 

Många av frågorna som ställdes krävde noga eftertanke hos respondenterna med tanke på 
känsligheten och vi gav dem den tid de behövde för att besvara frågorna. Alla intervjuer 
påbörjades med att en av författarna ställde frågor om deras yrkesbakgrund, sedan gick vi in 
mera på deras allmänna uppfattning av etik och moral, för att sedan ställa frågor om deras 
uppfattning av etik, moral, ansvar och mission inom läkemedelsindustrin. Vi avslutade varje 
intervju med frågan ”Vad är din personliga uppfattning av läkemedelsindustrins största 
drivkraft om du jämför nyttomaximering för individens bästa hälsa i fokus relation i till 
vinstmaximering?” som är i enlighet med vår problemformulering. Vi valde att ställa den 
frågan sist eftersom vi bedömer den som väldigt känslig. Följdfrågor ställdes då vi ansåg att vi 
behövde ett mer uttömmande svar, beroende på vad respondenten svarade på huvudfrågan. 
Följdfrågorna är baserade på underrubrikerna i intervjuguiderna. Intervjuerna varade mellan 
26 till 41 minuter i en lugn och ostörd atmosfär. Med tanke på anonymitetskravet och den 
eventuella risken till att någon respondent skulle bli exponerad beskriver vi inte 
intervjuplatserna mer. 

Vi valde att inte visa intervjuguiden för någon av de sex respondenterna, vilket genererade till 
att ingen visste exakt vilka frågor vi skulle ställa. Kvale menar att desto spontanare 
intervjuprocessen är desto större sannolikhet är det att svaren forskaren får ärliga svar från sitt 
urval117. Det är just den spontaniteten som vi önskade i vårt urval, vi skapade en god 
förutsättning för detta eftersom vi höll alla intervjufrågorna hemliga, fram tills 
intervjutillfällena. 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en diktafon vi hyrde från Servicecenter vid Umeå 
Universitet. Alla intervjuer är inspelade och är endast till författarnas förfogande. Efter 
transkriptionen gjorde vi en sammanställning för varje intervju och skickade den med e-post 
till varje respondent så denne kunde godkänna att det vi sammanställt stämmer överens med 
deras uppfattning av intervjun, i syfte att utesluta missförstånd oss parter emellan. Vi gjorde 
detta eftersom vi anser att trovärdigheten för studien ökar ifall respondenterna får möjligheten 
att kommentera transkriptionen, vilket lägger grunden till resultatet och slutsatserna. I tabell 1 
nedan kan läsaren se sammanställd information över intervjuerna. 

  

 
 
 

                                                      
114 Trost (2005) s.22 
115 Ibid. s.46 
116 Ibid. 
117 Kvale (1997) s.121 

Respondent Befattning Datum Tid Tidslängd Atmosfär

Adamsson Överläkare 28/4-2009 14.10 - 14.41 31min Lugn och ostörd

Bengtsson Företagsläkare 29/4-2009 13.30 - 14.03 33min Lugn och ostörd

Carlsson Företagläkare 29/4-2009 14.13 - 14.39 26min Lugn och ostörd

Davidsson Överläkare 4/5-2009 09.10 - 09.51 41min Lugn och ostörd

Fransson Läkemedelsrepresentant 4/5-2009 15.10 - 15.43 33min Lugn och ostörd

Eriksson Överläkare & Professor 8/5-2009 08.03-08.33 30min Lugn och ostörd
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4.5 Analysmetod  
Vi spelade som tidigare nämnt in alla intervjuer med hjälp av en diktafon. Inspelningarna 
transkriberade vi sedan ned ordagrant i separata dokument vilket gjorde det enklare för oss att 
kunna tolka och analysera studiens primärdata. När vi var klara med denna del granskade vi 
alla dokument noggrant där vi utgick från den teoretiska referensramen för att finna eventuella 
kopplingar mellan teori och empiri. Väl medvetna om studiens problemformulering och syfte 
eftersökte vi hela tiden efter intressanta svar som kunde hjälpa oss att besvara och uppfylla 
dessa två. Detta gjorde vi genom våra egna tolkningar av läkares och 
läkemedelsrepresentantens uppfattningar av etik och moral i läkemedelsindustrin och hur de 
olika incitamenten; nytto- och vinstmaximering kan tänkas vara störst drivkraft inom 
industrin. Vi bestämde oss för att koppla samman empiri och analys i ett kapitel – kapitel sex. 
Anledningen till det grundar vi på att datainsamlingen genomfördes med djupintervjuer, med 
andra ord var intervjuerna ostrukturerade och många av respondenternas svar var unika, vilket 
vi tyckte skulle försvåra ett strukturerat och separat empirikapitel. 

Trost anser att det inte finns någon given analysmetod för kvalitativa studier, jämfört med 
kvantitativa, som har givna numeriska metoder. Han menar att vid kvalitativ datainsamling är 
det upp till forskarens kreativitet och analytiska förmåga.118 Ett stort ansvar vilade därför på 
vår analytiska förmåga och kreativitet för att kunna tolka läkares och 
läkemedelsrepresentantens olika uppfattningar.  

4.6 Access 
Den viktigaste delen av studien och svårast i vårt fall var att få tillgång och möjlighet att 
intervjua de fem läkarna, varav tre av dessa var överläkare och även en professor, samt en 
läkemedelsrepresentant med mångårig erfarenhet inom yrket. Alla intervjuer skapade 
underlaget för att kunna besvara vår problemformulering och uppfylla syftet. Bryman 
beskriver accessen till urvalet som en nyckelfaktor inom samhällsvetenskaplig metod. Han 
skriver om två olika typer av dimensioner av access; öppen och stängd.119 I vårt fall var 
accessen stängd eftersom vårt urval ligger inom ramen av organisationer där läkare och 
läkemedelsrepresentanten arbetar. Hade accessen varit av en öppen karaktär skulle studien 
varit enklare att genomföra, då denna typ involverar det öppna samhället120, till exempel 
författarnas vänner och gemenskap. För att kunna få access till urvalet krävdes ett antal 
personliga besök, många telefonsamtal och e-postutskick samt resor som författarna själva 
fick finansiera. Vi fick ha tålamod, vilket gav resultat efter en tid. 

Eftersom vi bedömer etik och moral som ett känsligt ämne är vi mycket nöjda med att ingen 
av de sex tillfrågade respondenterna valde att dra sig ur studien. Således fick studien inget 
bortfall. Vi upplever att samtliga respondenter har gett oss trovärdiga, betänksamma och 
ärliga svar på alla frågor som ställts. Accessen var således enligt vår mening god. 
Respondenterna visade stort engagemang och intresse för vårt ämnesval och vi lovade att 
skicka ut kandidatuppsatsen via e-post till samtliga när den blev klar, så de kunde få ta del av 
det bidrag vi arbetat fram under dessa tio intressanta veckor.  

 

                                                      
118 Trost (2005) s.125 
119 Bryman (2008) s.403 
120 Ibid. 
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4.7 Sammanfattning av studiens praktiska metod 
Studiens primärdata består av sex stycken respondenter; fem stycken läkare och en 
läkemedelrepresentant. Insamlingen utfördes genom besöksintervjuer, där båda författarna 
deltog. Vi valde ett bekvämlighetsurval i syfte att göra studien genomförbar eftersom läkare 
generellt är väldigt upptagna. Samtliga intervjuer är så kallade djupintervjuer, en intervjutyp 
där respondenten styr relativt fritt över intervjun medan vi lyssnar och observerar. 
Analysmetoden bestod av tolkning samt analys av transkriptionen av de sex intervjuerna, där 
vi utgick ifrån studiens teoretiska utgångspunkter, för att besvara vår problemformulering 
samt uppfylla syftet.  Accessen vi fick till respondenterna bedömer vi som sanningsenlig och 
trovärdig. Eftersom accessen var svår att få till en början, det vill säga förstakontakten med 
läkarna, så fick författarna lägga ner mycket resurser på denna del. 
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5. Uppfattningar av läkemedelsindustrin 
 
I detta kapitel kommer vi presentera resultatet och analysera studiens primärdata, med andra 
ord empiri och analys av datainsamlingen på de fem läkarna och läkemedelsrepresentanten. 
Primärdatan har vi tolkat och analyserat utifrån våra teoretiska utgångspunkter. Kapitlet 
kommer börja med en presentation av de sex respondenterna och sedan övergå till tolkning 
och analys med etikteorierna; konsekvens-, plikt- och dygdetik samt nyttomaximering. 
Därefter ekonomiteorin om vinstmaximering. Sedan kommer vi utgå ifrån Maslows 
behovsteori samt teorin om socialt ansvarstagande – Corporate Social Responsiblity – CSR. 
Avslutningsvis kommer vi koppla ihop respondenternas uppfattningar av de två drivkrafterna 
nytto- och vinstmaximering, vilket ger läsaren en översiktig bild för hur fem läkare och en 
läkemedelsrepresentant uppfattar läkemedelsindustrin, direkt kopplat till studiens problem. 

