
Företagsekonomiska institutionen
STOCKHOLMS UNIVERSITET

Magisteruppsats 10 poäng
VT 2006

Ett pillergöra
Konsumentens informationssökning efter receptbelagda

läkemedel

Författare: Martin Carlsson Handledare: Håkan Preiholt
Caroline Helsing



Ett pillergöra – Konsumentens informationssökning efter receptbelagda läkemedel.

Magisteruppsats vid Företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet.

Copyright Martin Carlsson och Caroline Helsing, 2006.

Alla rättigheter förbehålls. Däremot beviljas ett generellt tillstånd att hämta, lagra och
distribuera materialet under följande förutsättningar: att innehållet inte på något sätt
modifieras, att kopiering inte sker i några större serier och att Ni inte tar betalt för materialet
(inte ens för att täcka de egna kostnader som då kan uppkomma), samt att författarens namn
medföljer varje kopia. All annan hantering kräver upphovsmannens skriftliga medgivande.

All rights reserved. This material may be fetched, stored and distributed provided that it isn't
changed in any way, that you don't charge for it (not even to cover for your own costs) and
that the authors name follows each and every copy of the material. All other form of handling
requires the prior written permission of the author.



Ett pillergöra – Konsumentens informationssökning efter receptbelagda läkemedel.

Ett pillergöra
Konsumentens informationssökning efter receptbelagda läkemedel

Sammanfattning

Det ökade informationsutbudet har haft en stor inverkan på konsumentens inköpsmönster.
Flera branscher har fått anpassa sig till en alltmer påläst konsument. Receptbelagda läkemedel
är en av Sveriges mest reglerade marknader. Dels för att konsumenten måste få ett recept från
läkare för att införskaffa produkten, dels för att direkt marknadsföring till konsumenter är
otillåtet.

Syftet med denna uppsats är att kartlägga konsumenters sökbeteende och analysera hur detta
påverkas av bakomliggande faktorer. Studiens tyngdpunkt vilar på att undersöka hur det
ökade informationsutbudet har påverkat konsumenters möjligheter till att finna information
om receptbelagda läkemedel.

För att ta reda på hur konsumenters informationssökningsmönster ser ut har en
enkätundersökning genomförts. Enkäten har riktats till konsumenter i Sverige och har
besvarats av 41 respondenter. En annan mindre enkät har även besvarats av två läkare.
Undersökningen genomfördes huvudsakligen via Internet och respondenterna valdes ut
genom ett bekvämlighetsurval. Enkäterna utformades och resultatet tolkades med hjälp av ett
teoretiskt ramverk baserat på Wilsons [1997] modell av informationsbeteenden. Även annan
relevant teori i form av böcker och vetenskapliga artiklar har använts för att analysera faktorer
bakom konsumenternas informationssökningsbeteende.

Resultatet av undersökningen visar att nästan hälften av konsumenterna väljer att söka
information om receptbelagda läkemedel. Bakgrundsutbildning är en faktor som påverkar
informationssökandet då personer med högre utbildning tenderar att söka mer än de med lägre
utbildning. Likaså påverkar ålder informationssökningsmönstren. Yngre söker mer skriftlig
information, medan äldre söker både personligt förmedlad och skriftlig information. Sjukdom
eller typ av läkemedel påverkar sökmönstret på ett individuellt plan. Däremot verkar inte kön
påverka hur konsumenten söker information om läkemedel.

Internet är konsumenternas förstahandsval vid informationssökning avseende receptbelagda
läkemedel. Detta trots att konsumenterna ansåg att informationen på Internet hade lägst
trovärdighet relativt de andra alternativa informationskällorna. Drygt två tredjedelar
av konsumenterna ansåg även att Internet och massmedia har ökat deras allmänkunskaper om
läkemedel. Information som medföljer läkemedelsförpackningarna hamnade på andra plats
tätt följd av läkare på en tredjeplats vid valet av informationskälla.

Denna undersökning visar att Internet har blivit ett viktigt verktyg för informationssökning
avseende receptbelagda läkemedel. Detta innebär att även en så pass reglerad marknad som
läkemedel har påverkats av det ökade informationsutbudet. Vilka konsekvenser det har eller
kommer att ha på samhället i framtiden får tiden utvisa.

Nyckelord

Informationssökning, läkemedel, receptbelagda, konsumenter, patienter, läkare, Internet.
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Förord

Detta arbete är en magisteruppsats inom företagsekonomi och handlar om hur konsumenter
söker information om receptbelagda läkemedel i det nya informationssamhälle som vi lever i.
Uppsatsen motsvarar tio veckors heltidsstudier per författare och den genomfördes på
Stockholms universitet under vårterminen 2006.

Vi vill här passa på att tacka alla som på ett eller annat sätt har engagerat sig i
undersökningen. Detta gäller inte minst alla de personer som har tagit sig tid att besvara våra
enkäter och som öppenhjärtigt har delat med sig av sina erfarenheter. Vi vill även rikta ett
tack till vår opponent och handledare som har läst uppsatsen, samt kommit med värdefulla
synpunkter. Alla de brister och feltolkningar som kan finnas kvar i arbetet är våra egna och
ingen annans.

Stockholm i juni 2006

Caroline Helsing och Martin Carlsson
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“Even highly educated medical students tend to spot
each new disease studied in their own bodies…”
[Rotfeld, 2005a, s. 367].

1 Inledning

De senaste decenniernas tekniska framsteg har ökat informationsutbudet i samhället.
Information väger tungt i en tid som ofta betecknas som informationssamhället och där fritt
sökande efter information uppfattas som en grundläggande rättighet [Jensen, 2006a]. Idag
finns det inte bara fler källor till information än någonsin tidigare, utan även fler och billigare
sätt att sprida och lagra informationen [Case, 2002]. I vår tid bombarderas vi ständigt med
information vare sig vi aktivt söker den eller inte [Edmunds & Morris, 2000, s. 17].

Massmedias spridning i nya forum bidrar till informationssamhällets existens och för många
människor har Internet blivit det viktigaste verktyget för informationsinhämtning. Den
vanligaste användningen är att söka information om varor eller tjänster [SCB, 2005, s. 25]. På
en rad marknader har det ökade informationsutbudet förändrat konsumentens
informationssöknings- och inköpsmönster. Förr brukade resor bokas via resevaruhus och
aktier handlas via börsmäklare. Konsumenter fick erbjudande från ett företag och valde
mellan att köpa eller avstå. Idag håller många mellanhänder på att försvinna, tekniska tjänster
har ersatt personlig service och konsumenten kan nu lättare jämföra företags erbjudanden mot
varandra. För konsumenten finns det idag mer information att ta del av inför ett köpbeslut
jämfört med tidigare.

Hur konsumenter söker efter information har länge intresserat marknadsförare och de som
forskar kring konsumentbeteende – detta även innan informationssamhället blev ett begrepp
och en realitet. Ett flertal studier har undersökt hur konsumenter beter sig när de exempelvis
ska köpa en ny bil [t.ex. Punj & Staelin, 1983], försäkringar eller andra produkter. I de flesta
av dessa studier antas att konsumenterna vet vilken produkt de vill ha och att målsättningen är
att finna det rätta märket [Xia & Monroe, 2004, abstract].

Att förutsättningarna har förändrats på flera oreglerade marknader är ingen nyhet, men hur har
konsumenternas informationssökningsmönster på de reglerade marknaderna påverkats av
informationssamhället?

En av de mest reglerade marknaderna i Sverige är den för receptbelagda läkemedel. Dels för
att konsumenten måste få ett recept från läkare för att införskaffa produkten, dels för att till
konsumenter riktad marknadsföring är otillåtet i de flesta länder [t.ex. Hed, 2003]. Det innebär
också att köpsituationen inte är densamma för en patient och en vanlig konsument. Patientens
möjligheter att själv ta del av produktinformation är begränsade, vilket dels beror på
reklamförbudet och dels på att produkterna är komplicerade.

Under senare tid har det blivit något utav en samhällstrend att vi ska vara ständigt friska och
högpresterande. Idag finns det en alltmer påtaglig fixering på kropp och hälsa. I media får
sjukdomar och behandlingar ett enormt massmedialt utrymme [t.ex. Hed, 2004]. Tidningarnas
löpsedlar är fyllda med larmjournalistik om nya sjukdomar och läkemedel som har visat sig
ha farliga biverkningar. Nya forskningsrön och ”mirakelpiller” får ofta stor uppmärksamhet.
En del artiklar är informativa, men i de flesta fall saknas det bevisvärde som massmedia gärna
vill få oss att tro. Inte desto mindre påverkas vi som människor. För att ta ett konkret exempel
så ökade försäljningen av det antivirala läkemedlet Tamiflu med 32 gånger när massmedia
började uppmärksamma fågelinfluensan (jämfört med året innan) och detta trots att
förskrivningen var på tveksam medicinsk grund [Jensen, 2005].
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Samtidigt ökar stadigt antalet personer som själva söker efter hälsorelaterad information [Fox
& Fallows, 2003, s. 1]. Idag söker två tredjedelar av konsumenterna regelbundet mer
information om sjukdomar och läkemedel, samtidigt som var fjärde inte anser sig få tillräcklig
information från läkaren [Nordin, 2003a]. De flesta av dessa söker åt någon annan och inte för
egen del. Mer än hälften gör det åt sin make/maka, sina barn, vänner eller någon annan som
de bryr sig om [Fox & Fallows, 2003, s. ii].

Tiden före informationssamhället hade läkaren ett stort övertag vad gäller tillgången på
information om diagnos, sjukdomar och behandlingar [Jensen, 2006c]. Idag har
informationsutbudet stärkt patienternas inflytande att välja och ifrågasätta, vilket ställer allt
högre pedagogiska krav på läkaren [Jensen, 2006a]. Många gånger är också patienternas
intresse för information om sina behandlingar större än vad läkarna tror [Dickinson & Raynor,
2003, s. 861].

Det ökade informationsutbudet kan ha såväl positiva som negativa effekter. En positiv
förändring är om konsumenterna blir mer medvetna om sina medicinska behov och tar upp
dessa med läkare. En negativ förändring är om informationen leder till självdiagnoser, att
konsumenterna motsätter sig medicinska råd eller pressar läkarna att skriva ut onödiga
mediciner [jfr Singh & Smith, 2005, s. 371].

Två trender är således att vi har blivit alltmer medvetna om sjukdomar och behandlingar,
samtidigt som fler och fler människor tar ett större ansvar för sin hälsa. Detta hänger ihop med
den generella trenden att alltfler vill få en ökad kontroll över sådana beslut som påverkar dem
[Finlayson & Mullner, 2005, s. 430].

Forskning visar att patienter idag allt oftare kommer till sina läkare med
läkemedelsinformation som de har fått från något annat håll, samt att läkarna många gånger
dessutom rättar sig efter patienternas medicinförslag [t.ex. Cunningham & Iyer, 2005, s. 413].
Däremot saknas det forskning kring hur konsumenter faktiskt inhämtar produktkunskaper om
läkemedel [jfr Singh & Smith, 2005, s. 371].

Vår egen litteraturstudie fann att de undersökningar som har gjorts oftast fokuserar på ett
snävt område. Exempelvis kan detta vara en viss informationskälla såsom tidningar [Johnson
& Meischke, 1993] eller Internet [Cline & Haynes, 2001; Fox & Rainie, 2002; Peterson, m.fl.,
2003; Wilkins, 1999; Ylikoski, 2005]. Andra studier har fokuserat på hur läkemedelsreklam
påverkar konsumenternas beteende [Oetgen, 2003] eller på reklamens inverkan på relationen
mellan läkare och patient [Murray, m.fl., 2003]. Däremot har vi inte funnit någon
undersökning som har sett mer övergripande till hur konsumenter söker efter
läkemedelsinformation och i synnerhet inte någon som utgår från svenska förhållanden.

1.1 Problemdiskussion
Vi anser att det är viktigt att ha kännedom om hur konsumenter inhämtar information om
receptbelagda läkemedel. Problemet är att information och kunskap inte alltid går hand i hand.
Bara för att konsumenterna idag har tillgång till mer information än tidigare, innebär det inte
nödvändigtvis att informationen är tillförlitlig eller att de har förstått den tillräckligt. Detta
gäller i synnerhet en produkt som receptbelagda läkemedel, vilken är och förblir avsevärt mer
komplex och riskabel än de flesta andra konsumentprodukter. Det är inte utan anledning att
läkare har en mångårig utbildning som har gett dem kunskaper som de flesta konsumenter
saknar.
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Ett ökat informationsutbud för också med sig ett ökat konsumentansvar och kan förminska
läkarens roll som informationskälla. Även om läkaren är den som har det slutgiltiga ansvaret
för vilka mediciner som hon eller han förskriver, så faller ändå ett visst ökat ansvar på
konsumenten när denne kommer till läkaren med egen information och eventuellt utövar
påtryckning. Därför är det även viktigt för läkare att veta var och hur patienter skaffar sig
läkemedelsinformation. Detta gör det möjligt för dem att ta ställning till informationen, samt
att argumentera för eller emot vissa informationskällor.

Vi vill ta reda på hur konsumenters informationssökningsmönster ser ut för att analysera hur
det ökade informationsutbudet påverkar val av källa och förtroendet för källan. Detta kan
belysa informationssamhällets effekter och avslöja hur stort problem konsumenten har att
hitta kunskapsbaserad information.

Vår problemdiskussion mynnar här ut i forskningsfrågan: Vilka förklaringar kan ligga
bakom konsumentens tillvägagångssätt för att finna information om receptbelagda
läkemedel?

Denna frågeställning kan delas upp i tre delfrågor:

§ Hur söker konsumenten information om receptbelagda läkemedel?

§ Vilka förklaringar kan ligga bakom det identifierade sökbeteendet?

§ Har det nya informationssamhället påverkat konsumentens tillvägagångssätt för att finna
information om receptbelagda läkemedel?

1.2 Syfte
Syftet med denna uppsats är att kartlägga konsumenters sökbeteende och analysera hur
sökbeteendet påverkas av bakomliggande faktorer. Rapportens tyngdpunkt vilar på att
undersöka hur det ökade informationsutbudet har påverkat konsumenters möjligheter till att
finna information om receptbelagda läkemedel.

1.3 Fokus och avgränsningar
Denna undersökning är avgränsad till en studie om konsumenters
informationssökningsmönster om receptbelagda läkemedel i Sverige, vilket har motiverats
utifrån tidsskäl, samt de begränsade resurser som har stått till vårt förfogande.

Fokus är på hur konsumenter inhämtar information om receptbelagda läkemedel, vare sig
detta sker passivt eller aktivt. Följaktligen ingår inte hur konsumenter inhämtar information
om receptfria läkemedel, naturmediciner, sjukdomar eller om andra hälsorelaterade frågor.
Utanför studien ligger även vad konsumenterna sedan gör med informationen, hur deras
beteende påverkas av denna och vad det får för effekter. Exempelvis studeras inte om
informationen leder till en eventuell överkonsumtion av resurser där allt fler och dyrare
läkemedel skrivs ut.
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“Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited. Imagination encircles the world”
[Albert Einstein].