 
5.1 Presentation av respondenterna 
Vi kommer i den här delen presentera de sex respondenterna vi intervjuade; fem läkare och en 
läkemedelsrepresentant. 

Överläkare Adamsson  
Överläkare Adamsson har arbetat som läkare i 33 år och disputerade till överläkare för 15 år 
sedan. Hon valde yrket eftersom det var intressant ur ett flertal avseenden. Det var 
intellektuellt närande samt att hon uppskattar kontakten med andra människor och att 
framförallt hjälpa dem. Hon har inte enbart jobbat i Sverige utan även vid andra 
universitetskliniker, världen över. Hennes yrkesroll efter att hon blev överläkare tycker hon 
har förändrats på ett sådant sätt att hon fått ett betydligt större ansvar, fler medarbetare som 
hjälper henne med det praktiska, vilket leder till hon har fler att vägleda. Hon anser att hennes 
roll blivit en mentorsroll, där hon skall hjälpa sina yngre kollegor att växa in i sin yrkesroll. 
Rollen som överläkare har även gett henne mer ansvarsfrihet och även betytt att hon jobbar 
mer i arbetslag, jämfört med tidigare. Etik och moral enligt henne är att behandla alla jämlikt 
enligt rättviseprincipen och i viss utsträckning nyttoprincipen, hon menar att hon lever efter 
samma normer både privat och professionellt. Hon beskriver sin relation till 
läkemedelsindustrin under sina 33 år som läkare som till en början begränsad. Det var för 
tjugo år sedan, då hon började bedriva egen forskning som hon känner att hon kom i kontakt 
med läkemedelsindustrin på riktigt. Då i form av att söka anslag till egen forskning. På senare 
år beskriver hon relationen till läkemedelsindustrin som att hon har rollen som kontaktperson, 
för hennes sektion. Där har hon varit ansvarig för att boka informationsmöten och 
utbildningsmöten. Men den kontakten har minskat, mycket beroende på de nya regleringarna 
som har begränsat kontakten mellan läkare och läkemedelsindustrin, menar hon. Hon anser att 
hennes relation med läkemedelsindustrin är god och att hon väljer sina samarbetspartners med 
noga eftertanke.  

Företagsläkare Bengtsson 
Företagsläkare Bengtsson har arbetat som läkare i 23 år, varav fem år som företagsläkare och 
tidigare som allmänläkare, då han arbetat som bland annat distriktsläkare. Han valde yrket 
eftersom det var ett spännande arbetsområde, samt att han tycker om att arbeta med 
människor. Det finns mycket som lockade med yrket menar han. Etik och moral är enligt 
honom ett levnadssätt. Han tillämpar etiken och moralen i varje möte i hans vardag, oavsett 
situation. Hans relation till läkemedelsindustrin började för cirka tjugo år sedan. Han menar 
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att då såg relationen helt annorlunda ut, jämfört med i dag. Sen regleringarna för hur 
kontakten mellan läkare och läkemedelsindustrin skall vara, så har kontakten minskat. Han 
säger att på 90-talet såg han läkemedelsrepresentanter flera gånger i veckan, men när de nya 
regleringarna tillkom, samt att han nu även jobbar privat som företagsläkare, så är antalet 
möten begränsade med läkemedelsindustrin. Enligt honom så finns det en relation, fast den är 
vald restriktivt. Han föredrar att följa Läkemedelskommitténs råd i första hand vid val av nya 
läkemedel.  

Företagsläkare Carlsson 
Företagsläkare Carlsson har arbetat som läkare i tjugo år, varav fem år som företagsläkare och 
tidigare som allmänläkare, då han var vårdcentralchef och distriktsläkare. Han valde yrket för 
att kunna arbeta med människor. Intresset för att arbeta med och hjälpa människor var den 
avgörande faktorn till yrkesvalet. Han menar att hans roll har förändrats från det att han blev 
färdig läkare till där han arbetar i dag. Åsikter, värderingar och frågeställningar förändras över 
tid menar han. Hans uppfattning är att han möter allt färre allvarliga sjukdomar i dag än för 
10-15 år sedan. Han kan inte avgöra om det beror på att folk har blivit friskare eller någon 
annan faktor. Etik och moral för honom handlar om att handla korrekt – dagligen. Genom att 
hjälpa människor på bästa möjliga sätt, alltid vara ärlig och att använda sig av de godkända 
vårdmodellerna. Det handlar om att handla rätt, enligt honom. Han berättar att en relation till 
läkemedelsindustrin fick han redan som nyexaminerad läkare, främst genom möten med 
läkemedelsrepresentanter. Synen på relationen mellan läkare och läkemedelsindustrin var på 
den tiden mer liberal, regelverket var mindre omfattande jämfört med det som finns i dag. 
Hans relation med läkemedelsindustrin har precis som Bengtssons minskat med anledning av 
regleringarna, men även på grund av att han har övergått till att arbeta privat, som 
företagsläkare. Där han arbetar i dag tar de inte emot läkemedelsrepresentanter om de inte vet 
att mötena kan vara kunskapshöjande och komma deras patienter till hälsomässig nytta.   

Överläkare Davidsson 
Överläkare Davidsson har varit legitimerad läkare i snart 13 år. Han valde yrket för hans 
nyfikenhet för naturvetenskapen men också på grund av familjetradition. Sen han blev 
överläkare har ansvarsbiten ökat menar han. Jämfört med att vara underläkare är han nu som 
överläkare ansvarig för ett antal underläkare själv, vilket gör att det är upp till honom att 
godkänna journaler med mera. Han har forskat inom olika medicinområden och i dag 
undervisar han och tar emot patienter dagligen. Enligt honom är etik och moral rättvisa. Att 
behandla alla människor lika oavsett vad det handlar om menar han. Han beskriver sin 
relation till läkemedelsindustrin under sina 13 år som läkare, som att kontakten var påtaglig 
till en början. De första åren skedde mötena mestadels i grupp, men de ville helst boka 
enskilda möten berättar han. Sen tre år tillbaka så har mötena blivit betydligt färre och policyn 
säger i dag att mötena skall ske i grupp och vara sanktionerade av högre chef. Relationen med 
läkemedelsindustrin i dag består huvudsakligen av den kontakt han har genom sin forskning. 

Överläkare & Professor Eriksson 
Överläkare och Professor Eriksson har arbetet som läkare i över 25 år. Hans arbetsområden är 
patientbehandling, forskning och undervisning. Han valde läkaryrket för alla utmaningar 
arbetet involverar. Att få möjlighet att kunna hjälpa människor. Möjligheten till att utveckla 
sin kunskap om sjukdomar. Sen han blev överläkare menar han att ansvaret har blivit 
betydligt större. Ett mycket mer självständigt arbete vilket leder till svårare fall att 
problemlösa. Etik och moral enligt honom är att göra vad som är bäst för de som söker 
läkarvård. Genom att bota, lindra och trösta i alla lägen oavsett vem patienten är. Rättvis 
behandling. Han beskriver sin relation till läkemedelsindustrin ur två olika perspektiv; dels 
hans relation som doktor, och dels hans relation som forskare. Han säger att antalet 
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läkemedelsrepresentanter som kommer förbi och vill informera om läkemedel har minskat 
väldigt mycket under hans 25 år som läkare, mycket på grund av de nya regleringarna. Hans 
relation i dag är primärt kopplad till hans forskning.  

Läkemedelsrepresentant Fransson 
Läkemedelsrepresentanten Fransson har jobbat inom läkemedelsindustrin i 23 år. Han har en 
utbildningsbakgrund som Sjuksköterska och vidareutbildningar inom olika specialiteter som 
han gått under sin tid som läkemedelsrepresentant, eller säljare, som han själv brukar kalla 
sig. Han valde yrket för dess många fördelar. Det fanns individuell utvecklingspotential, 
mycket valmöjligheter, samt om han fick in en fot i branschen så hade han gratis utbildning, 
bra lön och generellt bra villkor. Han sammanfattar drivkraften och fördelarna inom yrket 
med ett ord: Trygghet. Arbetslivserfarenheten omfattar mångårigt arbete som säljare i de 
större läkemedelsbolagen. Etiken och moralen är enligt honom att vara ärlig och 
sanningsenlig. Att som läkemedelsrepresentant presentera läkemedelsbolagets preparat på ett 
sakligt vis och med vetenskaplig grund. Hans relation till läkare under sina 23 år som 
läkemedelsrepresentant menar han huvudsakligen bygger på personliga relationer. I vissa fall 
fördjupar han relationen mer, får ett namn, en präglad identitet.  Det är viktigt att han står för 
någonting mer än en stereotypisk läkemedelsrepresentant. Han vill förknippas med att han 
alltid presenterar saklig information. Att han alltid uppfattas som ärlig och öppen i sin 
kommunikation. Han menar att utan goda relationer säljer han inte mycket. 