2 Metod

Detta kapitel inleds med motiven till det valda ämnesområdet. Därefter följer en redogörelse
för den forskningsmetod som har kommit till användning i studien, vilket i sin tur följs av en
mer detaljerad beskrivning av det praktiska upplägget. Våra egna erfarenheter av den valda
metoden diskuteras först i slutet på uppsatsen där det även tas det upp frågor kring validitet
och reliabilitet.

2.1 Forskningsområdet
Ett skäl till att vi valde att studera hur konsumenter söker information om receptbelagda
mediciner är att läkemedelsmarknaden är speciell i det avseendet att det är ett område med
lagstiftade begränsningar när det gäller spridning av information. Idag är exempelvis till
konsumenter riktad reklam för receptbelagda läkemedel förbjuden inom de flesta länder
samtidigt som det pågår en intensiv debatt kring detta [t.ex. Handlin, m.fl., 2003]. Detta
innebär också att köpsituationen inte heller är densamma för en patient och en vanlig
konsument. Läkemedelsmarknadens differentiering gör det också lättare att urskilja och
studera aktörerna.

Ett annat skäl har att göra med att mediciner är något viktigt för konsumenterna, vilket enligt
generella teorier om konsumenters beslutsprocesser [t.ex. Newman, 1977, i Punj & Staelin,
1983, s. 366] innebär att sökprocesserna förväntas bli mer omfattande och komplexa.
Medicinska beslut är som bekant avsevärt mer komplicerade, krävande och riskabla än de
flesta andra vanliga beslut som en konsument ställs inför. En praktisk fördel med detta är att
vikten gör att konsumenterna bör minnas sökandet väl och inte, som andra studier har antytt,
underskattar sina sökaktiviteter [jfr Newman & Lockeman, 1975, s. 217].

2.2 Övergripande metod
Studiens angreppssätt har varit att samla in empiriska fakta om sådana begrepp som redan är
kända för att sedan utifrån insamlad data dra generella slutsatser grundande i de teorier som
var utgångspunkten. Vi valde här att genomföra en s.k. surveyundersökning baserad på
standardiserade enkäter.

Vår avsikt med undersökningen var att objektivt kartlägga och analysera konsumenters
informationssökningsmönster. I detta arbete har vår egen vetenskapssyn utgått från att det är
möjligt att nå kunskap om den objektiva verkligheten, men att olika fenomen får en mening
först i ett större sammanhang. Likaså att helheten uppvisar ett beteende som avviker från
summan av delarna. Samtidigt som både informationssamhället och informationssöknings-
processer är objektiva företeelser så är de även i hög grad beroende av mänskligt beteende och
medvetna handlingar. Vår studie om informationssamhällets påverkan kräver således en
helhetsbild av samhället och mänskliga uppfattningar. Det handlar om att finna samband i
mänskligt beteende och upptäcka hur informationssamhället har påverkat respondenterna i
undersökningen.
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2.2.1 Sekundärdata
Vår uppsats bygger på att teoretiskt behandla resultatet av den genomförda undersökningen.
Detta har genomförts med hjälp av ett teoretiskt ramverk som insamlats genom sekundärdata i
form av forskningsrapporter, artiklar och böcker. Detta ramverk har legat till grund för
insamling och tolkning av primärdata.

För att säkerställa vår studies tillförlitlighet har vi endast valt att använda sådant material där
det tydligt framgick vem som skrev materialet, när det skrevs och vem som är ansvarig för
publiceringen. Dessutom har vi främst valt rapporter och artiklar som har publicerats i väl
ansedda tidskrifter och som har genomgått kritik av andra forskare.

För att kartlägga konsumenters informationssökningsmönster när det gäller receptbelagda
läkemedel har vi använt relevanta delar ur Wilsons [1997] modell av informationsbeteenden
från 1996 och kompletterat denna med annan teori.

Genom litteraturstudien har vi kartlagt vilka aspekter som kan påverka konsumenternas
sökvägar och skapat ett teoretiskt ramverk som utgår från att identifiera och förklara
informationssökningsbeteenden. Den empiriska delen av undersökningen bygger på detta
ramverk och har använts som underlag för enkäternas utformning, samt som verktyg för att
identifiera och förklara informationssökningsmönster utifrån studiens resultat.

Vi har underbyggt enkätundersökningen med teori om läkemedelsvärldens särdrag och hur
konsumenter har påverkas av informationssamhället för att få ytterligare underlag till att
förklara konsumenters informationssökningsmönster.

2.2.2 Primärdata
Då vi inte har funnit aktuella studier av svenska konsumenters informationssökningsmönster
avseende receptbelagda läkemedel som krävs för att genomföra vår analys, har vi valt att göra
en primärdataundersökning. Eftersom studien har ett kartläggande/analyserande syfte och en
bred målpopulation har vi valt en kvantitativ ansats i form av en enkätundersökning.
Utformandet av enkäter och analysen av undersökningens resultat är som tidigare nämnt
grundade i vårt teoretiska ramverk.

2.3 Praktisk uppläggning
Datainsamlingen har huvudsakligen skett genom en surveyundersökning baserad på
konsumentenkäter och denna har kompletterats med en begränsad enkätundersökning riktad
till läkare.

2.3.1 Datainsamling
I en surveyundersökning vill man kunna dra slutsatser om en målpopulation, trots att det
kanske inte är genomförbart att undersöka samtliga enheter i denna [t.ex. Lundahl & Skärvad,
1999, s. 168]. Skälet till att vi valde denna ansats var för att kunna göra generaliseringar,
vilket inte hade varit möjligt med t.ex. en fallstudie där enskilda fall studeras på djupet. Vi
bedömde att vikten av flera respondenters åsikter och uppfattningar övervägde behovet av
färre, men djupare intervjuer. Beslutet var även styrt av de resurser och tidsramar som har
stått till vårt förfogande.
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2.3.1.1 Målpopulation

Den målpopulation som vi önskat dra slutsatser om är alla personer som aktivt söker eller
passivt inhämtar information om receptbelagda läkemedel, utan att de själva är läkare. För
enkelhets skull kommer vi hädanefter att kalla dem för konsumenter, vilket kan innefatta allt
från patienter till vårdnadshavare och andra friska personer. Detta innebär att målpopulationen
utgörs av större delen av Sveriges befolkning. Det är deras informationsbehov, sökbeteende
och uppfattningar som har varit studiens fokus.

I detta sammanhang har det varit värdefullt att få med ett brett urval av konsumenter, eftersom
det är rimligt att anta att faktorer som t.ex. ålder, kön, utbildning och tillgång till Internet kan
ha inverkan på konsumentens informationssökningsbeteende.

Vår läkarenkät riktar sig istället till alla läkare med patientkontakt och befogenhet att skriva ut
recept (vilket är en stor del av Sveriges läkarkår), men dessa är alltså inte vår egentliga
målpopulation som vi vill dra slutsatser om. Skälet till att vi ändå valde att ta med läkarna är
att de dagligen i sin yrkesroll möter många patienter och därmed har en bra överblick över hur
patienterna beter sig. Detta ser vi som ett sätt att fastställa om informationssamhället har
påverkat konsumenterna och som ett sätt att understödja resultaten från
konsumentundersökningen.

2.3.1.2 Urvalsmetoder

I undersökningen valde vi att använda ett s.k. bekvämlighetsurval, vilket är ett icke
slumpmässigt urval [Lekvall & Wahlbin, 1993, s. 174-175]. Rent praktiskt innebar detta att vi
kontaktade så många personer i vår bekantskapskrets som det var möjligt och bad dem att
delta i studien. De inledande kontakterna skedde vid personliga möten, via telefon eller
e-post. De som vi engagerade var t.ex. våra familjemedlemmar, vänner, arbetskollegor,
studiekamrater och husläkare. Det totala urvalet innefattar 60 stycken konsumenter och
6 stycken läkare.

Vår valda metod motiverades av praktiska, ekonomiska och etiska skäl, snarare än teoretiska.
Ett praktiskt motiv har att göra med att frågor om läkemedel kan upplevas som känsliga för en
del personer. Här var bedömning den att vår urvalsmetod skulle öka sannolikheten att få in
både fler och mer genomtänkta svar jämfört med om frågorna hade ställts till t.ex.
förbipasserande individer utanför ett apotek, en läkarmottagning eller någon annan plats. Ett
annat skäl har varit att respondenterna (uppgiftslämnarna) var lättillgängliga. Detta gjorde att
undersökningskostnaderna och tidsåtgången kunde hållas på en rimlig nivå jämfört med om vi
hade genomfört ett statistiskt urval bland alla svenska konsumenter och läkare.

2.3.1.3 Datainsamlingsmetoder

Valet att använda enkäter har motiverats av att dessa kan ge ett stort dataunderlag med en
relativt liten arbetsinsats. Dessutom utgör de ett standardiserat förfarande, vilket är ett medel
för att öka reliabiliteten (giltigheten) i undersökningen. Exempelvis kan mätfel orsakade
av s.k. intervjuareffekter undvikas genom att exakt samma frågor ställs till samtliga
respondenter [jfr Lekvall & Wahlbin, 1993, s. 216]. Samtidigt har enkäter den fördelen att
respondenterna kan besvara frågorna på egna villkor när de har tid och lust.

I undersökningen har två enkäter förekommit: en konsumentenkät och en läkarenkät (se
bilaga 1 respektive 2). Dessa har utformats i syfte att ställa bättre anpassade frågor. Till
konsumenterna riktas frågor kring hur de själva beter sig och om deras uppfattningar, medan
de frågor som ställs till läkarna drar nytta av dessas egna erfarenheter av hur patienterna beter
sig under konsultationerna. Läkarenkäten syftar till att ta reda på om läkarna har uppfattat en
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förändring av patienternas intresse för receptbelagda läkemedel och
informationssökningsmönster. De flesta av frågorna i båda enkäterna handlar om
respondenternas allmänna och specifika åsikter, till skillnad från faktakunskaper.

Frågorna konstruerades utifrån litteraturstudien och då i synnerhet Wilsons [1997] modell.
För att få in data som är enkel att statistiskt bearbeta valde vi att huvudsakligen använda
slutna frågor med på förhand givna svarsalternativ. Detta minskar även risken för att få in
svar som är ovidkommande för studien. Öppna frågor där respondenterna fritt kan formulera
sina svar skulle visserligen ha kunnat ha gett djupare kunskaper, men vår erfarenhet säger att
svarsfrekvensen då tenderar till att bli mycket låg. I de två fall där öppna frågor faktiskt har
använts i enkäterna så beror detta på att det inte var möjligt att konstruera en uttömmande lista
som täckte alla varianter av svar. Vi ville inte heller hämma respondenternas möjlighet att
uttrycka sig mer nyanserat.

Enkäterna har främst distribuerats via Internet, men vi har även tillmötesgått de respondenter
som önskade en vanlig papperskopia. När det gäller webbenkäten så spreds länken till
undersökningens webbplats genom en inbjudan via e-post där respondenten själv fick välja att
delta. Vårt val att främst genomföra studien på Internet syftade till att skapa anonymitet och få
respondenten att känna det tryggt nog att kunna svara ärligt, vilket annars kan vara ett
problem vid bekvämlighetsurval. Den här typen av självval är också vanliga i just medicinska
undersökningar där attityder eller beteenden ska belysas [Dahmström, 1996, s. 159].

Ett följebrev bifogades både till pappersenkäten och till den inbjudan som skickades ut via
e-post. Där presenterades studien och dess syfte. Dessutom framhölls att respondenternas
egna åsikter var det viktiga och det utfästes garantier om deras anonymitet. Samma
information fanns även att tillgå på undersökningens webbplats.

Datainsamlingen genomfördes under perioden 17 april t.o.m. 7 maj 2006. De två första
dagarna fungerade som en provundersökning i mindre skala där endast ett fåtal respondenter
fick tillgång till enkäten. Detta för att avslöja eventuella ofullkomligheter i frågeformulären.
Ett mindre antal detaljer och småfel korrigerades därefter innan den fullskaliga
undersökningen drogs igång. När tre dagar återstod av fältperioden så gick en påminnelse ut
till respondenterna.

2.3.2 Databearbetning
När enkätsvaren inkom så registrerades dessa i ett statistikprogram och kvaliteten
kontrollerades. Ofullständigt eller felaktigt ifyllda svar korrigerades genom att ta kontakt med
berörda respondenter. Om detta inte var möjligt så behandlades de aktuella svaren som s.k.
informulärsbortfall [se Lekvall & Wahlbin, 1993, s. 158]. Särskild hänsyn togs även till
logiska felaktigheter. Därefter sammanställdes tabeller och diagram. Sedan genomfördes
statistiska analyser såsom frekvensfördelningar, läges- och spridningsmått, samt samband
(korrelation) mellan maximalt två variabler.

För att mäta samband har χ2-metoden (chitvå-metoden) använts med en signifikansnivå på
5 procent i regel. En fördel med denna metod är att den går att använda redan på nominaldata
som t.ex. kön och bostadsort [jfr Dahmström, 1996, s. 142]. För att inte komplicera analysen
har chitvå-metoden använts genomgående och även i de fall då en högre datanivå har
förelegat.

Chitvå-metoden mäter avvikelserna mellan observerade frekvenser och de frekvenser som
vore förväntade om variablerna var oberoende av varandra. Ett lågt värde tyder på att det inte
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finns något samband. I de fall där χ2-värdet är högre än ett visst kritiskt värde1, innebär det att
slumpen kan förkastas som förklaring och att det föreligger något slags samband. Ett värde
som är mindre än det kritiska värdet tolkas som att eventuella skillnader beror på slumpen.
Det bör i detta sammanhang poängteras att bara för att det finns ett numeriskt (statistiskt)
samband, går det inte direkt att dra slutsatsen att det finns ett orsakssamband. Exempelvis kan
man behöva ta hänsyn till en tredje variabel.

För att analysera svaren på de öppna frågorna har vi använt en kombination av del- och
helhetsanalys [se Halvorsen, 1992, s. 131]. Detta innebar att svaren grupperades efter likheter,
samt att antalet förekomster av olika påståenden räknades och jämfördes. För att kunna lyfta
fram väsentligheter i analysen, skapades typfall i vilka ovidkommande detaljer togs bort.

                                               

1 Det kritiska värdet kan utläsas ur en statistiktabell [se t.ex. Rudberg, 1993, s. 210].
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”Medicine is the only profession that labours
incessantly to destroy the reason for its existence”
[James Bryce, engelsk politiker, diplomat och
historiker].

3 Teoretisk bakgrund

I det här kapitlet introduceras det teoretiska sammanhang i vilket problemställningen hör
hemma. Inledningsvis presenteras Internet som en källa till medicinsk information och
därefter beskrivs vad som är utmärkande för läkemedelsvärlden. Samtidigt tas det upp en del
begrepp och faktorer som har kommit till användning i uppsatsen.

3.1 Medicinsk information på Internet
För många har Internet blivit en viktig källa för att inhämta information om medicinska
angelägenheter, om inte den viktigaste [SvD, 2004]. En bidragande orsak till dess popularitet
är att informationen finns tillgänglig 24 timmar om dygnet och att den täcker alla tänkbara
ämnen, vilket dock förutsätter att man har tillgång till Internet och kan använda denna teknik
[jfr Wilkins, 1999, s. 30-31].

På Internet finns det mängder av hälsorelaterad information, allt från utbildningsmaterial och
medicinska uppslagsverk till läkemedelsdatabaser och interaktiva verktyg [Brooks, 2001,
s. 69]. Läkemedelsbolagen har själva webbplatser med marknadsföringsinformation och
produktkataloger som är avsedda för sjukvårdspersonal, men som i praktiken är tillgängliga
för allmänheten [SvD, 2004].

En studie av Fox och Fallows fann att 63 procent av Internetanvändarna söker efter specifika
sjukdomar eller problem, medan information om läkemedel hamnar först på femte plats med
34 procent [2003, s. i]. De flesta upplever också att det är ganska lätt att hitta den information
som de behöver [Fox & Rainie, 2002, s. 15-16]. Enligt en annan studie söker två tredjedelar
av konsumenterna regelbundet mer information om sjukdomar och läkemedel på egen hand,
medan var fjärde inte anser sig få tillräcklig information från läkaren [Nordin, 2003a]. Enligt
Milio kommer 60 procent av de amerikanska patienterna till sina läkare med sådan
information som de har funnit på Internet och vill ha behandling eller få ytterligare
information [2001, s. 74].

3.2 Läkemedelsvärlden
Läkemedel som produkt skiljer sig i flera avseenden från andra produkter och även
läkemedelsmarknaden som sådan har i flera hänseenden en unik situation jämfört med många
andra marknader. Dessutom förekommer det vissa begränsningar när det gäller möjligheterna
att informera om och göra reklam för receptbelagda mediciner.

3.2.1 Läkemedel som produkt
Det finns ett flertal grunder för att klassificera olika mediciner, men ett sätt är att utgå ifrån
typen av behandling. Då går det att urskilja två huvudgrupper. Dessa är kroniska läkemedel,
samt läkemedel avsedda för behandling av akuta och tillfälliga sjukdomar [jfr Sjöström,
1999, s. 14].
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Inom affärsvärlden brukar det ofta heta att kunden alltid vet bäst, men detta gäller som regel
inte inom sjukvården [Rotfeld, 2005b, s. 7]. Läkemedel är komplicerade produkter vars
egenskaper kan vara mycket svåra för en lekman att sätta sig in i och förstå.

Läkemedel har också en större betydelse för konsumenterna jämfört med många andra
produkter eftersom de befattar hälsa [Corstjens, 1991, s. 11-12]. Mediciner kan bokstavligt
talat vara livsnödvändiga, vilket gör det svårt för en patient att välja bort dem. Det betyder
också att denne har ett starkt egenintresse av att se till att hon eller han får det bästa möjliga
behandlingsalternativ som står till buds. Hälsa och mediciner är dessutom ett känsligt område
för många personer och även denna etiska sida gör läkemedel till en speciell produkt
[Corstjens, 1991, s. 12].

Receptbelagda läkemedel också vara farliga även om de används på det avsedda sättet
[Cunningham & Iyer, 2005, s. 413]. Det finns alltid risker för biverkningar och för att olika
mediciner påverkar varandra. Särskilt när det gäller många av de nya läkemedlen är riskerna
mindre förstådda samtidigt som endast en bråkdel av de nya medicinerna har väsentliga
fördelar jämfört med existerande behandlingar [Singh & Smith, 2005, s. 371, 399].

En annan väsentlig skillnad när det gäller receptbelagda läkemedel är att patienterna har
begränsade valmöjligheter, inte minst p.g.a. lagstiftningen. Läkare och vårdpersonal med
begränsad förskrivningsrätt fungerar som s.k. grindvakter i systemet [jfr Rotfeld, 2005a,
s. 367]. Det är de som i slutändan avgör om en patient ska få ett visst recept utskrivet.
Visserligen har patienten alltid rätt att vända sig till någon annan läkare, men ingen patient
kan skriva ut ett recept till sig själv.

Ytterligare en skillnad jämfört med de flesta andra produkter är att patienterna inte betalar
hela kostnaderna för läkemedlen då staten betalar en stor del. Detta gör patienter mindre
priskänsliga än andra konsumenter [jfr Corstjens, 1991, s. 11-12].

Många gånger är dessutom läkemedel enbart en komponent i ett vårdsystem där andra delar
som kirurgi, terapi, sjukgymnastik och kostråd kan ingå i behandlingen av en sjukdom
[Finlayson & Mullner, 2005, s. 430]. Detta kan jämföras med andra produkter som ibland
sägs kunna lösa allt. När det gäller mediciner finns det sällan några sådana mirakelpreparat.

3.2.2 Specifika förhållanden för läkemedelsmarknaden
En del menar att det ur ett företagsekonomiskt perspektiv egentligen inte finns en enda
läkemedelsmarknad, utan ett flertal olika marknader. Argumentet för detta är att mediciner i
allmänhet inte är substituerbara (inte ens om de används för att behandla samma sjukdom),
eftersom de ofta har skilda egenskaper som gör vissa preparat mer lämpade än andra
[Sjöström, 1999, s. 11]. Andra menar tvärtom att det oftast finns nära substitut när det gäller
läkemedel och särskilt om det förekommer s.k. generiska2 produkter [Handlin, m.fl., 2003,
s. 234].

En skillnad mellan läkemedelsmarknaden och många andra marknader är att efterfrågan på
läkemedel inte enbart styrs av konsumenternas köpbeteende. Den påverkas även av faktorer
som t.ex. läkarnas förskrivningsfrekvenser; vilka preparat som landstingen rekommenderar
läkarna att välja i första hand; och apoteksfarmaceuternas val av produkter [jfr Sjöström,
1999, s. 11].

                                               

2 Preparat där de aktiva kemiska substanserna är identiska.
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Corstjens menar att det här är möjligt att tala om fyra huvudtyper av kunder [1991, s. 10].
Dessa är konsumenterna (patienterna), förskrivarna (läkare och vårdpersonal med begränsad
förskrivningsrätt), påverkarna (staten, sjukhus, sjuksköterskor, läkemedelskommittéer,
apotek), samt finansiärerna (staten och delvis patienten).

3.2.3 Läkemedelsinformation och reklam
I de flesta länder är idag till konsumenter riktad reklam för receptbelagda läkemedel
förbjuden, med undantag för USA och Nya Zeeland [Hed, 2003]. Inom EU så finns det ett
direktiv som reglerar detta. Det innebär att målgruppen för läkemedelsföretagens
marknadsföring av receptbelagda läkemedel huvudsakligen är läkare och annan vårdpersonal
(även om det finns undantag som snart ska tas upp).

Detta betyder att marknadsföringen är begränsad till ett fåtal medier som annonser i
facktidningar, direktreklam till vårdpersonal och Internet. Därutöver får vårdpersonal
information genom personliga besök av läkemedelsföretagens representanter eller genom
anordnad utbildning [Shin & Moon, 2005, s. 398]. Vårdpersonalen förväntas att i sin tur tolka
informationen för patienterna [Cunningham & Iyer, 2005, s. 412]. Det innebär att läkarna utan
vilja blir en del i marknadsföringsprocessen [Handlin, m.fl., 2003, s. 233].

Ett problem i detta sammanhang är att det traditionellt sätt finns en tidsfördröjning mellan
läkemedelsföretagen och läkarna/patienterna, där läkarna inte får information om nya
läkemedel och medicinska framsteg när informationen väl behövs [jfr Singh & Smith, 2005,
s. 370].

Även om till konsumenter riktad reklam för receptbelagda läkemedel är förbjudet så finns det
möjligheter att kringgå förbudet utan att bryta mot reglerna. Ett sätt är att göra konsumenter
medvetna om existerande sjukdomar [Nordin, 2003b] eller att upplysa om att hjälp finns att få
för en viss sjukdom, utan att nämna något läkemedelsnamn [Haeck, m.fl., 2001, s. 7].
Därigenom kan patienter förmås att på egen hand fortsätta att leta efter information och svar
på vilka läkemedel som kan hjälpa dem. Det finns inte heller något som hindrar media från att
självmant nämna olika läkemedelsnamn [Nordin, 2003b]. Förutom Tamiflu så är Viagra,
Prozac och Losec alla exempel på varumärken som gemene man känner till för att de har
omnämnts i olika sammanhang.

Detta för oss in på frågan hur människor faktiskt skaffar sig information och i synnerhet
information om receptbelagda läkemedel, vilket kommer att tas upp i det kapitel som följer nu
härnäst.
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”Behaviour is what a man does, not what he thinks,
feels, or believes” [Emily Dickinson, amerikansk poet].

4 En modell av informationsbeteende

Informationsbeteende handlar om de aktiviteter som en individ ägnar sig åt när han eller hon
identifierar sina behov av information och söker efter sådan information på olika sätt, samt
använder eller överför denna [Wilson, 1999, s. 249].

För att analysera människors informationsbeteende behövs någon slags övergripande modell,
till vilken olika teorier eller hypoteser kan kopplas. Ett flertal sådana modeller förekommer i
litteraturen som t.ex. Wilson [1981], Ellis [1989], Kuhlthau [1991] och Derwin [1983].

Dessa modeller är enligt Wilson komplementära genom att de tar upp informationsbeteendet
ur olika aspekter och på olika nivåer [1999, s. 267]. Hans egen modell från 1996 är ett försök
att integrera sådana teoretiska modeller i ett generellt ramverk. Detta ramverk beskriver
informationsbeteende utifrån ett individperspektiv och på en makronivå (se figur 1).

Informationsbehovets
kontext

Aktiverande
mekanism

Individens kontext

Informationsbearbetning
och användning

Informationsöknings-
beteende

Mellanliggande
faktorer

Aktiverande
mekanism

Stress- och
stresshanterings-

teori

Demografiska Social
inlärningsteori

Risk- och
belöningsteori Informationskällor

Omgivnings-
relaterade

Rollrelaterade
eller mellan-
mänskliga

Psykologiska

Informations-
källornas

egenskaper

Figur 1: Wilsons modell från 1996 i egen översättning och något förenklad [Wilson,
1999, s. 257]. Den streckade linjen anger vad som är fokus för vårt arbete.
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Wilsons modell bygger på forskning inom ett flertal olika discipliner som t.ex.
informationsvetenskap, studier av konsumentbeteende och beslutsfattande, innovations-
forskning och hälsokommunikationsstudier [Wilson, 1999, s. 256]. Den är utformad som ett
flödesdiagram där en individs informationsbeteende kartläggs i olika aktiviteter och processer.

Modellen utgår från en individ i ett visst sammanhang (person in context) där denne
identifierar ett visst behov av information (context of information need). Detta behov är en
subjektiv upplevelse som endast existerar i individens sinne.

Därefter kommer ett steg som Wilson kallar aktiverande mekanism (activating mechanism),
i vilken individen fattar beslut om hon eller han ska söka efter information. Wilson använder
här stress- och stresshanteringsteori som ett exempel på en sådan mekanism som kan motivera
informationssökning och han utesluter inte andra möjligheter. Denna första aktiverande
mekanism kommer inte att behandlas vidare då vårt arbete utgår från att individen, medvetet
eller omedvetet, har beslutat sig att söka efter information.

Nästa steg i modellen innehåller de mellanliggande faktorer (intervening variables) som
antingen kan hindra eller främja individens informationssökande [Wilson, 1999, s. 256].
Wilson skiljer här mellan sådana faktorer som är personliga, omgivningsrelaterade, sociala,
relaterade till informationskällorna, samt ekonomiska.3

Därefter följer ytterligare en aktiverande mekanism som kan sägas starta själva
informationssökningen och som utgår från två teorier. Den ena är risk- och belöningsteori
som används för att förklara de avvägningar som individen gör i valet av informationskällor.
Den andra är social inlärningsteori, vilket i Wilsons modell är kopplat till individens
uppfattning om sin förmåga att genomföra t.ex. en informationssökning. Dessa båda är, som
Edzén [2005] påpekar, så nära relaterade till de mellanliggande faktorerna att de kan
behandlas som sådana.

När väl alla hinder har passerats inleds informationssökningsbeteendet (information-seeking
behaviour) som är själva sökandet efter information i olika källor. Detta är det sista steget i
modellen som intresserar oss i vårt arbete. Resultatet av sökningen leder slutligen till en
bearbetning och användning (information processing and use) av den information som har
erhållits. Denna process är en nödvändig del i återkopplingen till individen, men det är ett
område som vi inte kommer att gå in på.

Nu närmast följer en redogörelse för de delar i modellen som är aktuella för vår studie. Detta
görs i stort sett utifrån Wilsons rubrikindelning, men presentationen har även kompletterats
med en del relevant material från andra författare.

4.1 Faktorer som påverkar informationssökningsbeteendet
En individ kan uppleva ett behov av information, men detta innebär inte nödvändigtvis att hon
eller han påbörjar ett informationssökningsbeteende [Wilson, 1999, s. 256]. Det beror på att
det mellan behovet och beteendet finns det ett antal olika faktorer som antingen kan hindra
eller främja informationssökandet eller -användningen.

                                               

3 Dessa överensstämmer alltså inte helt med hans grafiska modell.
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4.1.1 Personliga faktorer
Personliga faktorer är sådana som utgår från individen och de är relaterade till dennes
förmåga eller motivation att inhämta och använda information. Dessa kan vara psykologiska,
fysiologiska, intellektuella, emotionella, demografiska eller utbildningsberoende [Wilson,
1997, s. 557-559].

4.1.1.1 Psykologiska

Som individer har vi en tendens att exponera oss för information som överensstämmer med
våra befintliga behov och uppfattningar, vilket med en psykologisk term brukar kallas för
selektiv exponering [Wilson, 1997, s. 557]. Därför undviker vi, medvetet eller omedvetet,
sådan information som riskerar att hamna i konflikt med våra tidigare uppfattningar eller som
kan visa på att vi har fattat ett felaktigt beslut.

Detta är nära kopplat till idén om kognitiv dissonans, vilken går ut på att vi på något sätt
försöker reducera den psykologiska spänning som uppstår när våra egna uppfattningar inte
överensstämmer med varandra [Wilson, 1997, s. 557]. Ett sätt kan vara att söka sådan
information som stödjer existerande kunskaper och uppfattningar.

4.1.1.2 Fysiologiska, intellektuella och emotionella

Möjligheterna att söka och ta till sig information kan även påverkas av fysiologiska,
intellektuella och känslomässiga faktorer [Wilson, 1997, s. 557-558]. Exempelvis kan
hörselnedsättning, intellektuell avtrubbning p.g.a. sjukdom, begränsad verbal förmåga,
nervositet eller emotionella problem utgöra hinder [Wilson & Walsh, 1996].

4.1.1.3 Demografiska

Ålder, kön, bostadsort och utbildning är alla exempel på demografiska variabler som kan
påverka individers motivation att söka efter information och deras förmåga att ta till sig den.
Enligt Johnson och Meischke har dock sådana faktorer i allmänhet en jämförelsevis liten
betydelse när det gäller variationer i sökandet [1993, s. 346-347].

I en undersökning av Connell och Crawford [1988] fann man att mängden erhållen
information med avseende på hälsa och oavsett källa minskade med åldern, även om den för
kvinnor på landsbygden endast minskade något [Wilson, 1997, s. 558-559]. Enligt Baca,
Holguin och Stratemeyer håller yngre personer på att bli alltmer medvetna och kunniga om
läkemedelsinformation, trots att de äldre rent logiskt borde vara mer intresserade då det i
allmänhet är de som behöver fler mediciner [2005, s. 380]. Samtidigt finns det studier som
just visar på att äldre jämförelsevis lägger större vikt vid läkemedelsvalet och vid att väl
kunna diskutera ämnet med sina läkare [Maddox, 1999, s. 493-494].