Avsikten att hjälpa människor något gemensamt bland läkarna 
Fyra av de fem läkare vi intervjuade menar på att drivkraften till läkaryrket är viljan att hjälpa 
och arbeta med människor samt skapa hälsomässig nytta för dem. Nyttoaspekten för 
individens hälsa går att koppla till nyttomaximeringsteorin som går ut på att ens handlingen 
skapar nytta för mänskligheten121. Att skapa hälsomässig nytta för individen samt den stora 
möjligheten till personlig kunskapsutveckling, är något som kan generera mer hälsonytta för 
mänskligheten. Vi upplever att teorin om nyttomaximering används i praktiken, bland de 
läkare vi intervjuade.  

5.2 Konsekvensetik uppfattas vara ett vanligt inslag 
Att som individ eller företag handla i syfte att uppnå det önskade resultatet, är vad 
konsekvensetiken baseras på122 . Läkarnas uppfattningar av läkemedelsindustrin ur ett 
konsekvensetiskt perspektiv ger oss en enig bild. Att hur läkemedelsindustrin upplevs handla 
för konsekvenserna att forska fram önskade preparat, som sedan skapar ekonomisk vinst. 
Preparaten marknadsförs både internt bland läkare och externt till övriga i samhället genom 
media, ifall läkemedlen är receptfria, berättar läkarna. Läkemedelsrepresentanten Fransson 
styrker läkarnas uppfattning när han säger att: ” Läkemedelsföretag jobbar ju för att tjäna 
pengar.” och att: ”Aktieägarna kommer inte godkänna att det inte tas hem några pengar” 
vilket han diskuterar vidare om och nämner att säljkraven som ställs från högre chefer och 
mellanchefer är höga. Vi ser även en skillnad när vi jämför läkarnas konsekvensetiska syn på 
läkemedel med läkemedelsindustrins. Eriksson säger att: ” Vi har ju absolut skillnader där, där 
vi vill ha billiga, jätteeffektiva jättesäkra läkemedel och läkemedelsindustrin förstås har sina 
kostnadsaspekter på det hela. Så helt klart det finns motpoler där.” Motpolerna kan därför 
upplevas som hinder för de två drivkrafterna; vinst- och nyttomaximering. Informationen om 
nya läkemedel är enligt Fransson endast baserat på vetenskapliga studier i högt ansedda 
läkemedelstidskrifter, vilket gör att informationen styrks av trovärdiga och oberoende 
tredjeparter. Han menar att när försäljningen är baserad på vetenskap är den etisk och 

                                                      
121 Brytting (2005) s.41 
122 Ibid. s.37 
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moralisk, och således korrekt. Trots skillnaden i syn på läkemedel är samtliga respondenter 
eniga om att både läkemedelsindustrin och läkarna arbetar efter samma målsättning - att 
hjälpa individen som är i behov av medicinsk behandling. Sen i vilken utsträckning 
läkemedelsindustrin arbetar för att hjälpa individen, globalt sett, menar Carlsson och Eriksson 
att det går ifrågasätta. Dock är detta en fråga om socialt ansvarstagande, vilket vi kommer 
tolka och analysera senare i kapitlet.  

5.3 Pliktetik ett måste för läkemedelsindustrin 
Pliktetiken grundar sig på att individen eller företaget skall agera utifrån samhällets principer, 
regler och normer.123 Läkemedelsindustrin är i stor omfattning reglerad, på nationell och 
internationell nivå, förklarar respondenterna. Adamsson menar att i dagsläget är det omöjligt 
för läkemedelsrepresentanter att personligen informera om sina preparat utan tillstånd från 
läkarnas högre chefer, vilket var möjligt för tio år sedan. Även möjligheten att bjuda med 
läkare på läkemedelskonferenser helt gratis är nu reglerad. I dag måste landstinget betala 
halva kostnaden för läkemedelkonferensen, berättar Fransson.  Vi tolkar det som att det blivit 
en barriär mellan läkarna och läkemedelrepresentanterna, vilket kan försvåra det för 
läkemedelsindustrin att sälja in sina läkemedel. Som all annan försäljning runt om i världen 
oavsett industri bygger försäljning på relationer, menar Fransson. Pliktetiken har likheter med 
konsekvensetiken eftersom plikten kan vara lika med den önskade konsekvensen. Vilket kan 
betyda att handlingen blir den samma. I läkemedelsindustrins fall nämndes det tidigare om 
avkastningskravet som ställs från aktieägarna, vilket vi tolkar som en plikt – plikten att 
uppfylla avkastningskravet. Läkarna har plikten att vara kostnadseffektiva, vilket är en motpol 
till ekonomiskt vinstskapande. Alla läkarrespondenter säger att de är väl prismedvetna vid 
utskrivning eller rekommendering av preparat samt att de i dag får stor vägledning vid val av 
läkemedel från Läkemedelskommittén. Den fungerar som en slags arbetsavlastning anser 
läkarna. De behöver inte lägga den långa tid det ibland kan ta att själva granska ett nytt 
läkemedel. 
 
Bengtsson förklarar att läkare har en prispolicy när de väljer läkemedel till patienten. Han 
menar att effekten av preparatet är det viktigaste och försöker göra en kostnadsbedömning, 
där han jämför effekten av de olika preparaten jämfört med priserna. Ifall ett preparat är 
marginellt och endast mätbart bättre än ett annat, men betydligt dyrare, så väljer han 
automatiskt det billigare alternativet. Fransson berättar att läkemedelsindustrin forskar för att 
få fram det bästa preparatet, vilket kan leda till att det blir väldigt dyrt, med tanke på att priset 
baseras på forsknings- och utvecklingskostnader. Han vill även belysa betydelsen av plikten 
att följa de normer, principer och framförallt regler som råder för läkemedelsindustrin. 
Läkemedelsbolag vill göra allt de kan för undvika negativ uppmärksamhet, framförallt i 
media, som kan skada deras rykte. Vi tolkar detta som ett tydligt kännetecken av pliktetik i 
praktiken.    

5.4 Dygdetiken uppfattas skilja sig 
Dygdetiken kännetecknas av att individens eller företagets handlingar baseras på goda 
egenskaper.124  Läkemedelsrepresentanten Fransson säger att: ”Man är alltid rak i sin 
kommunikation, ärlig och öppen” och som tidigare nämnt att informationen är saklig och 
vetenskapligt baserad när han informerar om preparaten. Vi tolkar det som ett dygdetiskt 
handlande av läkemedelsindustrin. Flera av läkarna menar dock till viss del motsatsen. 
Bengtsson anser att den receptfria marknadsföringens saklighet kan ifrågasättas och att han 
upplever den i vissa fall som vinklad marknadsföring, av preparat. Carlsson har en liknande 
                                                      
123 Koskinen (1999) s.38 
124 Tännsjö (2000) s.93 
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åsikt då han upplever dagens sjukvårdsbehov som mer banalvård jämfört med hur det var förr 
i tiden, och är skeptisk till huruvida vissa läkemedel faktiskt behövs. Adamsson säger att ”Jag 
tycker att man inte ska tillåta marknadsföring av läkemedel på det sättet som det görs i dag”, 
vilket vi uppfattar som en negativ syn på marknadsföringen av receptfria läkemedel.  Hon 
menar att informationen om vilka biverkningar preparaten har inte framgår tydligt. Enligt 
henne kan vissa läkemedel till och med leda till allergier. Vi tolkar läkarnas uppfattningar av 
läkemedelsindustrin som delvis motstridande, jämfört med uppfattningen Fransson har. 
Adamsson vill dock belysa att det skiljer sig läkemedelsföretagen emellan. Vissa är mer 
vinstintresserade än andra och är således mer påstridiga att sälja sina läkemedel menar hon. 
Medan andra läkemedelsföretag har många goda egenskaper – dygder.  Vissa är till exempel 
hela tiden angelägna om att vara med i forskningen och utvecklingen av nya 
läkemedelspreparat. Att vara öppna och visa god transparens i alla vetenskapliga studier som 
utförs, oavsett om utfallet varit misslyckat eller lyckat berättar hon. Vi uppfattar alla läkare 
som eniga på den punkten – att dygdetik och goda egenskaper är något som uppfattas 
tillämpas inom läkemedelsindustrin men vissa segment av industrin kan ifrågasättas.  

5.5 Nyttomaximering behövs det mer av enligt läkarna 
Enligt nyttomaximeringsteorin skall individen eller företaget agera så att handlingen genererar 
största möjliga nytta - för så många som möjligt.125 Som tidigare nämnt i vår studie är 
läkemedelsindustrins mission att förlänga människoliv och Läkemedelsrepresentanten 
Fransson uppfattar läkemedelsindustrins drivkraft att nyttomaximera som att: ”Där det är 
jättemycket människor som faktiskt är sjuka och behöver mycket läkemedel – det är det 
läkemedelsindustrin vill maximera.”, vilket vi ser som ett tydligt kännetecken av teorin i 
praktiken.  Eriksson tolkar vi ha en annan uppfattning. Han menar att vissa läkemedelsbolag 
försöker få individer som är i gränsvärdeszonen till medicinering, att påbörja en mångårig 
behandling, vilket han anser vara onödigt eftersom risken och behovet är enligt honom 
minimal och kostnaden för behandlingen kan vara dyr och innebära biverkningar, speciellt på 
lång sikt. Han nämner blodtrycksmedicin som ett exempel. Alla fem läkare menar att 
läkemedelsindustrin bör lägga mer av sina resurser på mer behövda läkemedel, t ex mot 
lungsjukdomen tuberkulos och mässling. 
 
Enligt Davidsson så har förutsättningen för att skapa mer nytta för individen ökat inom 
läkemedelsindustrin sen regleringen mot personlig direktkontakt med läkare, utan tillstånd 
från högre chef. Han menar att i dagsläget ställs det högre krav på läkemedelsindustrin och 
kontrollen är påtaglig, vilket medför högre kvalitet och kan skapa mer nytta, med 
läkemedelsutbudet. Adamsson uppfattar det på ett liknande vis, hon säger att: ” Nu har de 
istället erbjudit sig att ordna riktiga kurser” och med riktiga kurser menar hon att förr i tiden 
var det vanligt att kurserna var mer påstridiga och säljinriktade än de var 
informationsinriktade. Mötena ställs också alltmer på läkarnas villkor i dag menar hon. 
Bengtsson och Carlsson är av samma uppfattning då de menar att 
nyttomaximeringsdrivkraften har ökat bland läkemedelsbolagen, relationen i dag är mer 
kunskapshöjande än förr, vilket skapar en ökad nytta för den som söker medicinsk vård. 

5.6 Vinstmaximering – en målsättning med konflikter 
Den ekonomiska teorin om vinstmaximering utgår ifrån att företaget eftersträvar att maximera 
den ekonomiska vinsten, genom att maximera intäkterna samt minimera kostnaderna på ett så 
effektivt sätt som möjligt.126 Teorin kan uppfattas som Eriksson beskriver det - en motpol för 
                                                      
125 Brytting (2005) s.41 
126 Dobson & Palfreman (2002) s.110 
116  Maslow (1943) 
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vad läkarna eftersträvar i deras yrke. Han menar att läkare arbetar efter målet att vara så 
nyttoeffektiva som möjligt vid utskrivning och rekommendering av läkemedel, således väljs 
de billigare läkemedlen framför de dyrare, ifall nyttan är marginellt bättre i det dyrare 
preparatet. Adamsson uppfattar vinstintresset hos läkemedelsindustrin som ett dilemma, 
framförallt i fattigare länder, där de enklaste medicineringarna och behandlingarna inte utförs 
på grund av att betalningsförmågan inte finns – kostnaden är för hög, menar hon. Vi tolkar det 
som att Davidsson uppfattar läkemedelsindustrin på samma vis. Han menar också att de 
primärt ser till betalningsförmågan hos den behövande individen. Dock går det inte att hjälpa 
alla som är i nöd och behov av läkemedel, det krävs pengar menar han. Alla respondenter 
menar att som alla andra industrier så måste också läkemedelsindustrin ha intäkter – för dess 
överlevnad. Utan tillräckligt stora intäkter kan inte forskning för nya läkemedel genomföras 
menar Fransson. Eriksson diskuterar huruvida priskonkurrensen kan påverkas, så att fler kan 
ta del av nyttan, med andra ord - ha råd att betala. Han uppfattar det som att priskonkurrensen 
är för dålig, inom läkemedelsindustrin, speciellt i Sverige. I dagsläget säger han att priserna på 
kopieläkemedel är inom ett 10% intervall under originalpreparatets. Han tycker istället att 
priserna på kopieläkemedel bör ligga 30-50% lägre än originalpreparaten, vilket kan skapa 
lika stora, eller större intäkter genom att sälja större kvantiteter och nå ut till fler människor. 
Scenariot kan leda till en både ekonomisk och nyttovinst, menar han. Vi tolkar det som att alla 
respondenter är eniga om att vinsten är viktig för läkemedelsindustrin, dels på grund av 
aktieägares avkastningskrav och för finansiering av verksamheten, speciellt forskning och 
utveckling. Dock får inte vinsten maximeras på bekostnad av att handlingen strider mot etiken 
och moralen, menar samtliga respondenter.   

5.7 Vissa läkemedelsbehov måste tillfredställas mer 
Maslows behovsteori bygger på att människans olika behov delas upp i fem steg; kroppsliga 
behov, trygghets-, gemenskaps-, uppskattnings- och självförverkligandebehov.127 Alla läkare 
är eniga om att behovet för att en människa ska kunna leva kräver det första steget i teorin, de 
kroppsliga behoven, vilka är andning, sömn, mat, vatten och sex. Eriksson berättar att han 
varit med och forskat fram en astmamedicin, finansierat av läkemedelsindustrin. 
Astmamedicinen gjorde en betydlig skillnad för flertalet patienter. Andningen blev bättre och 
de kunde sova om natten, vilket de inte hade kunnat göra innan. Han menar att 
läkemedelsindustrin var med och tillfredställde ett stort uppdämt behov. Vi anser att behovet 
som tillfredställdes då går att koppla till det första steget i behovsteorin. Eriksson är dock av 
den uppfattningen att i dag läggs det för stora resurser på att forska och utveckla läkemedel 
som inte riktigt hamnar inom ramen för de kroppsliga behoven, i det första steget i teorin. 

Carlsson tolkar vi är av en liknande uppfattning. Han menar att dagens behov som 
läkemedelsindustrin vill tillfredställa med sina preparat, som mindre nödvändiga för 
individen, i en viss utsträckning. Det har tillkommit många preparat i läkemedelsbolagens 
utbud som riktar sig mot enklare sjuktillstånd, som inte skulle behandlats för 15 år sedan, 
menar han. Vi tolkar det som att det läggs stora resurser på ett utbud i dag som består till en 
stor del av preparat som inte faller inom ramen av det första steget i behovsteorin. Eriksson 
berättar att det råder problematik i att tillfredställa vissa kroppsliga behov i delar av världen, 
som är i behov av läkemedel för deras överlevnad, vilket faller inom ramen av kroppsliga 
behov i teorin.  Han nämner som exempel igen sjukdomarna tuberkulos och mässling, vilka är 
sjukdomar en majoritet går runt och bär på i Afrika och Asien. Att det inte har forskats något i 
området under lång tid förr, men i dag görs det, till viss del, men inte tillräckligt, enligt 
honom. 
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Adamsson ser positivt på läkemedelsindustrin i det avseendet att de i vissa fall tillfredställer 
livsnödvändiga kroppsliga behov genom att rekommendera läkemedelsbehandling istället för 
dyrare behandlingar, till exempel dialysbehandlingar och operationer. Hon menar att genom 
en läkemedelsbehandling kan de undvika den dyrare behandlingen och således spara in stora 
summor pengar, på lång sikt. Dock är detta något som inte görs i många fall, då Landstinget 
ser till dagskostnaderna istället för kostnaderna på lång sikt, menar hon.  

Vi uppfattar, utifrån behovsteorin, att samtliga respondenter är av samma uppfattning, hur 
läkemedelsindustrin eftersträvar att tillfredställa det första steget i teorin. Fast inte i en full 
utsträckning, enligt läkarna. Alla läkare nämner att det skiljer sig läkemedelsföretag emellan. 
Vissa företag fokuserar mer på behov som är livsnödvändiga, medan vissa andra fokuserar 
mer där betalningsförmågan är som störst och inte ser lika mycket till vilka de livsnödvändiga 
behoven faktiskt är.  