Undersökningar visar också på skillnader mellan könen. Connell och Crawford [1988] fann
att män jämfört med kvinnor erhöll mindre information från alla slags källor [Wilson, 1997,
s. 559]. Förklaringen till detta har enligt dem att göra med kvinnors traditionella
omhändertagande roll.

Enligt andra studier varierar även valet av informationskälla mellan könen. Pandey, Hart och
Tiwary menar att kvinnor som har ansvar för att ta hand om barn, vårda äldre eller sköta sin
egen hälsa med större sannolikhet använder Internet för att söka efter hälsorelaterad
information, och det som ett komplement till traditionella källor som läkare [2003, s. 187].
Detta får stöd i en amerikansk studie av Fox och Fallows, enligt vilken 85 procent av de
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vuxna kvinnliga Internetanvändarna någon gång har sökt hälsorelaterad information, jämfört
med 75 procent av männen [2003, s. iii].

Maddox fann att svenska kvinnor oftare än männen använder läkemedelsföretagens
webbplatser för att lära sig mer om ett visst läkemedel eller för att avgöra vilken medicin som
är bäst för dem [1999, s. 493]. Enligt samma undersökning vill 43 procent av kvinnorna ha
anonym information från en medicinsk expert jämfört med 24 procent av männen.

Utbildning tas även upp som en demografisk faktor i en del litteratur [t.ex. Johnson &
Meischke, 1993], men Wilson [1997] väljer att betrakta individens utbildning och
kunskapsbas som en separat variabel.

4.1.1.4 Utbildningsberoende och förkunskaper

En högre utbildningsnivå främjar möjligheterna att ta till sig och bearbeta information, vilket
i sin tur underlättar informationssökandet [Wilson, 1997, s. 558]. Exempelvis fann Harris
[1992] att medicinsk terminologi fungerade som en barriär i informationsutbytet mellan läkare
och patienter [Wilson, 1997, s. 558].

En studie fann att 97 procent av den litteratur som behandlar receptbelagda läkemedel är för
svår för en genomsnittlig vuxen att sätta sig in i [Singh & Smith, 2005, s. 372, 374]. I samma
studie ansåg 65 procent av konsumenterna att en genomsnittlig konsument inte är kompetent
nog att utvärdera de påståenden som finns i reklam för receptbelagda mediciner. Det gör att
de vänder sig till familjen, vänner, arbetskollegor och andra personer runtomkring dem för att
utvärdera informationens trovärdighet och för att ställa frågor om specifika
läkemedelsmärken.

Inte heller läkare anser att patienter i allmänhet kan förstå och utvärdera läkemedelsreklam
[Paul m.fl., 2002, s. 566]. Enligt en studie kan inte ens läkarna generellt sätt upptäcka
felaktigheter i den information som läkemedelsföretagens representanter kommer med
[Rotfeld, 2005a, s. 366; 2005b, s. 8].

Enligt Fox och Fallows är också de konsumenter som har högre utbildning och mer
Internetvana mer benägna att söka efter medicinska råd via nätet [2003, s. 15].

Även effekten av individens kunskapsbas har undersökts i studier av konsumentbeteende
[Wilson, 1997, s. 558]. Exempelvis fann Radecki och Jaccard att personer söker mindre
information inom sådana ämnen där de själva känner sig kunniga, samt att sannolikheten ökar
för att de ser sig själva som kunniga inom områden som är viktiga för dem [1995, s. 114-115,
125-126]. Samma undersökning visade att individer som uppfattade sig som mindre kunniga
sökte desto mer i icke offentliga miljöer [s. 127]. MacInnis, Moorman och Jaworski menar
även att mer kunniga personer har lättare att koda information, vilket gör det lättare att
inhämta ytterligare sådan [Wilson, 1997, s. 558].

4.1.2 Ekonomiska faktorer
Ekonomiska faktorer kan delas upp i två typer, direkta sökkostnader och värdet av den tid
som informationssökningen tar [Wilson, 1997, s. 559]. Wilson refererar till Stigler [1961]
som menar att när en konsument ställs inför liknande alternativ så kommer
sökansträngningarna att reduceras allteftersom de möjliga vinsterna minskas. I detta
sammanhang menar en del författare att det ofta finns nära substitut när det gäller läkemedel
[Handlin, m.fl., 2003, s. 234], medan andra anser att dessa i allmänhet inte är substituerbara
[Sjöström, 1999, s. 11].
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Stigler framhåller dessutom att införlivandet av information för de flesta människor varken är
särskilt enkelt eller angenämt och att personer därför kan vara villiga att betala ett högre pris
för information som presenteras i en trevlig form [Wilson, 1997, s. 559].

4.1.3 Sociala faktorer
Sociala faktorer handlar om rollrelaterade eller mellanmänskliga förhållanden. Dessa uppstår
när en person utgör informationskällan eller när den informationssökande måste interagera
med någon annan för att få tillgång till andra slags källor [Wilson, 1997, s. 559-560].
Exempel på sociala faktorer för en patient kan vara läkarens attityder till förfrågningar eller
närvaron av andra personer under konsultationen. Sociala beteendemönster, rollförväntningar
och sociala hierarkier kan även de inverka på individens informationssökande [jfr Wilson,
1997, s. 560].

4.1.4 Omgivningsrelaterade faktorer
Omgivningsrelaterade faktorer är sådana förhållanden i situationen som främjar eller
begränsar möjligheterna till informationssökning. Wilson tar här upp tidsrelaterade,
geografiska och kulturella faktorer [1997, s. 560-561].

4.1.4.1 Tid

Tidsrelaterade faktorer kan handla om att en person upplever att tiden inte räcker till för att
söka efter information eller till att sprida information till någon annan. Wilson hänvisar till
Hannay, Usherwood och Platts [1992] som fann att ett genomsnittligt läkarbesök varade
mellan tolv och femton minuter, vilket inte gav läkaren mycket tid över till att svara på frågor
om hälsoinformation [Wilson, 1997, s. 560].

Samtidigt visar en undersökning av Paul, Haudline och Stanton [2002, s. 571] att läkare anser
att patienter som på förhand har en viss medicin i åtanke också tar mer tid i anspråk. Helft,
Hlubocky och Daugherty [2003] fann att läkare tillbringar ungefär tio minuter mer med de
patienter som har med sig information ifrån Internet till besöket [Fox & Fallows, 2003, s. 16].

4.1.4.2 Geografi

Geografiska faktorer har att göra med skillnader i hur personer inhämtar information beroende
på var de bor. Wilson refererar här till Connell och Crawford [1988] som fann att den mängd
information som erhölls från alla källor minskade med åldern för stadsbor, medan denna
mängd skiftade mellan olika åldersgrupper för de bosatta på landsbygden [Wilson, 1997,
s. 560].

4.1.4.3 Kultur

Kulturella faktorer handlar för Wilson om nationella skillnader och han hänvisar till Hofstede
[1980] som fann fyra olika dimensioner som kan skilja kulturer åt, nämligen: 1) maskulinitet-
femininet, 2) individualism-kollektivism, 3) maktavstånd, samt 4) undvikande av osäkerhet
[Wilson, 1997, s. 560-561].

Maskulinitet-femininet behandlar förekomsten av maskulina eller feminina värderingar,
exempelvis om materiella ting betonas till skillnad från relationer och omtanke om andra.
Individualism-kollektivism är om samhällsmedborgarna föredrar att agera som individer eller
som del i en större social grupp. Maktavstånd beskriver hur ett samhälle accepterar att makt är
ojämnt fördelad mellan individer, grupper och organisationer. Undvikande av osäkerhet har
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slutligen att göra med om medborgarna föredrar strukturerade eller ostrukturerade situationer
[Robbins, 1999, s. 18].

Wilson framför här den hypotesen att informationsutbytet främjas i en kollektivistisk kultur,
medan utbytet hämmas när maktavståndet är stort [1997, s. 560-561]. Han menar även att
informationssökningsbeteendet bör främjas i kulturer med en hög grad av undvikande av
osäkerhet. Exempelvis är såväl Sverige som USA exempel på länder som har en
individualistisk kultur med ett litet maktavstånd och en låg grad av undvikande av osäkerhet
[Robbins, 1997, s. 28].

4.1.5 Informationskällornas egenskaper
Hos informationskällorna är det tre egenskaper som får betydelse för individens
informationssökande, nämligen tillgången, trovärdigheten och kommunikationskanalerna.

4.1.5.1 Tillgång till källor

För att överhuvudtaget kunna söka efter information så krävs det tillgång till någon slags
informationskälla [Wilson, 1997, s. 561]. En brist på sådana kan förhindra sökandet helt och
hållet eller medföra högre kostnader eller mer ansträngning än vad den sökande personen är
villig att acceptera. I en studie av Phillips och Zorn [1994] fann man att mer än två tredjedelar
av konsumenterna upplevde tillgången till hälsoinformation som ett problem [Wilson, 1997,
s. 561].

Det är exempelvis inte alla som har tillgång till Internet. Enligt Statistiska centralbyrån
använder visserligen nästan alla Internet, men bland 55-74-åringarna är andelen bara drygt
hälften [SCB, 2005, s. 9]. En del konsumenter kanske inte heller har en egen husläkare som
de enkelt kan vända sig till med läkemedelsfrågor.

4.1.5.2 Trovärdighet

En annan egenskap hos informationskällorna är trovärdigheten. Om en person upptäcker att
en källa inte är tillförlitlig när det gäller den tillhandahållna informationens kvalitet och
noggrannhet, minskas källans trovärdighet [Wilson, 1997, s. 561-562]. Wilson refererar till
Kotler [1991] som menar att reklam har mindre trovärdighet jämfört med annan offentlig
information. Det beror på att kopplingen mellan allmän information och produkttillverkaren
inte upplevs lika direkt.

En informationskälla som ofta uppfattas som ganska objektiv är s.k. word-of-mouth. Det är
det budskap eller den information om t.ex. en produkt som en person, en konsument eller
nästan vem som helst, förmedlar till någon annan [Grönroos, 1992, s. 168]. Exempelvis
uppfattas vänner och släktingar som diskuterar en viss produkt som opartiska eftersom de inte
har något att vinna [Cooper & Cronin, 2000, s. 178]. Mer än en tredjedel av all word-of-
mouth är negativ och sådan värderas högre i beslutssituationer än bra word-of-mouth, och den
tenderar att sprida sig snabbare samt till fler människor [Cooper & Cronin, 2000, s. 178;
Grönroos, 1992, s. 168]. Den kan uppstå när ett företag eller en produkt inte håller det som
utlovas.

Wilkins menar att vänner, familj och husläkare fortfarande förblir de trovärdigaste källorna,
även om Internet har blivit ett populärt verktyg för att söka information om hälsa, som
tidigare inte var tillgänglig för konsumenterna [1999, s. 30].
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I de fall där en patient har sin läkare som huvudsaklig medicinsk informationskälla, finns en
högre grad av tillit i relationen och en högre respekt för läkarens råd, medan patienten istället
kanske ignorerar läkarens råd om denne själv känner sig kunnig och kompetent [Singh &
Smith, 2005, s. 372, 375].

Det bör påpekas att även i de fall där läkemedelsinformationen är tillförlitlig och
välbalanserad (vad gäller fördelar och risker) finns det dock ändå en risk att konsumenterna
skapar sig en felaktig uppfattning om hur säkert och effektivt ett preparat är [Shin & Moon,
2005, s. 399].

4.1.5.3 Kommunikationskanaler

Typen av kommunikationskanal kan också den vara en faktor som främjar eller försvårar
förmedlingen av budskapet i ett meddelande. Exempelvis fann Johnson och Meischke [1991b]
att personliga samtal kan vara mer effektiva när det gäller att reducera patienters osäkerhet
[Wilson, 1997, s. 562]. Det beror på att människor har möjlighet att ge direkt återkoppling
och ett socialt stöd. Läkarkonsultationer visade sig vara den källa som här föredrogs. Wilson
refererar även till Witte m.fl. [1993] som fann att hotfull information mer effektivt
kommunicerades genom dialoger än via massmedia. En förklaring är att allmän information är
lättare att undvika, medan personliga samtal kan tvinga en patient till att exempelvis utvärdera
hälsorisker.

Om man däremot ser till Internet som kommunikationskanal är fördelen den att anonymitet
möjliggörs jämfört med personliga samtal när det gäller hälsa, samt att Internet även kan
underlätta för personer som har svårt för att kommunicera ansikte mot ansikte [Cline &
Haynes, 2001, s. 676].

4.1.6 Risk- och belöningsteori
Alla former av informationssökning är förknippade med vissa av individen upplevda risker
och belöningar. Wilson hänvisar i detta sammanhang till Settle och Alreck [1989] som hävdar
att risken har fem olika komponenter [Wilson, 1997, s. 562-563]:

§ Finansiell risk har att göra med om konsumenten har råd med produkten. Här är
läkemedel lite speciella jämfört med andra produkter så till vida att patienterna inte betalar
hela kostnaden [jfr Corstjens, 1991, s. 11].

§ Fysisk risk handlar om produkten är farlig för konsumenten eller dennes egendom. När
det gäller receptbelagda mediciner vara dessa vara farliga även om de används på rätt sätt
[Cunningham & Iyer, 2005, s. 413]. Samtidigt kan läkemedel vara rent livsnödvändiga,
vilket gör den potentiella belöningen stor.

§ Prestandarisk är sannolikheten att produkten uppnår en acceptabel standard.

§ Social risk är kopplat till om produkten kommer att imponera på vänner, kollegor och
andra personer.

§ Egorisk har att göra med om produkten kan förbättra konsumentens lycka eller
självaktning.

Wilson tar även upp Aaker, Batra och Myers [1992] som menar att när risken eller
osäkerheten avseende en produkt är hög så främjas ett aktivt sökande efter information
[Wilson, 1997, s. 563].
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4.1.7 Social inlärningsteori
Ett centralt tema i den sociala inlärningsteorin är individens uppfattning om sin förmåga att
klara av att genomföra olika slags saker [Wilson, 1997, s. 563]. Denna teori menar Wilson
även kan kopplas till informationssökning. Exempelvis är det tänkbart att en person är fullt
medveten om att en informationskälla kan ge nyttig information, men att denne samtidigt är
tveksam till sin förmåga att genomföra en sökning eller att lyckas hitta informationen
[Wilson, 1997, s. 563]. Detta påverkar hur mycket ansträngning som individen kommer att
lägga ner på sökandet.

Därmed är presentationen av de faktorer i Wilsons modell som påverkar
informationsinhämtningen avslutad. En sammanställning av dessa finns i tabell 1 nedan.

Tabell 1: Faktorer som kan hindra eller främja individens informationsinhämtning.