5.8 CSR - Socialt ansvarstagande under framfart 
Teorin om företagets sociala ansvarstagande, CSR, behandlar företagets sociala ansvar 
gentemot dess intressenter.128 Samtliga respondenter menar att samhället är den viktigaste 
intressenten. De baserar uppfattningen på att de som är i behov av läkemedel och medicinsk 
behandling finns i samhället. Läkemedelrepresentanten Fransson menar att 
läkemedelsindustrin tar ansvaret om att ha individens bästa hälsa i fokus, då han säger att: 
”Jag tycker det är väldigt högt generellt.” Läkarna är dock inte helt av samma uppfattning. 
Bengtsson menar i princip motsatsen när han säger: ”Jag är tveksam om det finns, om de 
känner ett sådant ansvar.” Han menar att vinstdrivkraften inom läkemedelsindustrin är större 
än att ta ansvaret om att ha individens bästa hälsa i fokus. Adamsson är av en liknande 
uppfattning, hon menar att det finns flertalet läkemedelsföretag som tjänar stora summor 
pengar på att sälja kopieläkemedel utan att forska själva. De åker snålskjuts på 
miljardforskning enligt henne, utan att själva komma med något bidrag till forskningen och 
utvecklingen. Det är ett bristfälligt socialt ansvarstagande menar hon. Eriksson nämner igen 
priskonkurrensen och dess koppling till läkemedelsindustrins sociala ansvarstagande. Han 
menar att de som tillverkar och säljer kopieläkemedel sätter priset strax under 
originalpreparaten, vilket de gör i syfte att vinstmaximera. Läkemedelsindustrin bör istället 
öka priskonkurrensen, vilket medför sänkta priser på läkemedel och ger samhället bättre 
förutsättningar, så fler kan ta del av läkemedlens nytta, menar han. Alla läkare menar på att 
reducerade priser på läkemedel är nödvändigt, speciellt i fattigare länder, där behovet av 
läkemedel är stort, men dilemmat är betalningsförmågan vilken är väldigt begränsad.  

Enligt Eriksson så är det oftast mindre läkemedelsföretag som forskar och utvecklar 
läkemedel för sällsyntare sjuktillstånd. Han är av den uppfattningen att de större 
läkemedelsföretagen bör ta ett större ansvar och bidra med forskning och utveckling för de 
sällsyntare sjuktillstånden. Han menar att de större företagen undviker detta eftersom 
marknaden är för liten.  

Alla respondenter upplever att det sociala ansvarstagandet är under framfart inom 
läkemedelsindustrin. I dagsläget menar de på att det tas ett större socialt ansvar jämfört med 
förr.  Läkemedelsrepresentanten Fransson säger att: ”På den tiden, det var 23 år sedan – etik 
och moral var inget stort begrepp då”. Utvecklingen av det sociala ansvaret går i rätt riktning 
menar samtliga respondenter. Dock är alla läkare eniga om uppfattningen, att ett större socialt 
ansvar måste tas av läkemedelsindustrin.  

                                                      
128 Borglund (2008) s.63 
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5.9 Läkarna uppfattar vinstmaximering som största drivkraft 
Alla fem läkare är av samma uppfattning när de diskuterar den tyngsta drivkraften inom 
läkemedelsindustrin. Vinstmaximering och de ekonomiska intressena är de som väger tyngst 
menar dem. Bengtsson säger att: ”Det är vinstmaximering som gäller, nyttan kommer långt 
ner på deras agenda.” Davidsson uppfattar också vinstdrivkraften som större än 
nyttodrivkraften. Dock vill han belysa problematiken med vad det faktiskt går att kräva av 
läkemedelsindustrin. Han ser positivt på läkemedelsindustrin i det avseendet att 
vinstmaximering kan skapa möjligheter till mer forskning och utveckling. Carlsson är av den 
uppfattningen att läkemedelsindustrin försöker ta ett så högt pris som möjligt på sina preparat, 
vilket exkluderar nyttan för de som inte har betalningsförmågan. Han tror att det är mer 
affärsmässiga grunder än nyttomässiga som driver läkemedelsindustrin. När Eriksson 
diskuterar drivkrafterna vinst- och nyttomaximering säger han att: ”Det är självklart 
vinstmaximering.” De ekonomiska intressena, i form av höga avkastningskrav från aktieägare 
gör att läkemedelsindustrin handlar på bekostnad av nyttan deras läkemedel potentiellt kan 
skapa, genom strukturförändringar, menar han.  

Läkemedelsrepresentanten Fransson anser dock att nyttomaximeringen är den största 
drivkraften inom läkemedelsindustrin. Han säger att: ” Forskning på de områden där vi blir 
sjuka mest i. Mage, smärta, lungsjukdomar. Där det är jättemycket människor som faktiskt är 
sjuka och behöver mycket läkemedel – det är det läkemedelsindustrin vill maximera.” Det han 
säger anser vi stämma överens med definitionen av nyttomaximeringsteorin: Individen eller 
företaget skall agera så att handlingen genererar största möjliga nytta - för så många som 
möjligt. Han går således emot läkarnas uppfattningar eftersom han upplever nyttodrivkraften 
som störst inom läkemedelsindustrin.  

Samtliga respondenter är dock eniga om att drivkrafterna vinst- och nyttomaximering inte 
utesluter varandra. Drivkrafterna uppfattas råda i en slags symbios, inom läkemedelsindustrin. 
Men enligt läkarna skall nyttodrivkraften väga tyngre än vinstdrivkraften.  

På nästa sida kommer vi genom två tabeller ge en sammanställd och övergripande bild för hur 
samtliga respondenter uppfattar de två drivkrafterna. 
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Tabell 2: Drivkraften nyttomaximering eller vinstmaximering inom läkemedelsindustrin 

Tabell 3: Respondenternas uppfattningar av den största drivkraften inom läkemedelsindustrin 

5.8 Översikt för respondenternas uppfattningar av största 
drivkraft 
 
Vi har i tabell 2 och 3 nedan sammanställt alla respondenters svar på deras personliga 
uppfattningar av vilken drivkraft av vinst- och nyttomaximering som de uppfattar väga tyngst 
inom läkemedelsindustrin.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

  

Respondent Uppfattning

Adamsson Vill tro att drivkraften är nyttomaximering, men är av uppfattningen av att det är vinstmaximering som är störst drivkraft

Bengtsson Är övertygad om att det är vinstintresset som är den största drivkraften, nyttan uppfattas hamna  i periferin

Carlsson Uppfattar vinstintresset som viktigast, läkemedelsindustrin vill suga ut allt som går

Davidsson Tycker det är uppenbart att det är vinstmaximering och tycker det är väldigt synd

Fransson Nyttan är viktigast. Att maximera där människor är sjuka mest

Eriksson Självklart är det vinstmaximering, läkemedelsindustrin vill maximera vinsten så mycket det går

Respondent Befattning Nyttomaximering Vinstmaximering

Adamsson Överläkare Nej Ja

Bengtsson Företagsläkare Nej Ja

Carlsson Företagsläkare Nej Ja

Davidsson Överläkare Nej Ja

Fransson Läkemedelrepresentant Ja Nej

Eriksson Överläkare & Professor Nej Ja
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Kapitel 6. Slutsatser 
 
I detta kapitel kommer vi presentera studiens slutsatser. Genom att återknyta studiens 
problem och syfte till teori, empiri samt analys kommer vi besvara problemformuleringen och 
diskutera huruvida vi uppfyllt syftet. Avslutningsvis kommer vi skriva om våra egna tankar 
och bidrag vi kommit fram till med vår studie.     

 
6.1 Studiens problemformulering 
– Vilket incitament uppfattas enligt läkare väga tyngst inom läkemedelsindustrin, 
nyttomaximering eller vinstmaximering? 
 
Vi har konstaterat att alla fem läkarrespondenter upplever att incitamentet vinstmaximeringen 
väger tyngre än nyttomaximeringen inom läkemedelsindustrin. De ekonomiska intressena 
uppfattas vara viktigare än nyttointressena och sker på viss bekostnad av individens bästa 
hälsa. En avgörande orsak uppfattas vara de höga avkastningskraven som ställs från 
aktieägare, krav som tolkas som en motpol till nyttomaximeringsdrivkraften. Detta skapar ett 
dilemma för nyttoskapandet. Läkarna menar att läkemedelsindustrin ser till sig själva och 
vinsten i första hand, vilket vi bedömer hamna inom ramen av konsekvensetiken. 
Läkemedelsindustrin handlar för att uppnå ett specifikt resultat – monetär vinst i detta fall. 
Viktigt att belysa är att vinst- och nyttoincitamenten uppfattas fungera som två mekanismer i 
symbios. Det ena incitamentet utesluter inte det andra. Det krävs nytta för att kunna sälja 
läkemedel och således generera vinst och tvärtom, det krävs vinst för att generera nytta, med 
andra ord finansiera forskning och utveckling. Läkarna är av uppfattningen att 
läkemedelsindustrin bör ta ett större socialt ansvar, genom att tillfredställa de viktigaste 
behoven och angripa de underliggande större problemen, globalt sett. Det sociala ansvaret går 
att härledas med CSR inom läkemedelsindustrin. Ett begrepp som är relativt nytt inom 
läkemedelsindustrin men något som uppfattas tillämpas mer och mer, enligt 
läkarrespondeterna. Dock är det sociala ansvarstagandet något läkarna vill se mycket mer av i 
framtiden, inom läkemedelsindustrin.  