Personliga

§ Psykologiska
§ Fysiologiska, intellektuella och emotionella
§ Utbildning och förkunskaper
§ Demografiska

Ekonomiska

§ Direkta sökkostnader
§ Värdet av tiden som går åt för att söka

Sociala

§ Attityder
§ Sociala förväntningar
§ Sociala hierarkier

Omgivningsrelaterade

§ Tid
§ Geografi
§ Kultur

Informationskällornas egenskaper

§ Tillgänglighet
§ Trovärdighet
§ Kommunikationskanaler

Risk- och belöningsteori

Social inlärningsteori

4.2 Olika former av informationssökande
När individen väl har passerat alla dessa faktorer som kan verka hindrande eller främjande,
påbörjas själva informationssökningen. Det vanligaste man kanske här tänker på är det aktiva
sökandet, men detta är inte det enda sättet att inhämta information. Wilson väljer att skilja
mellan fyra olika slags informationsinhämtning [1997, s. 562]:

Passiv uppmärksamhet är när en person förvärvar information utan att aktivt söka efter den,
exempelvis genom att se på TV eller lyssna på radioprogram.

Passivt sökande innebär att information som är relevant för individen påträffas som en bonus
vid aktiv sökning efter annan information.

Aktivt sökande är det avsiktliga sökandet efter viss information.

Pågående sökande sker i syfte att uppdatera eller utvidga ens befintliga ramverk utav
kunskaper, uppfattningar och värderingar. I konsumentforskning ses detta sökande som
oavhängigt specifika köpbehov och beslut. Motivet är istället att skaffa kunskap inför framtida
köpbeslut eller för att själva sökandet är en underhållande aktivitet.
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4.3 Preferenser för olika information och informationskällor
Människor har olika preferenser när det gäller såväl vilken typ av information de vill ha och
vilka informationskällor som de föredrar att använda. Dessa preferenser kan skilja sig av olika
skäl och variera över tiden [Dickinson & Raynor, 2003, s. 861]. En del vill veta mer om ett
visst läkemedels möjliga bieffekter, andra vill veta mer om fördelarna när det medicinska
problemet i sig inte oroar dem särskilt [Dickinson & Raynor, 2003, s. 861].

Personer väljer även olika informationskällor när det gäller hälsa och läkemedel. Wilson
hänvisar till Johnson och Meischke [1991b] som fann att människors upplevda nytta med
olika källor varierade mycket beroende på typen av information, men att läkare var den källa
som föredrogs för all slags hälsoinformation [1997, s. 564].

Enligt en annan studie av Johnson och Meischke [1991a] visade det sig att de
informationskällor som personer faktiskt använde var rangordnade enligt [Wilson, 1997,
s. 565]:

1. Media
2. Läkare
3. Vänner/familj
4. Organisationer

Dessa resultat stöds även av Connell och Crawford [1988], fastän deras val av kategorier var
lite annorlunda. Resultaten från en undersökning av Dickinson och Raynor visar emellertid att
[2003, s. 861]:

§ Läkare och vårdspecialister är den källa till läkemedelsinformation som konsumenter
föredrar.

§ Elektronisk media som Internet och TV håller på att bli viktiga informationskällor.

§ Icke experthjälp som vänner och familj är populära.

Den s.k. icke experthjälpen används enligt Dickinson och Raynor i allmänhet för att få
information från experter att passa in i det dagliga livet eller för att få svar på sådana frågor
som kvarstår obesvarade efter en läkarkonsultation [2003, s. 861]. Detta stöds av Stein [1981,
i Wilson, 1997, s. 565] som fann att individer som använder mer än en informationskälla
delvis gör det efter att ha blivit besvikna på den information som erhållits från annat håll.
Wilson refererar även till Toggerson [1981] som fann att informationssökandet ökade i de fall
då individen exponerades för information från mer än en kommunikationskanal [1997, s.
565].
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”Everything that can be counted does not necessarily
count; everything that counts cannot necessarily be
counted” [Albert Einstein].

5 Empiriska resultat

Detta kapitel inleds med en kort redogörelse för svarsfrekvenser och bortfall i
undersökningen. Därefter följer en sammanställning av de väsentliga resultaten, vilka i
nästkommande kapitel analyseras närmare med stöd av teorin.

5.1 Svarsfrekvenser och bortfall
Från de 60 tillfrågade konsumenterna så har 41 stycken besvarade enkäter inkommit, vilket
ger en genomsnittlig svarsfrekvens på 68 procent.4 Detta får anses vara acceptabelt för en
surveyundersökning. Antalet svar fördelade på ålder och kön finns i tabell 3 i bilaga 3.

Bland läkarna har 2 stycken av 6 tillfrågade besvarat enkäten, vilket innebär en genomsnittlig
svarsfrekvens på 33 procent. Även om läkarna inte utgör studiens egentliga målpopulation så
hade det här varit klart önskvärt med fler svar.

Den största anledningen till bortfall har sannolikt varit den att respondenterna inte har haft tid
att besvara enkäterna och i synnerhet gäller detta säkert läkarna. Det är inte heller otänkbart
att en del konsumenter upplevde att frågorna var alltför känsliga. Däremot har ingen
respondent framfört den åsikten att antalet frågor var för många.

5.2 Resultaten
Resultatredovisningen följer i stort sett den struktur som finns i enkäterna. Inledningsvis tas
det upp frågor som främst har att göra med när, var och hur konsumenter söker efter
information om receptbelagda läkemedel. Därefter följer några frågor om hur konsumenter
uppfattar sina egna läkemedelskunskaper och hur dessa kunskaper eventuellt har kommit att
förändrats.

5.2.1 Konsumenters informationssökning

Hur vanligt är det att konsumenter söker efter information om receptbelagda läkemedel,
vad utgår de ifrån och hur ofta får de tag på informationen?

51 procent (21 stycken) av konsumenterna söker aldrig efter information om receptbelagda
läkemedel (se figur 2). Detta oavsett om det handlar om att söka informationen exempelvis
hos läkare, via Internet, media eller genom andra personliga kontakter. 32 procent (13 st)
av konsumenterna gör det mindre än en gång per månad och endast 7 procent (3 st) gör det en
gång per månad eller oftare.

                                               

4 Beräknat enligt: Antalet bearbetningsbara svar/(Totalt antal undersökta enheter - Upptäckt övertäckning).
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Figur 2: Hur ofta konsumenter söker information om receptbelagda läkemedel.

En chitvå-analys tyder inte på någon signifikant skillnad mellan könen i hur ofta de söker
efter information om läkemedel (χ2 (3, N=37)=4.88, p<0.05).5 Inte heller när det gäller ålder
tycks det finnas några signifikanta skillnader (χ2 (3, N=37)=0.83, p<0.05).

Däremot finns det en signifikant skillnad mellan konsumenter med olika
bakgrundsutbildning och hur ofta de söker efter läkemedelsinformation (χ2 (3, N=37)=9.93,
p<0.05). En förhållandevis stor andel (81 procent)6 av de med bara grundskola eller
gymnasium söker aldrig sådan information. Dessa tre resultat om samband bör emellertid
tolkas med försiktighet då antalet svar är mindre än vad som rekommenderas för att chitvå-
metoden ska anses vara pålitlig [jfr Rudberg, 1993, s. 209].

Av de totalt 16 konsumenterna som söker efter information så framgår det att de vanligen
utgår antingen från produktnamnet (56 procent av uppgiftslämnarna) eller den
sjukdom/behandling som läkemedlet avser att behandla (44 procent). Däremot var det ingen
av de tillfrågade personerna som normalt utgick ifrån namnet på tillverkaren, varumärket eller
något annat.

När konsumenterna väl söker efter information om läkemedel brukar de också i allmänhet
hitta den (se figur 9 i bilaga 3). 41 procent (7 st) av dem som söker får mycket ofta tag på den
önskade informationen och för 35 procent (6 st) ganska ofta. 12 procent (2 st) menar att detta
varken sker ofta eller sällan, medan 6 procent (1 st) säger sig ganska sällan hitta
läkemedelsinformationen.

Det bör emellertid påpekas att det begränsade antalet respondenter som faktiskt söker efter
information tyvärr gör en del redovisade procentsatser, såväl här som längre fram, något
osäkra. Man kan lätt förledas att tro att precisionen i skattningarna är högre än vad den
egentligen är och därför har även de absoluta talen redovisats.

                                               

5 Antalet frihetsgrader (df) och respondenter (N) inom parentes, följt av citvå-värdet (χ2) och signifikansnivån
(p). Svarsalternativen ”I stort sett varje dag” och ”Minst en gång per vecka” slogs samman till en grupp vid
beräkningen.
6 13 av 16 respondenter.
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Vilka källor använder konsumenterna när de söker efter information om receptbelagda
läkemedel?

Bland de konsumenter som söker information om läkemedel är den vanligaste
informationskällan Patient-FASS, antingen den på Internet eller den tryckta versionen (se
tabell 2). Nästan lika vanligt är det att konsumenter läser den information som medföljer
läkemedelsförpackningar; frågar läkare eller annan vårdpersonal, samt söker på Internet. De
minst vanliga källorna är läkemedelsupplysningen, tidningar/tidskrifter, samt
läkemedelsföretagens webbplatser.

Tabell 2: Konsumenternas val av informationskälla i rangordning.7

Informationskälla Poäng

1. Patient-FASS (i bokform och på Internet)
2. Information som medföljer läkemedelsförpackningar
3. Läkare eller annan vårdpersonal
4. Allmän sökning på Internet
5. Andra personer än läkare i konsumentens omgivning
6. Läkemedelsföretagens webbplatser
7. Tidningar/tidskrifter
5. Läkemedelsupplysningen

37
24
23
22
14
8
2
1

En chitvå-analys där informationskällorna fördes samman till två grupper (personliga
kontakter, samt skriftliga källor) visade inte på något signifikant samband mellan kön och
förstahandsvalet av källa (χ2 (1, N=14)=2.36, p<0.05). Detsamma gäller konsumentens
bakgrundsutbildning (χ2 (1, N=14)=0.53, p<0.05).

Däremot fanns det en signifikant skillnad mellan olika åldersgrupper och deras
förstahandsval av informationskällor (χ2 (1, N=14)=3.76, p<0.10).8 Unga konsumenter (34 år
eller yngre) föredrar tydligt skriftliga källor framför personliga kontakter. För de
medelålders/äldre konsumenterna (35 år eller äldre) tycks dessa båda alternativ däremot vara
ungefär lika vanliga.

Hur bedömer konsumenterna olika informationskällors trovärdighet när det gäller
information om läkemedel?

Konsumenter som söker information om läkemedel uppfattar Patient-FASS som den mest
tillförlitliga informationskällan, varav 75 procent (12 st) betraktar den som mycket trovärdig
(se figur 3 nedan).9

                                               

7 Respondenterna fick rangordna de upp till tre viktigaste informationskällorna för dem. Resultaten
sammanställdes sedan genom att ettan fick fem poäng, tvåan tre poäng och trean en poäng.
8 Observera att en något sämre signifikansnivå här har använts.
9 Källorna har rangordnats genom att beräkna respektive källas mittvärde som s.k. interpolerad median, vilket är
nödvändigt eftersom svarsalternativen utgör en ordinalskala [jfr Lekvall & Wahlbin, 1993, s. 198-199].
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Inte långt därefter kommer sådan information som medföljer läkemedelsförpackningarna i
form av etiketter och informationsblad, vilken 63 procent (10 st) av konsumenterna bedömer
som en mycket trovärdig källa.

På delad tredje plats hamnar sedan Läkemedelsupplysningen, samt läkare och annan
vårdpersonal. Dessa informationskällor uppfattas som mycket trovärdiga av 50 respektive
47 procent av konsumenterna (i båda fallen av 8 stycken respondenter).
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Figur 3: Konsumenternas uppfattning om olika informationskällors trovärdighet.

Hur ofta pratar konsumenter med andra personer förutom med läkare om receptbelagda
läkemedel?

62 procent (25 st) av alla konsumenter pratar mindre än en gång per månad om läkemedel
med andra personer än med sina läkare (se figur 10 i bilaga 3). Det kan exempelvis vara
samtal med familjemedlemmar, vänner och arbetskamrater. 10 procent (4 st) gör det minst en
gång per månad, medan 4 procent (2 st) pratar med andra en gång per vecka eller oftare. En
fjärdedel av konsumenterna (24 procent eller 10 st) vet dock inte.

En chitvå-analys tyder inte på någon signifikant skillnad mellan könen när det gäller hur ofta
man pratar med andra personer om läkemedel (χ2 (3, N=31)=2.01, p<0.05).10 Detsamma
gäller för olika åldersgrupper (χ2 (3, N=31)=2.29, p<0.05).

                                               

10 Vid beräkningen slogs svarsalternativen ”Mindre än en gång per månad” och ”Aldrig” samman.
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Hur påverkar typen av läkemedel eller sjukdom konsumenternas
informationssökningsbeteende?

I svaren på en öppen enkätfråga riktad till de respondenter som faktiskt söker
läkemedelsinformation uppger fyra av konsumenterna att typen av sjukdom eller besvär
påverkar sökandet så till vida att de lägger ner mer tid på att hitta information när det gäller
långvariga (kroniska) behandlingar. De båda läkarna instämmer också i detta utifrån sina
patienterfarenheter.

”Jag tror/vet att patienter letar mer vid långvariga besvär, t.ex. ledvärk eller annan kronisk sjukdom.
Gäller särskilt patienter under 70 år. De äldsta letar inte alls utan litar blint på doktorn” [anonym
läkare].

En konsument påpekar dock att informationssökning ibland kan vara viktigt även vid akuta
problem för att snabbt hitta det som passar:

”Vid kronisk behandling kan en medicin som ej ger utlovat resultat bytas ut” [anonym konsument].

Två konsumenter menar att läkemedlens styrka och risker för bieffekter påverkar deras
informationssökningsbeteende. Andra inverkande faktorer som nämns av någon enstaka
respondent är patientens frustration över sjukdomen, samt om medicinen är ny för patienten:

”Jag litar på min läkare, men då jag börjar med nya mediciner dubbelkollar jag med Internet – både
när det gäller kroniska och tillfälliga besvär” [anonym konsument].

5.2.2 Informationsinhämtning i samband med läkarbesök
Undersökningen visar att 68 procent (28 st) av konsumenterna har en egen husläkare eller i
allmänhet går till samma läkare, medan övriga 32 procent (13 st) inte gör detta.

Hur ofta söker patienter information om läkemedel i samband med läkarbesök och är detta
vanligast före eller efter besöken?

Endast 7 procent (3 st) av patienterna söker ganska eller mycket ofta information om
läkemedel inför läkarbesöken för att vara väl förberedda (se figur 4 nedan). 2 procent (1 st)
menar att sådan informationssökning varken sker ofta eller sällan. För 85 procent (35 st)
gäller att de sällan eller aldrig söker sådan information, medan 5 procent (2 st) inte vet.

Detta kan jämföras med att 22 procent (9 st) av patienterna ganska eller mycket ofta söker
information om läkemedel efter läkarbesöken och då i samband med vad som har tagits upp
under konsultationerna. För 2 procent (1 st) gäller att sådan informationssökning varken sker
ofta eller sällan. 71 procent (29 st) av patienterna gör det emellertid sällan eller aldrig och
5 procent (2 st) vet inte.
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Figur 4: Hur ofta patienter söker efter information om läkemedel i samband med läkarbesök.

Resultaten visar att det är något vanligare att personer söker information efter ett läkarbesök
än före detta. För den ”genomsnittlige” patienten gäller att han eller hon mycket sällan söker
information efter läkarbesöket, men aldrig inför.11

Upplever patienterna att de får tillräckligt med information av läkarna?