6.2 Studiens syfte 
– Öka förståelsen för hur läkare uppfattar ekonomiska drivkrafter kontra etiska och 
moraliska drivkrafter, inom läkemedelsindustrin, och kartlägga vilken drivkraft som uppfattas 
väga tyngst. 

Vi anser att vi fått en ökad förståelse och fördjupad insyn för hur läkare och en 
läkemedelsrepresentant kan uppfatta läkemedelsindustrin, utifrån vår studies 
problemformulering och syfte. Vi har tolkat det som att samtliga tre etikteorier uppfattas, 
enligt respondenterna, finnas inom läkemedelsindustrin. Konsekvensetikens kännetecken, att 
handla för att uppnå önskade resultat – där ekonomiska och nyttoskapande ändamål är 
önskade, med tyngd på de ekonomiska. Pliktetikens egenskaper, att följa de givna reglerna, 
normerna och principerna på nationell och internationell nivå. Dygdetikens grunddrag, att 
genomföra goda handlingar baserat på goda egenskaper, genom att forska och utveckla 
läkemedel som hjälper den behövande individen. Enligt läkarnas uppfattningar tolkar vi 
vinstmaximeringsdrivkraften som störst inom läkemedelsindustrin. Där hög prissättning och 
dålig priskonkurrens tydligt karaktäriserar vinstmaximeringsdrivkraften. 
Nyttomaximeringsdrivkraften uppfattas enligt läkarna hamna något i periferin, i skuggan av 
de ekonomiska drivkrafterna. Läkarna upplever att det finns ett stort behov av läkemedel i 
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fattiga delar av världen, där tillgång till läkemedelspreparat kan rädda liv. Det handlar alltså 
om att tillfredställa kroppsliga behov, vilket också är det första steget i Maslows behovsteori. 
Läkarna uppfattar att andra behov tillfredställs av läkemedelsindustrin, behov som inte är 
livsnödvändiga. Vi har tolkat det som att CSR - teorin om socialt ansvarstagande är under 
framfart i läkemedelsindustrin, där läkarna upplever det som att det finns mycket mer att 
tillföra samt att ett större socialt ansvar bör tas av läkemedelsindustrin.  

Den viktigaste slutsatsen som vi har kommit fram till i denna studie är att läkemedelsindustrin 
gör mycket nytta i världen, baserat på läkarnas och läkemedelsrepresentantens uppfattningar. 
Utan läkemedelsindustrin hade människolivslängden och livskvaliteten varit kortare och 
sämre. Det skall dock belysas att läkemedelsindustrin kan skapa mer nytta, skapa bättre 
välfärd och förlänga mer människoliv. Detta kan dock bli på bekostnad av en reducerad vinst, 
enligt läkarna. Det är inte ett krav, utan ett moraliskt ställningstagande - ett ställningstagande 
som är helt upp till läkemedelsindustrin att ta.  

6.3 Våra tankar och bidrag till vidare diskussion 
Efter att vi varit i kontakt med fem läkare och en läkemedelsrepresentant och diskuterat 
läkemedelsindustrin utifrån vårt problem och syfte har det uppstått en del nya frågetecken, 
från vår sida, som vi finner intressanta att kartlägga. Det nämndes ett antal gånger under 
intervjuerna att priskonkurrensen upplevs vara dålig inom läkemedelsindustrin, speciellt i 
Sverige. Vi tycker därför att priskonkurrens skulle varit intressant att studera, i syfte att belysa 
hur prissättningsmekanismerna fungerar inom läkemedelsindustrin. Enligt ekonomisk teori så 
innebär bättre priskonkurrens sänkta priser, vilket förmodligen skulle skapa mer nytta, ur 
många perspektiv. Läkarna diskuterade även de nya regleringarna, hur de påverkat 
läkemedelsindustrins möjlighet att komma i kontakt med läkare. I dagsläget upplevs 
kontakten med läkemedelsindustrin som begränsad och att branschen är mindre påstridig, 
jämfört med förr i tiden. Läkarna följer nu huvudsakligen Läkemedelskommitténs 
rekommendationer av läkemedel. Vi uppfattar därför Läkemedelskommitténs påverkan som 
mycket avgörande, vid val av läkemedel, för läkare. Det skulle därför vara intressant att 
studera relationen mellan läkemedelsindustrin och Läkemedelskommittén. Kartlägga ifall 
relationen har förändrats sedan regleringarna trädde i kraft, och hur i sådana fall, ur ett etiskt 
och moraliskt perspektiv. Vi ser även det sociala ansvarstagandet – CSR – inom 
läkemedelsindustrin som viktigt att kartlägga. Framförallt se hur konceptet utvecklas i 
framtidens läkemedelsindustri, och i vilken grad, eftersom det är ett relativt nytt begrepp inom 
branschen.  
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Kapitel 7. Sanningskriterier 
 
I uppsatsens avslutande kapitel kommer vi diskutera och argumentera för studiens 
trovärdighet och äkthet genom den kvalitativa forskningens sanningskriterier. 
 
För att bedöma kvaliteten i en studie kan forskaren utgå ifrån två primära kriterier i den 
kvalitativa forskningen; trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten delas in i fyra delkriterier; 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlig och möjligheten att styrka och konfirmera. Äktheten 
delas in i fem delkriterier; rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, 
katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Ordet autenticitet betyder äkthet.129 Eftersom vi 
strävade efter att öka förståelsen för läkares uppfattningar av läkemedelsindustrin, så avser vi 
inte att på något sätt själva konstatera eller påstå någon absolut sanning om 
läkemedelsindustrin, utan det är subjektiva uppfattningar från respondenterna vi analyserat 
och dragit våra slutsatser utifrån. Det är därför viktigt att läsaren är väl medveten om att vi 
inte har något förklaringssyfte med uppsatsen utan ett förståelsesyfte. 

7.1 Trovärdighet 
Vi kommer nu diskutera och argumentera för trovärdighetens fyra delkriterier i vår studie. 

Tillförlitlighet 
Kriteriet tillförlitlighet baseras på att forskaren utfört studien enligt det forskningsparadigm 
som rådigt, samt att den uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt.130  Vi anser att 
tillförlitligheten i vår studie är god. Studien är genomförd på ett urval som har en mångårig 
erfarenhet inom yrket och av läkemedelsindustrin. Alla respondenter är anonyma vilket vi tror 
underlättade för dem under intervjuerna eftersom ämnets är av en känslig karaktär. 
Empiriunderlaget är godkänt av alla respondenter vilket reducerade risken för misstolkning. 
Vi bedömer därför att vi uppfattat läkarnas verkligheter på ett korrekt sätt, vilket styrker 
tillförlitligheten och således trovärdigheten i vår studie.  

Överförbarhet 
Överförbarheten i en studie syftar till att forskningen kan överföras till ett annat sammanhang 
och kan vara relevant.131 I vårt fall anser vi att överförbarheten som möjlig, men enligt oss 
mycket beroende av kontexten. I intervjuerna fick respondenterna delge sina subjektiva 
uppfattningar, och eftersom ämnet behandlar till stor del etik och moral, som är något 
individen utvecklar själv går överförbarheten till en annan individ att ifrågasätta. Det kan 
därför råda viss svårighet att överföra en läkares uppfattning till en annan unik kontext. Som 
tidigare nämnt syftar vi inte till att göra vår studie generaliserbar, vilket vi anser vara en 
grundförutsättning för överförbarhet. Vi tror att överförbarheten i vår studie skulle vara mest 
trolig för läkare, vilket vi ser som logiskt eftersom uppsatsen syftar till att öka förståelsen för 
läkares uppfattningar av läkemedelsindustrin.  

Pålitlighet 
Det tredje delkriteriet behandlar noggrannheten i forskarens beskrivning av hur studien 
genomfördes. Hur forskaren redogör i detalj exakt vad den gjort, varför och hur den utfört det, 
i alla olika steg i studien. Forskaren bör även be studiens deltagare och bekanta granska 

                                                      
129 Bryman & Bell (2005) s.306-308 
130 Ibid. s.307 
131 Ibid. s.307-308 
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studien, vilket kan öka pålitligheten.132 Vi anser pålitligheten i studien är god eftersom vi 
skickat all sammanställd transkription från varje intervju till intervjupersonen, så den kunde 
godkänna och förtydliga eventuella oklarheter. De fick själva granska vad de sagt, vilket vi 
anser styrker pålitligheten för resultatet vi presenterat i studien. Vi har även noggrant beskrivit 
vår teoretiska och praktiska metod i studien vilket styrker pålitligheten ytterligare. Vår 
handledare har också läst igenom vår uppsats, vilket vi anser påverka pålitligheten positivt 
eftersom han har en mångårig erfarenhet av uppsatshandledning samt vet hur en uppsats skall 
vara framarbetad. För att styrka vår studie ytterligare har en bekant till varje författare läst 
igenom uppsatsen noggrant, i syfte att komma med konstruktiv kritik.  

Möjlighet att styrka och konfirmera 
Det sista delkriteriet går ut på att forskaren inte skall medvetet blanda in sina personliga 
värderingar och inte heller låta forskarens teoriinriktning påverka studien.133 I vårt fall 
exkluderar vi våra medvetna personliga värderingar helt då studien baseras på läkares och en 
läkemedelsrepresentants uppfattningar. Slutsatserna är styrkta och konfirmerade av 
respondenternas uppfattningar av läkemedelsindustrin. Vår teoretiska inriktning är ekonomi 
och vi anser att vi inte medvetet låtit denna påverka studien. Vi anser att vi arbetat fram 
uppsatsen i god tro för den samhällsvetenskapliga forskningen.  

7.2 Äkthet 
I denna del kommer vi diskutera de fem delkriterierna för studiens äkthet. 

Rättvis bild 
En rättvis bild av verkligheten är mycket viktig för att forskaren skall kunna dra rätt slutsatser, 
när den tolkar och analyserar olika uppfattningar och åsikter i sin studie. Därför är det viktigt 
att forskaren är kritisk och noggrann i hur den granskar dessa, i olika sammanhang.134 I vår 
studie bedömer vi att vi gett samtliga respondenter en rättvis bild eftersom alla har fått 
möjligheten att granska deras intervjuer i textform och kunnat komma med synpunkter samt 
meddela oss ifall någon justering behövdes göras, för att undvika misstolkningar. Vi har även 
balanserat resultatet vi presenterat i studien så jämnt det gick, mellan respondenterna, i syfte 
att undvika någon form av vinkling, vilket hade gett en orättvis bild av respondenternas 
uppfattningar.   

Ontologisk äkthet  
Det ontologiska kriteriet för äkthet beskriver hur forskaren hjälpt studiens deltagare att öka 
förståelsen för deras sociala verklighet.135 Vi upplever att vi bidragit med ökad förståelse och 
insyn i ämnet hos samtliga respondenter eftersom vi vid varje besöksintervju presenterat vår 
räkenskapsanalysförstudie på läkemedelsföretag och bilföretag. Vårt konstaterande om att det 
läggs mer än dubbelt så mycket pengar på marknadsföring jämfört med forskning och 
utveckling förvånande alla respondenter. Att sedan diskutera ämnet etik och moral med 
respondenterna upplevde vi som utvecklande för dem, då ämnet är filosofiskt – och fullärd i 
den genren tror vi ingen kan bli.  

Pedagogisk äkthet 
Den pedagogiska äktheten besvarar ifall forskaren lyckats ge studiens deltagare ökad 
förståelse hur andra individer i en liknande miljö uppfattar sin verklighet.136 Vi upplever att vi 
                                                      
132 Bryman & Bell (2005) s.307 
133 Ibid. s.307-308 
134 Ibid. s.309 
135 Ibid. 
136 Ibid. 
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inte lycktas med detta, i alla fall vid detta skede. Dock så kommer vi att skicka uppsatsen till 
samtliga respondenter som deltagit så de kan läsa om hur andra läkare uppfattar 
läkemedelsindustrin. Således finns det en möjlighet att detta äkthetskriterium uppfylls, men i 
sådana fall vid ett senare skede.    

Katalytisk- och Taktisk äkthet 
Dessa två kriterier beskriver om studiedeltagarna kan påverka samt ändra sin nuvarande 
situation och om de fått bättre förutsättningar att vidta åtgärder mot studiens problem.137 Vi 
vet inte om dessa två kriterier har uppfyllts och avser inte heller att undersöka det. Vi anser att 
dessa två kriterier omfattar stort ansvar och stora åtgärder ifall de skulle vidtas. Det finns inte 
någon objektiv sanning i de slutsatser vi dragit eftersom de är baserade på respondenternas 
subjektiva uppfattningar. Om en åtgärd till förändring skall vidtas anser vi att det krävs en 
mer objektiv grund att stå på, och en sådan grund vilar inte vår uppsats på eftersom den är 
subjektiv.

                                                      
137 Bryman & Bell (2005) s.309 
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Bilaga 1. Intervjuguide, Läkare 
 
Bakgrundsfrågor  
 

• Varför valde du läkaryrket? (Etikteori, Nyttomaximering, Vinstmaximering, 
Behovsteori) 
- Familjetradition 
- Nyttoaspekter 
- Altruism 

 

• Berätta om din läkarbakgrund 
- Erfarenhet 
- Arbetsområden 
- Ansvarsområden 
- Läkemedelsutskrift 

 

• Hur har din yrkesroll förändrats från det att du blev överläkare? (Etikteori, 
Nyttomaximering) 

- Utskrift av läkemedel 
- Patientkontakt 

 

• Vad är etik och moral för dig som läkare? (Etikteori, Nyttomaximering, Behovsteori) 
- Konsekvent beteende 
- Plikter 
- Principer 
- Dygder 
- Nyttomaximeringsdrivkrafter 
 

• Beskriv din uppfattning av relationen mellan dig som läkare och läkemedelsindustrin, 
under din tid som läkare. (Etikteori, CSR, Nyttomaximering, Vinstmaximering) 
- Förändring över tid 
- Läkemedelskonferenser 
- Seminarier 
- Informationsmöten 
- Utbudet av nya läkemedel  
- Ökade promotionkostnader 

 

• Vad är din uppfattning av den receptfria läkemedelsmarknadsföringen som bedrivs? 
(Vinstmaximering, Nyttomaximering, CSR, Behovsteori, Etikteori) 
- TV 
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- Tidningar 
- Affischer 
- Utbud kontra kundbehov 
- Nyttoincitament 
- Vinstincitament 

 

• Hur medveten är du som läkare om priserna på läkemedlen du rekommenderar 
och/eller skriver ut? (CSR, Nyttomaximering, Vinstmaximering)  

- Prispositionering från läkemedelsföretagen 
- Nytta kontra pris 
- Prispolicy inom läkarkåren 

Läkemedelsindustrin 

• Hur tidskrävande kan det vara att fatta ett beslut huruvida ett nytt läkemedel är 
lämpligt för den behövande patienten? (Behovsteori, Etikteori, CSR) 
- Information från läkemedelsrepresentanter 
- Tidigare forskning 
- Trovärdighet 
- Metaanalyser 
- Kollegor 
- Uppföljning av läkemedlets verkanseffekter 

 

• Vad är din uppfattning av läkemedelsindustrins mission och ansvarstagande? (CSR, 
Etikteori, Behovsteori, Nyttomaximering, Vinstmaximering) 
- FoU 
- Sjukdomar 
- Individens hälsa 
- Förlänga människolivslängden 

 

• Hur uppfattar du läkemedelsindustrins ansvar om att ha individens bästa hälsa i fokus? 
 (Etikteori, Nyttomaximering, Vinstmaximering, CSR, Behovsteori) 

- Globalt 
- 3:e Världen 
- Dödliga sjukdomar 
- Fattigdom 
- Betalningsförmåga/vilja 
- Stora respektive små marknader 

 

• Hur uppfattar du som läkare etik och moral inom läkemedelsindustrin jämfört med 
andra branscher? (Etikteori, CSR, Nyttomaximering, Vinstmaximering) 
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- Vinstincitament 
- Nyttoincitament 
- Socialt ansvarstagande 

 

• Hur tror du synen på läkemedel ser ut, om vi jämför dig som läkare med 
läkemedelsindustrin? (Etikteori, Nyttomaximering, Vinstmaximering, CSR, 
Behovsteori) 
- Vinstincitament 
- Nyttoincitament 
- Socialt ansvarstagande 
- Breda marknader 
- Smala marknader  
- Betalningsvilja 
- Betalningsförmåga 