64 procent (25 st) av patienterna instämmer helt eller delvis i påståendet att de får tillräcklig
och begriplig information om olika läkemedelsalternativ när de är hos läkaren (se figur 5).
Motsvarande andel anser att de får tillräcklig information om de läkemedel som läkaren
föreslår (t.ex. om effekter, biverkningar och hur de skall tas). Detta kan jämföras med de
52 procent (20 st) som upplever att de, helt eller delvis, får tillräckligt med information om
vart de ska vända sig om de har ytterligare frågor om läkemedel.

                                               

11 Mittvärdet beräknat som interpolerad median.
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Figur 5: Andelen patienter som upplever att de får tillräckligt med information av läkarna.

Hur upplever patienterna att relationen är med sina läkare?

71 procent (29 st) av patienterna instämmer helt eller delvis i påståendet att de har stort
förtroende för sina läkares råd och omdömen (se figur 6 nedan). Ungefär lika stor andel
(68 procent eller 27 st) känner helt eller delvis att de kan ställa läkaren alla de frågor om
mediciner som de har. Däremot är det bara 38 procent (15 st) av patienterna som upplever helt
eller delvis att läkaren lyssnar på sådan information om läkemedel som de själva kommer
med, men i denna fråga är också andelen som säger sig sakna åsikt oväntat hög (31 procent
eller 12 st respondenter).
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Hur påverkar sådan information som patienter får från annat än läkarhåll deras beteende?

Över en tredjedel (34 procent eller 14 st) av alla patienterna har åtminstone någon gång
medverkat till att få ett läkemedel utskrivet av sin läkare efter att ha fått höra talats om
preparatet från något annat håll. 59 procent (24 st) har däremot inte gjort detta och resterande
7 procent (3 st) av konsumenterna vet inte.

Nästan en fjärdedel (24 procent eller 10 st) av patienterna har valt bort ett receptbelagt
läkemedel (ej hämtat ut ett recept eller slutat äta ett preparat) efter att ha fått information från
annat håll än sina läkare. Detta kan jämföras med att 71 procent (29 st) av respondenterna
aldrig har valt bort någon medicin. Återstående 5 procent (2 st) vet inte.

De två läkarna som ingår i undersökningen är helt överens om att de mycket ofta får frågor
om sådana läkemedel som har uppmärksammats i massmedia.

5.2.3 Konsumenters kunskaper om receptbelagda läkemedel

Vad har konsumenterna för allmänna kunskaper om receptbelagda läkemedel?

När det gäller konsumenternas allmänna kunskaper om läkemedel är spridningen ganska jämt
fördelad i gruppen som helhet (figur 7 nedan). 25 procent (10 st) av de tillfrågade personerna
bedömer att deras kunskaper är mycket eller ganska bra, 38 procent (16 st) anser dem varken
bra eller dåliga, samt 32 procent (13 st) ser sina kunskaper som ganska eller mycket dåliga.

De båda tillfrågade läkarna har olika uppfattningar sinsemellan. Den ene anser att patienter i
allmänhet är ganska insatta, medan den andres åsikt är att de snarare är ganska oinsatta. Här
hade det varit bra med fler läkares uppfattningar.
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Figur 7: Hur konsumenterna uppfattar sina allmänna kunskaper om receptbelagda läkemedel.

En chitvå-analys där svarsalternativen fördes samman till tre grupper (bra kunskaper, normala
kunskaper, dåliga kunskaper) tyder dock på ett signifikant samband mellan könstillhörighet
och hur man bedömer sina läkemedelskunskaper (χ2 (2, N=39)=7.06, p<0.05). Kvinnorna
bedömer här jämfört med männen sin kunskapsnivå som högre.

66 procent (27 st) av konsumenterna menar att deras allmänna kunskaper om receptbelagda
läkemedel har ökat tack vare massmedia och Internet (se figur 11 i bilaga 3), samtidigt som
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över en fjärdedel (27 procent eller 11 st) anser att deras kunskaper inte alls har kommit att
påverkas. 7 procent (3 st) uppger att de inte vet. De båda tillfrågade läkarna gör gällande att
deras patienters kunskaper har ökat under de senaste tio åren.

På vilket sätt har konsumenternas kunskaper om läkemedel förändrats jämfört med
tidigare?

I en öppen enkätfråga anser sex konsumenter att det är deras kunskaper om läkemedlens
effekter, verkningsgrad och inte minst om bieffekter som har kommit att öka.

”Genom FASS, Internet och media blir jag uppmärksam på om medlen har några biverkningar som
kan påverka mig i negativ riktning” [anonym konsument].

”Fick även veta av nätet och media att det är otroligt många som begår självmord av läkemedlet.
Tråkigt att man inte fick den informationen från läkaren” [anonym konsument].

En av dessa sex konsumenter menar att media och Internet har den fördelen att de gör det
möjligt att ta del av hur mediciner har påverkat andra människor.

Fyra respondenter anser att de har blivit mer medvetna olika läkemedelsnamn jämfört med
tidigare. Två konsumenter tar dessutom upp att de har fått kunskaper som läkaren inte har
kunnat bidra med. I ett av dessa fall handlade det emellertid om en situation där regelverket
förhindrade läkaren från att informera om alternativa behandlingar.

Härmed får undersökningens resultatredovisning anses vara avslutad och det som nu närmast
följer är analysen av denna empiri.
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”Medicine is a collection of uncertain prescriptions, the
results of which taken collectively, are more fatal than
useful to mankind. Water, air and cleanliness are the
chief articles in my pharmacopoeia” [Napoleon
Bonaparte].

6 Analys av empiri och teori

Detta kapitel är en analys av den insamlade empirin, vilket innebär att olika delresultat
jämförs med varandra och ställs mot den teoribildning som identifierades i litteraturstudien.

6.1 Hur söker konsumenter efter information om receptbelagda
läkemedel?

Våra resultat visar att endast drygt hälften (39 procent) av konsumenterna aktivt söker efter
information om receptbelagda läkemedel, vilket är marginellt högre än de 34 procent som Fox
och Fallows fann i sin undersökning av amerikanska förhållanden [2003, s. i].

Bakgrundsutbildning är enligt vår studie en faktor som påverkar om och hur ofta
konsumenten söker information. Personer med en högre utbildningsnivå tenderar att söka
mer, medan en markant stor andel (cirka 81 procent) av de med lägre utbildning som
grundskola och gymnasium aldrig söker efter information om receptbelagda läkemedel.
Likaså påverkar ålder informationssökningsmönstren. Yngre söker mer skriftlig information,
medan äldre söker både personligt förmedlad och skriftlig information. Sjukdom eller
typ av läkemedel påverkar informationsmönstret på ett individuellt plan. Exempelvis kan en
kronisk sjukdom öka konsumentens vilja att söka mer information då läkemedlets effekter och
biverkningar kommer att påverka konsumenten under en längre tid än en tillfällig sjukdoms
läkemedel.

De informationskällor som konsumenterna enligt vår studie föredrar vid sökandet efter
information om receptbelagda läkemedel finns rangordnade i tabell 2 (se avsnitt 5.2.1). Det
kan konstateras att Internet är den vanligaste informationskällan när det görs en åtskillnad
mellan Patient-FASS på webben och den trycka versionen. Information som medföljer
läkemedelsförpackningar kommer på andra plats och i princip delas denna placering med
läkare och annan vårdpersonal som källa.

Dessa resultat stämmer ganska väl överens med Johnson och Meischke [1991a] som fann att
konsumenter i tur och ordning valde att använda media, läkare, samt familj/vänner. Däremot
finner vi inte som Dickinson och Raynor [2003, s. 861] något stöd för att läkare och andra
vårdspecialister skulle vara den mest föredragna källan till läkemedelsinformation. Läkare
uppfattas enligt vår undersökning å andra sidan som en ganska trovärdig informationskälla.
Detta resultat kan även fastställas med tanke på att konsumenter enligt vår studie sällan söker
efter mer information i samband med läkarbesök.

När konsumenterna väl söker information utgår ungefär hälften av dem i första hand från
produktnamn, medan resterande hälft utgår från sjukdom eller avsedd behandling.
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6.2 Har det ökade informationsutbudet påverkat konsumentens
informationssökningsmönster?

Utnyttjandet av Internet för informationssökning om läkemedel är ett sätt att utreda om det
ökade informationsutbudet har påverkat konsumenternas sökbeteende. Vår undersökning visar
att Internet är den vanligaste informationskällan medan läkare kommer på delad andra plats.

Drygt två tredjedelar (66 procent) av konsumenterna anser själv att deras allmänkunskaper om
receptbelagda läkemedel har ökat tack vare massmedia och Internet. Detta gäller exempelvis
kunskaper om läkemedlens effekter, verkningsgrader och bieffekter, vilket har ökat enligt sex
konsumenter i öppen enkätfråga.

Dock bör resultatet beaktas med reservation för att undersökningen huvudsakligen gjordes på
Internet, vilket kan ha samlat in material från respondenter med mer Internetvana än
genomsnittspopulationen.

6.3 Varför ser konsumenters informationssökningsmönster ut som
de gör?

För att ta reda på förklaringar bakom våra resultat om konsumenters informationssöknings-
mönster, har vi använt Wilsons [1997] modell av informationssökningsbeteende som bas för
vår undersökning.

6.3.1 Social inlärningsteori
En mellanliggande faktor i Wilsons modell som skulle ha kunnat förklara varför endast drygt
hälften av konsumenterna söker efter läkemedelsinformation är att de inte tror sig kunna hitta
den information de söker och därför undviker att söka. Vår studie visar dock att en stor
majoritet av de konsumenter som faktiskt söker information mycket eller ganska ofta också
får tag på den. Detta stämmer även överens med vad Fox och Rainie [2002, s. 15-16] fann i
sin undersökning.

6.3.2 Personliga faktorer
Som nämnts ovan påverkar bakgrundsutbildning hur ofta konsumenten söker information
om läkemedel. Enligt vår undersökning söker en stor majoritet av de med lägre utbildning
som grundskola och gymnasiekompetens aldrig sådan information. En spontan förklaring
skulle kunna ha varit att de flesta respondenter i denna kategori är yngre och därmed mer
förskonade från sjukdomar än äldre. Våra resultat tyder emellertid på att ålder i sig inte har
någon inverkan på hur ofta konsumenten söker information, samtidigt som teorin menar att
yngre personer håller på att bli alltmer kunniga om läkemedel [Baca m.fl., 2005, s. 380].

En demografisk faktor är könstillhörighet. Vår undersökning visar att kvinnor anser sig ha
bättre kunskap om läkemedel än män. Detta passar väl in i teorin att personer anser sig
kunniga i områden som de är viktiga för dem [Radecki & Jaccard, 1995, s. 125-126], i
kombination med uppfattningen om kvinnor som omhändertagande [Connell & Crawford,
1988]. Kunskapsnivån skulle kunna påverka hur ofta personen söker efter information om
läkemedel. Att uppfatta sig själv som kunnig om läkemedel kan ha en hindrande effekt på
informationssökning då man redan anser sig ha den nödvändiga kunskapen [jfr Radecki &
Jaccard, 1995, s. 114-115]. Stor kunskap kan tvärtom också främja ett informationssökande
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då en stor kunskap ofta föder ett ökat intresse för ett område. Resultaten från vår
undersökning visar dock att män och kvinnor söker information ungefär lika mycket.

Frågan blir då hur kvinnor kan vara mer kunniga om de lika ofta som män söker information
om läkemedel? En möjlig förklaring är att kvinnor får information utan att aktivt söka efter
den. Ett visst stöd för detta finns hos Connell och Crawford [1988] som fann att kvinnor
jämfört med män erhåller mer hälsorelaterad information från alla slags källor.

Ytterligare en demografisk faktor som får betydelse för var respondenten söker information är
ålder. Vår undersökning visar att personer under 35 år oftare söker skriftlig information om
läkemedel än personer över 35 år. Någon direkt förklaring till detta fenomen har vi däremot
inte lyckats finna i teorin.

6.3.3 Sociala faktorer
En social faktor som respondenternas uppfattning om läkare kan vara av stor betydelse i
sammanhanget. Det är, som Rotfeld [2005a, s. 367] påpekar, läkaren som i slutändan avgör
om en patient ska få ett visst recept utskrivet. Valet att söka information om receptbelagda
läkemedel kan antingen hindras eller främjas av konsumentens bild av läkare. En patient som
inte känner sig trygg med sin läkare eller har en känsla av att läkaren inte lyssnar kanske
väljer att inte göra ett läkarbesök [jfr Wilson, 1997, s. 559-560]. Patienten kan även hålla
tillbaka information för sin läkare, vilket kan bidra till att diagnoser inte ställs och information
om läkemedel inte kommer upp till ytan.

Vår undersökning visar att även om förtroendet för läkare är högt så är relationen mellan
läkare och patient inte helt okomplicerad. 39 procent av konsumenterna tyckte att läkaren helt
eller delvis lyssnade på vad de som patienter hade att säga och drygt hälften tyckte sig helt
eller delvis få tillräckligt med information om vart de kan vända sig med frågor efter
läkarbesöket.

6.3.4 Omgivningsrelaterade faktorer
Ungefär hälften av respondenterna utgår i första hand från produktnamn när de söker
information, medan resterande hälft utgår från sjukdom/behandling. Varumärke eller namnet
på tillverkaren verkar alltså inte styra respondentens informationssökningsbeteende. Detta kan
förklaras med att marknadsföringen är begränsad. Eftersom det är förbjudet i Sverige och
resten av EU att göra till allmänheten riktad reklam för receptbelagda läkemedel [Hed, 2003]
kan det vara svårt för patienten att ha en uppfattning om och urskilja de olika varumärkena
från varandra.

Det är även möjligt att tidsrelaterade faktorer kan förklara varför konsumenter väljer att
söka på produktnamn eller sjukdom/behandling. Om man har ett behov av att snabbt få fram
information om läkemedel är det enklare att söka på produktnamn eller sjukdom/behandling.
Att söka på tillverkare eller varumärke skulle kräva mycket tid av konsumenten för att ha
klarhet i vad de olika företagen står för.

6.3.5 Ekonomiska faktorer
Det är också möjligt att den ekonomiska faktorn spelar en roll för om och i vilken omfattning
konsumenter söker information om receptbelagda läkemedel. Eftersom läkaren är ett
obligatoriskt led för att få läkemedel utskrivet, vilket innebär en kostnad för konsumenten,
kan den ekonomiska faktorn bidra till att sökbeteendet hämmas. Även om telefonsamtal till
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läkemedelsupplysning är ringa kan det ändå påverka konsumentens val att söka information
eller inte. Den ekonomiska faktorn kan förklara Internets placering som vald
informationskälla med tanke på att dess sökkostnad är bland de lägsta av alternativen.
Dessutom är Internet det sökverktyg där man når mest information på kortast tid. Samtidigt
kan Internet hämma informationssökningen p.g.a. problem att urskilja relevant information
från det stora informationsutbudet.

6.3.6 Faktorer relaterade till informationskällorna
Konsumentens uppfattning om informationskällans trovärdighet kan ofta förklara
sökbeteendet enligt den sociala inlärningsteori som Wilson hänvisar till [se 1997, s. 563].
Patient-FASS och information som medföljer medicinförpackningarna har en hög
trovärdighet, vilket av allt att döma förklarar varför de är konsumenternas primära val
av informationskälla.