 

• Vad är din personliga uppfattning av läkemedelsindustrins största drivkraft, om du 
jämför nyttomaximering för individens bästa hälsa i fokus, i relation till 
vinstmaximering? (Vinstmaximering, Nyttomaximering, Etikteori) 

- Vinstmaximering; ekonomiskt intresse 
- Nyttomaximering; hälsomässigt intresse 
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Bilaga 2. Intervjuguide, Läkemedelsrepresentant 
Bakgrund 

• Varför valde du läkemedelsrepresentantsyrket? (Etikteori, Nyttomaximering, 
Vinstmaximering, Behovsteori) 

- Familjetradition 
- Nyttoaspekter 
- Altruism 

 

• Vad har du för utbildningsbakgrund? (Etikteori, CSR, Nyttomaximering) 
- Produktutbildningar  
- Program 
- Kurser 
- Utbildning i samband med yrket 
- Etik och moral 

 

• Berätta om din yrkesbakgrund 
- Produktutbildningar 
- Erfarenhet 
- Arbetsområden 
- Ansvarsområden 
- Läkemedelslanseringar 

 

• Vad är etik och moral för dig som läkemedelsrepresentant? (CSR, Etikteori, 
Nyttomaximering, Behovsteori) 
- Socialt ansvarstagande 
- Konsekvent beteende 
- Plikt 
- Vinstincitament 
- Nyttoincitament 
 

• Beskriv relationen mellan dig som läkemedelsrepresentant och läkare under din tid 
som läkemedelsrepresentant? (Etikteori, CSR, Nyttomaximering, Vinstmaximering) 
- Läkemedelskonferenser 
- Seminarier 
- Informationsmöten 
- Utbudet av nya läkemedel  
- Ökade promotionkostnader 
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• Beskriv din uppfattning av läkemedelsindustrins mission och ansvarstagande? (CSR, 
Etikteori, Behovsteori, Nyttomaximering, Vinstmaximering) 
- FoU 
- Sjukdomar 
- Individens hälsa 
- Förlänga människolivslängden 

 

• Hur mycket kunskap har du om läkemedlen du marknadsför och säljer? (CSR, 
Etikteori, Behovsteori, Nyttomaximering, Vinstmaximering) 
- Forskning 
- Trovärdighet 
- Metaanalyser 
- Utbildningsbakgrund 

 

• Hur tidskrävande är det att sälja in ett nytt läkemedel? (Behovsteori, Etikteori ,CSR, 
Nyttomaximering, Vinstmaximering) 
- Information till läkare 
- Tidigare forskning 
- Trovärdighet 
- Metaanalyser 
- Kollegor 
- Seminarier/Konferenser 

 
• Hur uppfattar du läkemedelsindustrins ansvar om att ha individens bästa hälsa i fokus? 

 (Moral, nyttomaximering, vinstmaximering, CSR, Etikteori, Behovsteori) 

- Globalt 
- 3:e Världen 
- Dödliga sjukdomar 
- Fattigdom 
- Betalningsförmåga/vilja 
- Stora respektive små marknader 

 

• Hur uppfattar du som läkemedelsrepresentant etik och moral inom 
läkemedelsindustrin jämfört med andra branscher? (Etikteori, CSR, Nyttomaximering, 
Vinstmaximering) 
- Vinstincitament 
- Nyttoincitament 
- Socialt ansvarstagande 

 
• Hur tror du synen på läkemedel ser ut, om vi jämför dig som läkemedelsrepresentant 

med läkare? (Etikteori, Nyttomaximering, Vinstmaximering, CSR, Behovsteori) 
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- Altruism 
- Vinstincitament 
- Nyttoincitament 
- Socialt ansvarstagande 
- Breda marknader 
- Smala marknader (men i behov av läkemedel) 
- Betalningsvilja 
- Betalningsförmåga 

 

• Vad är din personliga uppfattning av läkemedelsindustrins största drivkraft, om du 
jämför nyttomaximering för individens bästa hälsa i fokus relation i till 
vinstmaximering? (Vinstmaximering, Nyttomaximering, Etikteori, CSR) 
- Vinstmaximering; ekonomiskt intresse 
- Nyttomaximering; hälsomässigt intresse 
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         Bilaga 3. Förstudie: Räkenskapsanalys av Läkemedelsindustrin 

Företag År FoU / Intäkter (1) Marknadsföring och administrativa kostnader / Intäkter (2) MrknF & Adm.Kostn storlek i relation till FoU.Kostnader

Astra Zeneca 1999 16,2% 35,7% 2,20

2000 16,5% 31,8% 1,93

2001 16,8% 33,4% 1,99

2002 17,2% 35,5% 2,06

2003 15,9% 39,2% 2,47

2004 16,2% 38,5% 2,38

2005 14,1% 36,3% 2,57

2006 11,6% 34,3% 2,96

2007 17,4% 35,0% 2,01

2008 16,7% 35,1% 2,10

Pfizer 2002 16,1% 33,5% 2,08

2003 16,7% 33,8% 2,02

2004 14,6% 32,2% 2,21

2005 15,3% 32,3% 2,11

2006 15,7% 32,2% 2,05

2007 16,7% 32,2% 1,93

2008 16,4% 30,0% 1,83

GSK 2000 13,9% 39,4% 2,83

2001 12,9% 41,0% 3,18

2002 13,7% 37,9% 2,77

2003 13,6% 37,4% 2,75

2004 14,5% 36,0% 2,48

2005 14,5% 33,5% 2,31

2006 14,9% 32,2% 2,16

2007 14,6% 30,6% 2,10

2008 15,1% 31,4% 2,08

JohnsonJohnson 2001 11,4% 34,8% 3,05

2002 11,4% 33,7% 2,95

2003 13,4% 33,8% 2,52

2004 11,3% 34,2% 3,02

2005 13,5% 34,1% 2,52

2006 14,4% 32,7% 2,27

2007 13,9% 33,5% 2,41

2008 12,2% 33,7% 2,77

NovoNordisk 2001 16,7% 38,2% 2,29

2002 16,4% 37,4% 2,28

2003 15,8% 36,3% 2,30

2004 15,0% 35,2% 2,35

2005 15,1% 35,0% 2,32

2006 16,3% 36,1% 2,22

2007 20,4% 35,6% 1,74

2008 17,3% 34,0% 1,97

Volvo 2001 2,9% 11,9% 4,16

2002 3,2% 12,0% 3,80

2003 3,7% 12,2% 3,27

2004 3,6% 11,8% 3,26

2005 3,1% 11,3% 3,59

2006 3,2% 10,7% 3,32

2007 3,9% 11,6% 3,01

2008 4,7% 11,2% 2,38

GM 2001 3,6% 11,5% 3,19

2002 3,2% 11,7% 3,66

2003 3,3% 11,3% 3,42

2004 3,4% 10,5% 3,09

2005 3,5% 6,8% 1,94

2006 3,9% 8,0% 2,05

2007 4,6% 8,1% 1,76
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Bilaga 4. E-postutskick till respondenterna 
 
Hej xxx, 
  
Jag heter Patrik Nilsson och läser tillsammans med Viktor Lundberg Civilekonomprogrammet 
på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Vi skriver under v.13-22 vår kandidatuppsats 
inom Företagsekonomi i ämnet: Etik och moral inom läkemedelsindustrin. Efter vi varit i 
kontakt med xxx gällande eventuella intervjupersoner blev vi hänvisade till Dig. Vi ser Dig 
som (respondentens yrkestitel…) högst intressant i den datainsamling vi kommer genomföra i 
vår studie under vecka 18 och 19. Studien kommer bestå utav personliga intervjuer á cirka 40 
minuter. 
 

Vår studies problemformulering lyder: 

- Vilket incitament uppfattas enligt läkare väga tyngst inom läkemedelsindustrin, 
nyttomaximering eller vinstmaximering? 

 Studiens syfte är att: 

- Öka förståelsen för hur läkare uppfattar ekonomiska drivkrafter kontra etiska och 
moraliska drivkrafter, inom läkemedelsindustrin, och kartlägga vilken drivkraft 
som uppfattas väga tyngst. 

Vi vill understryka att du har möjlighet att vara fullständigt anonym, samt att vi inte kommer 
ta med något datamaterial som Du eventuellt inte skulle vilja ha med i studien.  

Intervjun beräknas som tidigare nämnt ta cirka fyrtio minuter och vi vill att Du meddelar när 
det är möjligt för Dig att bli intervjuad och plats. 

 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Patrik Nilsson   Viktor Lundberg 