Dock visar vår undersökning att trovärdigheten inte alltid stämmer överens med valet
av informationskälla. Läkemedelsupplysningen uppfattas som en mycket trovärdig
informationskälla relativt de andra. Trots detta kommer den på sista plats vid konsumentens
val av informationskälla. En förklaring kan vara att konsumenten inte gärna vill tala om sina
sjukdomsbesvär per telefon. Allmän sökning med sökmotor på Internet har en relativt låg
trovärdighet, vilket borde hämma denna källa. Likväl kommer allmän sökmotor på Internet på
delad andra plats som vald informationskälla.

Enligt konsumenterna i vår undersökning upplever omkring 80 procent att de får tillräckligt
med information (inklusive åsikten varken eller) från läkarna om olika behandlingsalternativ
och om förskrivna läkemedel. Detta resultat stämmer ganska väl överens med de tre
fjärdedelar som uppgavs i teorin [Nordin, 2003a].

Man kan spekulera i om samtal med icke experter om läkemedel är en faktor som kan
påverka informationssökandet. Det finns en möjlighet att konsumenter som ofta diskuterar
läkemedel med sin vänkrets kan stimulera ett ökat sökande. Ett samtal kan skapa obesvarade
frågor och få intresset för läkemedel att växa.

Av våra konsumenter var det knappt en femtedel (14 procent) som samtalade om läkemedel
med andra bekanta mer än en gång i månaden. Den låga andelen kan bero på att
konsumenterna ogärna diskuterar sjukdomar och läkemedel med andra än läkare och
vårdpersonal då ämnet kan betraktas som något tabubelagt [jfr Corstjens, 1991, s. 12]. Att
nästan en fjärdedel (24 procent) av konsumenterna inte visste hur ofta eller om de pratade
med andra om läkemedel kan tyda på att samtal kring läkemedel antingen är ointressant och
därför har inte ämnet uppmärksammats eller att detta sker så pass ofta att man inte tänker på
när ämnet kommer upp. Risken för att konsumenterna valde alternativet ”vet ej” på grund av
etiska skäl uppfattas som låg med tanke på graden av anonymitet.

6.3.7 Risk- och belöningsteori
Enligt den risk- och belöningsteori som knyts till de aktiverande mekanismerna i Wilsons
modell är informationssökning förknippat med ett antal risker [1997, s. 562-563].
Konsumenter tar en finansiell risk när de väljer att söka information. De tar även en fysisk
risk genom att inte söka information om vilka läkemedel de bör eller inte bör äta. Som
tidigare nämnts visar undersökningen på att drygt hälften av respondenterna väljer att söka
information, vilket säger något om konsumenters prioriteringar.
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Som Corstjens [1991, s. 12] påpekar har konsumenten ett starkt egenintresse av att få bästa
möjliga behandlingsalternativ, vilket borde stimulera till ytterligare informationssökande ifall
läkarbesöket gav otillräcklig information. Det kan dock utifrån undersökningen konstateras att
konsumenter sällan söker information före läkarbesök. Ändå har 34 procent lyckats få ett
läkemedel utskrivet efter att ha fått höra om läkemedlet på annat håll, vilket som resultat ger
motstridiga uppgifter om patienters sökbeteenden. Drygt en fjärdedel av våra respondenter
uppger sig ofta söka information efter läkarbesöket, vilket kan ha stimulerats av känslan av att
inte bli hörd eller fått klarhet i var de ska vända sig till för ytterligare information. Att
läkarbesöket kompletteras med ytterligare information skulle kunna förklara varför 24 procent
åtminstone någon gång har valt bort eller inte hämtat ut ett läkemedel efter att ha fått
information från annat håll.

Hur ofta man genom en sökning finner information kan ses som ett belöningssystem för
sökandet. Enligt undersökningen belönades i så fall cirka 76 procent av dem som sökte
information om läkemedel då dessa hittade informationen ganska eller mycket ofta. Eftersom
en majoritet av konsumenterna som söker information belönas med att hitta sökt information
borde detta stimulera till ytterligare sökningar.

Vilken typ av sjukdom konsumenten har eller vilket typ av läkemedel som personen är i
behov av verkar spela roll på ett individuellt plan för hur man väljer att söka information. Som
t.ex. Singh och Smith [2005, s. 371] anmärker finns det alltid en risk för biverkningar, vilket
är ett av skälen till konsumenters sökbehov. Andra konsumenter söker information beroende
på om de har en akut eller kronisk sjukdom. Det är svårt att dra någon generell slutsats och vi
kan bara konstatera att detta är en faktor som har inflytande på om och hur individen väljer att
söka information.
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”The most exciting phrase to hear in science, the one
that heralds the most discoveries, is not ’Eureka!’, but
’That's funny...’” [Isaac Asimov, författare].

7 Slutsatser

Hur söker konsumenten information om receptbelagda läkemedel?

Vår undersökning visar att knappt hälften av konsumenterna väljer att aktivt söka information
om receptbelagda läkemedel. Utbildning är en faktor som påverkar om och hur ofta
konsumenten söker sådan information. Vilka sökvägar konsumenter väljer finns rangordnade i
tabell 2 (se avsnitt 5.2.1). Åldern spelar in för vilken informationskälla personen väljer att
använda sig av. Även sjukdom eller typ av läkemedel påverkar informationssöknings-
mönstret, men på ett individuellt plan. Konsumenten utgår främst från produktnamn och
sjukdom/behandling vid informationssökningar.

Vilka förklaringar kan ligga bakom det identifierade sökbeteendet?

Vi har med hjälp av Wilsons [1997] modell funnit flera faktorer som påverkar
konsumenternas sökbeteende. Valet av att söka information kan bero på tidigare erfarenheter,
livssituation och hälsa. Att många av konsumenterna som söker information även hittar den är
något som kan stimulera till fler informationssökningar. Hur konsumenterna väljer
informationskällor är enligt teorin möjligt att koppla till informationskällans trovärdighet.
Dock visar vår studie att trovärdighet och valet av informationskälla inte alltid går hand i
hand. Resultaten från undersökningen visar att läkemedelsupplysningen uppfattas ha en hög
trovärdighet, men ändå ligger långt ner på den rangordnade tabellen över valda källor. Internet
å andra sidan har den lägsta trovärdigheten, men är trots detta förstahandsval vid
informationssökning för majoriteten av konsumenterna. Läkare har en relativt hög
trovärdighet och är ett obligatoriskt led för att få ett recept utskrivet. Dock påverkar
konsumentens relation till läkaren om och hur ofta konsumenten söker information om
receptbelagda läkemedel.

Konsumentens sökmönster kan bero på förbudet mot till konsumenter riktad marknadsföring
av receptbelagda läkemedel, vilket hindrar varumärken från att etablera sig i konsumenternas
tankevärld.

Har det nya informationssamhället påverkat konsumentens tillvägagångssätt för att
finna information om receptbelagda läkemedel?

Enligt vår studie är Internet den vanligaste informationskällan när man inkluderar den Patient-
FASS som finns på webben. Detta resultat konstaterar att den tekniska utvecklingen har
påverkat konsumentens informationssökningsmönster.

Drygt två tredjedelar av konsumenterna anser själva att deras allmänkunskap om läkemedel
har ökat tack vare massmedia och Internet. Att Internet väljs trots en låg trovärdighet beror
troligtvis på ekonomiska och tidsrelaterade faktorer, samt tillgängligheten till mycket
information på samma plats.
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“He's the best physician who knows the worthlessness
of most medicines” [Benjamin Franklin, amerikansk
politiker och uppfinnare].

8 Diskussion

I följande avslutande kapitel förs en egen fri diskussion kring ämnet för uppsatsen och de
resultat som har framkommit av studien. Vi ger även förslag till vidare forskning.
Avslutningsvis diskuteras våra erfarenheter av den forskningsmetod som har kommit till
användning.

8.1 Med möjligheter följer ansvar
Ett ökat informationsutbud öppnar möjligheterna men också ansvaret för konsumenten att öka
sin medvetenhet om vad marknaden har att erbjuda. Dessvärre medför detta även en
problematik att sålla ut relevant information bland mer eller mindre trovärdig sådan. Vad man
kan fråga sig är om konsumenten ser möjligheterna och tar ansvaret för att finna information
om sjukdomar och den lämpligaste medicinen.

Av våra konsumenter är det knappt hälften (39 procent) som söker information om
receptbelagda läkemedel. Tidigare forskning som stödjer detta resultat beträffande
konsumenternas sökvanor är Fox och Fallows amerikanska studie där motsvarande siffra var
34 procent [2003, s. i]. Att resultaten är jämförbara kan delvis förklaras med att USA och
Sverige, åtminstone utifrån Hofstedes kulturella dimensioner, är ganska lika länder [jfr
Robbins, 1997, s. 28]. Samtidigt måste det emellertid tas hänsyn till att USA är ett av de få
länder där till konsumenter riktad marknadsföring av receptbelagda läkemedel är tillåten.

Vår undersökning visar att hälften av konsumenterna (51 procent) aldrig söker information
om receptbelagda läkemedel. Detta kan ha den enkla förklaringen att de är friska och inte har
något behov eller intresse av att hitta information om läkemedel. En sådan fråga om
hälsostatus har vi emellertid av etiska skäl valt att inte ta med i konsumentenkäten. En annan
förklaring är att läkemedel är ett känsligt ämne [Corstjens, 1991, s. 12], något som skulle
kunna skapa en rädsla för mediciner eller möjliga sjukdomar, vilket kan hindra konsumentens
informationssökande.

Kan informationssamhällets möjligheter till ett bredare informationsutbud istället ha påverkat
konsumenten till att inte söka information? Det är möjligt att den tekniska utvecklingen med
syfte att vidga vår medvetenhet istället kan ha hämmat informationssökningen. Att välja att
inte söka information begränsar konsumentens möjligheter till att finna bäst lämpade
läkemedel. Internet upplevdes av våra konsumenter som den minst trovärdiga källan trots att
det är den vanligaste sökvägen. Svårigheter att urskilja kunskapsbaserad information om
receptbelagda läkemedel kan påverka om konsumenten behandlar sina sjukdomar på ett
korrekt sätt. Internet öppnar även dörren för svarthandeln, vilket ökar tillgängligheten för
olagliga läkemedel eller sådana som egentligen är receptbelagda. Detta riskerar att exkludera
läkarens närvaro vid viktiga hälsobeslut.

8.2 Kontrollen över hälsan
Våra resultat visar att det inte är läkare utan Internet som är högst upp i rangordningen bland
informationskällor. Detta stödjs inte av Dickinson och Raynor som hävdade att läkare och
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andra vårdspecialister var den prefererade källan till läkemedelsinformation [2003, s. 861]. En
förklaring till den bristande överensstämmelsen skulle kunna vara att Internet har haft ett
större genomslag i Sverige än i Storbritannien. Dessutom kan resultatet bero på att yngre
personer oftast har större vana av att använda Internet i andra sammanhang. En större vana
kan underlätta sökandet eftersom det då går snabbare och enklare att hitta informationen. Med
tanke på det stora informationsutbudet kan personer med mindre vana av Internet som verktyg
istället välja att förlita sig på personlig service. För en del konsumenter kan även
känslomässiga hinder, som om att de hellre söker via webben än pratar med en läkare ansikte
mot ansikte, ha betydelse i detta sammanhang.

Flera patienter anser sig inte få tillräckligt med information från sina läkare. I vår
undersökning var andelen en femtedel, vilket är ganska jämförbart med var fjärde patient som
en annan studie fann [jfr Nordin, 2003a]. Informationssamhället flyttar makten från läkaren
till konsumenten att själv ha möjligheten att ställa egna diagnoser. Vår undersökning avslöjar
att Singh och Smiths [2005, s. 371] farhågor om konsumenters självdiagnoser är verkliga då
flera av deltagarna motsätter sig medicinska råd genom att inte ta ut utskrivna recept. Eller så
övertalar de läkarna att skriva ut föreslagna mediciner som de själva uppfattar som adekvata
behandlingar. Även media bidrar till denna självdiagnostisering då sjukdomar och
behandlingar får ett enormt massmedialt utrymme. Man kan fråga sig om media i det långa
loppet förvärrar eller förbättrar hälsan?

Vår undersökning tyder på att vissa konsumenter har svårt att veta var man finner relevant
information och hur man sållar bort information utan vetenskaplig grund. Detta antas med
bakgrund av det låga antalet konsumenter som söker information och rangordningen av
informationskällorna i kombination med konsumenternas värdering av källornas trovärdighet.
Kan detta innebära att informationssamhället påverkat marknaden för receptbelagda
läkemedel till att bli mer oreglerad än före Internet och massmedias tid?

Även om marknadsföring är förbjuden får konsumenter mycket information från Internet som
till stor del är okontrollerad, samt via det mediala trycket där läkemedelsnamn omnämns.
Resultatet från undersökningen visar att många konsumenter (66 procent) anser sig ha fått en
större kunskap om läkemedel tack vare Internet och massmedia. Att denna siffra är högre än
de 39 procent som aktivt söker information om mediciner kan förklaras med att personer även
inhämtar information genom det Wilson kallar passiv uppmärksamhet eller genom passivt
sökande [jfr 1997, s. 562]. Frågan är dock hur pass tillförlitliga konsumenternas
medicinkunskaper egentligen är. För som Singh och Smith påpekar är läkemedelsinformation
oerhört svår att sätta sig in i [2005, s. 372, 374] och risken är att konsumenterna skaffar sig
felaktiga uppfattningar [Shin & Moon, 2005, s. 399].

Informationssamhället medför som tidigare nämnts möjligheter och ansvar, men skapar
samtidigt problem. Denna undersökning har konstaterat att Internet är en viktig del i
konsumenternas sökbeteende. Kan användningen av Internet som svårkontrollerad
informationskälla för att finna information om en livsviktig och reglerad vara äventyra
samhällets uppbyggnad?

8.3 Förslag till fortsatt forskning
I vårt arbete med denna studie har det uppkommit en hel del funderingar kring
informationssökning i allmänhet och om hälsorelaterad information i synnerhet. En del har
redan blivit besvarade eller har förkastats på någon grund, men åtminstone en fråga anser vi
skulle vara intressant för fortsatta studier i ämnet:
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§ Hur förhåller sig den information om hälsa och läkemedel som finns på Internet jämfört
med den i traditionell textmedia som böcker och tidningar? Exempelvis med avseende på
tillförlitlighet, överskådlighet och möjligheterna för konsumenter att tillgodogöra sig
informationen. På vilka sätt presenteras och förklaras läkemedlens effekter och risker?

8.4 Metoderfarenheter
Under arbetets gång har vi även haft en del såväl positiva som negativa erfarenheter av den
tillämpade forskningsmetoden. Det är saker som vi inte visste från början eller problem och
brister som vi har varit medvetna om hela tiden. Dessa frågor ska diskuteras nu närmast.

Den valda forskningsansatsen, det vill säga en kvantitativ metod där datainsamling har skett
genom frågeformulär, har motiverats med att vi önskade kartlägga, generalisera och analysera
samband mellan olika företeelser. Problemet med en sådan metod är att den endast kan
upptäcka på förhand definierade företeelser. Den är inte lämpad för att få fram
konsumenternas bakomliggande motiv och tankar kring informationssökning avseende
receptbelagda läkemedel, vilket kunde ha varit nog så intressant att studera. För att upptäcka
sådana innebörder skulle det ha behövts en kvalitativ metod av typen fokusgrupper eller
djupintervjuer. Förhoppningsvis kan vår undersökning användas som underlag för en
eventuell framtida kvalitativ studie av detta slag.

Vår litteraturstudie bygger till stor del på material hämtat ifrån Internet. Detta kan ibland vara
ett problem då de traditionella kriterierna för källkritik inte alltid räcker till när det gäller
sådan information [Leth & Thurén, 2001]. Därför har det krävs en noggrannare granskning av
källorna och deras trovärdighet. Ett mindre antal av artiklarna i studien var dessutom
författade av journalister, vilket ställde än högre krav på att kunna särskilja åsikter och fakta.
Därför har vi om så möjligt även kontrollerat uppgifterna med andra oberoende källor.
Dessutom har vi försökt att finna kritik av den teori som har kommit till användning för att
granska dess lämplighet för vårt syfte.

Att använda en modell som Wilsons [1997] innebär att man gör en förenkling
av verkligheten. Detta är såväl en modells styrka som dess svaghet. Fördelen är att den gör ett
problemområde överblickbart. För vår del var detta ett sätt att ge en struktur åt befintliga
teorier och uppslag till nya idéer. Nackdelen med en modell är att man kan råka förbise
relevanta delar. I vårt fall missade vi att få med en del frågor i enkäterna som längre fram i
arbetet visade sig kunna ha relevans för våra resultat och slutsatser. En sådan fråga var
konsumentens egna hälsotillstånd och medicinanvändning, vilket t.ex. kan påverka hur ofta
denne söker information om läkemedel. En annan fråga som kunde ha ställts till
konsumenterna är vem de brukar söka information åt. Är det för egen del eller åt någon
annan? Ytterligare en fråga gäller hur stor andel information som erhålls från olika slags
källor. Dessutom hade det varit möjligt att ha med en enkätfråga som syftade till att undersöka
hur benägna personer är att söka ytterligare information.

Svårigheten med att använda enkäter som datainsamlingsmetod är att finna en balans när det
gäller antalet frågor. Det gäller att inte ha för många frågor så att somliga respondenter
avskräcks från att besvara dem, men samtidigt tillräckligt många för att kunna få in det data
som krävs för att besvara studiens frågeställning. Själva hade vi ganska många frågor i
konsumentenkäten (22 stycken). För att öka svarsfrekvensen så bifogades ett motiverande
följebrev till enkäterna där vi underströk vikten av att så många som möjligt besvarade
frågorna. Ett generellt problem med enkäter är att de sällan ger några djupare kunskaper.
Ytterligare ett problem är att det inte går att avläsa respondenternas kroppsspråk, särskilt när
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som här undersökningen har genomförts till stor del via Internet där vi inte haft någon direkt
kontroll. Detta innebär att risken för misstolkningar är större än vid personliga intervjuer. För
att säkra undersökningens reliabilitet12 har vid enkäternas utformning alla de faktorer som
kunde påverka betraktats, samt en mindre provundersökning genomförts (se metodkapitlet).
Ett problem som vi hela tiden har varit medvetna om är att föränderliga egenskaper hos
respondenten (inte minst dennes hälsa i vårt fall) kan påverka hur han eller hon besvarar
frågorna från gång till gång.

En mindre miss som däremot uppdagades först vid dataanalysen var att konsumentfrågorna 15
och 16 om informationssökning i samband med läkarbesök skulle kunna ha hoppats över
av alla de respondenter som redan i fråga 6 uppgav att de aldrig sökte information om
läkemedel.

I syfte att säkerställa studiens validitet13 har vi kritiskt granskat om frågorna verkade ”vettiga”
i förhållande till syftet, samt att de begrepp som används i enkäterna överensstämde med vår
teoretiska referensram och fångade upp dess alla väsentliga dimensioner. Däremot är det svårt
att veta ifall samtliga respondenter har tolkat frågorna på samma sätt, vilket gör
undersökningens validitet något svårfångad.

I vår studie har urvalsramen utgjorts av alla de personer i vår bekantskapskrets som vi kom i
kontakt med under datainsamlingsperioden. Problemet med en sådan urvalsmetod är att det
inte är slumpen som avgör vilka personer som kommer med. Exempelvis är sannolikheten
större för att personer i våra åldersgrupper, med liknande utbildningar, sociala tillhörigheter,
åsikter och intressen kommer med i urvalet. Det kan leda till ett undertäckningsfel, det vill
säga att vissa individer i målpopulationen saknas i urvalsramen och att resultaten därför inte
ger en rättvisande bild. Vad detta kan ha fått för eventuella effekter är dock svårbedömt.

Ett annat problem med ett icke sannolikhetsurval som vårt är att det strängt taget inte går att
beräkna felrisker kvantitativt då sådan statistik bygger på att urvalet följer en s.k. teoretisk
normalfördelning [jfr Lekvall & Wahlbin, 1993, s. 163-165]. Trots detta har vi valt att
utnyttja felrisker i samband med chitvå-metoden. Detta kan motiveras med att vårt urval är
större än vad ett bekvämlighetsurval i allmänhet är och att det därigenom kan förväntas
efterlikna ett obundet slumpmässigt urval. Samtidigt måste det än en gång understrykas att
vårt urval på 60 konsumenter har varit för litet för att chitvå-metoden ska kunna anses ge
riktigt tillförlitliga resultat. Så här efteråt kan det konstateras att urvalet uppskattningsvis
skulle ha behövt vara minst tre gånger större (förutsatt att svarsfrekvensen är densamma).

På det hela taget får den urvalsmetod som har använts i vår undersökning anses vara
motiverad, men teoretiskt sätt hade ett stort sannolikhetsurval varit det mest lämpliga och
kanske t.o.m. ett stratifierat urval för att öka precisionen.

När det slutligen gäller dataanalysen och resultatredovisningen bör det sägas att
procentsatser är lättförståeliga, men de kan vara vilseledande eftersom de inte säger något om
det faktiska antalet svar. I en del frågor är siffrorna baserade på ett lågt antal respondenter,
vilket i synnerhet gäller konsumentfrågorna 7 till 11 som endast har riktats till de
16 konsumenter som faktiskt sökte information om receptbelagda läkemedel. Detta medför att
de generaliseringar som görs i vår analys och slutsatser är något osäkra. Däremot har vi vid

                                               

12 Reliabilitet eller pålitlighet har att göra med frånvaron av slumpmässiga fel [Lundahl & Skärvad, 1999,
s. 152].
13 Med validitet eller giltighet avses att mätmetoden verkligen mäter de egenskaper som det är tänkt och att det
inte förekommer några systematiska (icke slumpmässiga) fel [t.ex. Lundahl & Skärvad, 1999, s. 150-151].
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analysen inte märkt av någon tendens att respondenterna har gett uttryck för en medelåsikt,
vilket var en av våra farhågor.



Ett pillergöra – Konsumentens informationssökning efter receptbelagda läkemedel.

41

”Ajöss och tack för fisken” [Douglas Adams,
författare].

9 Slutord

Arbetet med denna uppsats har präglats av en kamp mellan olika problemställningar. En del
tidiga problem kom längre fram att visa sig vara oproblematiska eller oväsentliga. Andra
visade sig vara alltför svårhanterliga, men någonstans måste man som bekant också börja. Vi
har med tiden gått från att vilja undersöka effekterna av ett eventuellt hävt reklamförbud till
att studera hur relationer förändras på en säregen marknad som den för läkemedel när
mellanhänder försvinner. Den problemdiskussion som vi slutligen kom att hålla oss till
utvecklades i samband med litteraturstudien och i diskussioner med andra personer. Denna
ständigt skiftande problemställning har för oss varit såväl stimulerande som frustrerade, men
på det hela taget har uppsatsen varit en intressant och lärorik resa.
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Bilaga 1

Detta är pappersvarianten av den enkät som skickades ut till konsumenterna. Den elektroniska
enkäten hade i princip samma utformning. Svarsalternativen är här förkodade och antalet
registrerade svar för de flesta av frågorna rapporteras i kolumnen längst till höger.

Konsumentenkät
1 Är Du kvinna eller man?

Ange ett alternativ.

1.1
1.2

q Kvinna
q Man

24
17

2 Hur gammal är Du?

2.1 _____

-34:
35-64:
64-:

25
13
3

3 Vilken är Din högsta bakgrundsutbildning?
Ange ett alternativ.

3.1
3.2
3.3

q Högskola
q Gymnasium
q Grundskola

25
14
2

4 Var är Du bosatt?
Ange ett alternativ.

4.1
4.2

q Storstad
q Landsort

35
6

Informationssökning
5 Hur ofta använder Du Internet för att söka information om varor eller tjänster?

Exempelvis avseende bostad, resor eller företags produktkataloger. Ange ett alternativ.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.0

q I stort sett varje dag
q Minst en gång per vecka
q Minst en gång per månad
q Mindre än en gång per månad
q Aldrig
q Har inte tillgång till Internet
q Vet ej

19
10
6
4
1
1
0

6 Hur ofta söker Du information om receptbelagda läkemedel?
Exempelvis hos läkaren, via Internet, media eller genom andra personliga kontakter. Ange ett alternativ.

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.0

q I stort sett varje dag
q Minst en gång per vecka
q Minst en gång per månad
q Mindre än en gång per månad
q Aldrig à hoppa till fråga 12
q Vet ej à hoppa till fråga 12

0
1
2

13
21
4
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7 Hur ofta får Du tag i den information om receptbelagda läkemedel som Du söker?
Ange ett alternativ.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.0

q Mycket ofta
q Ganska ofta
q Varken ofta eller sällan
q Ganska sällan
q Mycket sällan
q Aldrig
q Vet ej

7
6
2
1
0
0
0

8 Vilka källor använder Du när Du söker information om receptbelagda läkemedel?
Rangordna de max tre vanligaste alternativen där 1 = den vanligaste sökvägen, 2 = näst vanligaste, etc.
Inga alternativ kan hamna på delad plats.

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.0

___ Frågar läkare eller annan vårdpersonal
___ Frågar andra personer i min omgivning
___ Etiketter och informationsblad som medföljer medicinförpackningar
___ Patient-FASS på Internet
___ Läkemedelsupplysningen
___ Tidningar/tidskrifter
___ Allmän sökning med sökmotor på Internet
___ Läkemedelsföretagens hemsidor
___ Annat, nämligen: …………………
q Vet ej

315

1
3
3
0
0
2
0

216

0

9 Hur skulle Du bedöma trovärdigheten i följande informationskällor om receptbelagda
läkemedel?

Läkare eller annan vårdpersonal:

9.1 Mycket trovärdig q q q q q Mycket otillförlitlig q Ingen åsikt

Andra personer i min omgivning:

9.2 Mycket trovärdig q q q q q Mycket otillförlitlig q Ingen åsikt

Etiketter och informationsblad som medföljer medicinförpackningar:

9.3 Mycket trovärdig q q q q q Mycket otillförlitlig q Ingen åsikt

Patient-FASS:

9.4 Mycket trovärdig q q q q q Mycket otillförlitlig q Ingen åsikt

Läkemedelsupplysningen:

9.5 Mycket trovärdig q q q q q Mycket otillförlitlig q Ingen åsikt

Tidningar/tidskrifter:

9.6 Mycket trovärdig q q q q q Mycket otillförlitlig q Ingen åsikt

Allmän sökning med sökmotor på Internet:

9.7 Mycket trovärdig q q q q q Mycket otillförlitlig q Ingen åsikt

                                               

15 Här redovisas endast det antal personer som såg detta alternativ som det viktigaste. Antalet svar som utgjorde
andra och tredje plats är alltså inte redogjorda för.
16 Båda respondenterna angav den tryckta upplagan av Patient-FASS som källa.
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Läkemedelsföretagens hemsidor:

9.8 Mycket trovärdig q q q q q Mycket otillförlitlig q Ingen åsikt

10 Påverkas Ditt sätt att söka efter information beroende på om det handlar om medicin
för långvarig (kronisk) behandling eller för akuta och tillfällig besvär? Och på vilket
sätt i så fall?
Exempelvis hur mycket tid som läggs ned på sökandet eller valet av informationskällor.

10.1 …………………

11 När Du söker efter information om receptbelagda läkemedel vad är då det vanligaste
att Du utgår ifrån?
Ange ett alternativ.

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.0

q Läkemedelsnamn
q Varumärke
q Tillverkare
q Sjukdom eller avsedd behandling
q Annat, nämligen: …………………
q Vet ej

9
0
0
7
0
0

12 Hur ofta pratar Du med andra människor förutom Din läkare om receptbelagda
läkemedel?
Exempelvis med familjemedlemmar, vänner och arbetskamrater. Ange ett alternativ.

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.0

q I stort sett varje dag
q Minst en gång per vecka
q Minst en gång per månad
q Mindre än en gång per månad
q Aldrig
q Vet ej

1
1
4

25
0

10

Information vid läkarbesök
13 Har Du en husläkare eller går som regel till samma läkare?

Ange ett alternativ.

13.1
13.2

q Ja
q Nej

28
13

14 I vilken grad instämmer Du i följande påståenden angående Dina läkarbesök?

Jag får tillräcklig och begriplig information om olika läkemedelsalternativ:

14.1 Instämmer helt q q q q q Tar helt avstånd q Ingen åsikt

Jag får tillräcklig information om de läkemedel som läkaren föreslår (effekter, biverkningar
och hur de skall tas):

14.2 Instämmer helt q q q q q Tar helt avstånd q Ingen åsikt

Jag får tillräckligt med information om vart jag kan vända mig om jag har frågor angående
läkemedel:

14.3 Instämmer helt q q q q q Tar helt avstånd q Ingen åsikt
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Jag upplever att jag kan ställa läkaren alla de frågor som jag har om mediciner:

14.4 Instämmer helt q q q q q Tar helt avstånd q Ingen åsikt

Jag har stort förtroende för min läkares råd och omdöme:

14.5 Instämmer helt q q q q q Tar helt avstånd q Ingen åsikt

Jag upplever att läkaren lyssnar på sådan information om läkemedel som jag kommer med:

14.6 Instämmer helt q q q q q Tar helt avstånd q Ingen åsikt

15 Hur ofta söker Du information om receptbelagda läkemedel för att vara förberedd
inför ett läkarbesök?
Ange ett alternativ.

15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.0

q Mycket ofta
q Ganska ofta
q Varken ofta eller sällan
q Ganska sällan
q Mycket sällan
q Aldrig
q Vet ej

1
2
2
3

13
16

3

16 Hur ofta söker Du information om receptbelagda läkemedel efter ett läkarbesök och då
i samband med vad som har tagits upp under detta besök?
Ange ett alternativ.

16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.0

q Mycket ofta
q Ganska ofta
q Varken ofta eller sällan
q Ganska sällan
q Mycket sällan
q Aldrig
q Vet ej

4
5
3
6

10
8
4

17 Har Du någonsin medverkat till att få ett läkemedel utskrivet av en läkare efter att ha
fått höra talats om detta preparat ifrån något annat håll?
Ange ett alternativ.

17.1
17.2
17.0

q Ja
q Nej
q Vet ej

14
24

3

18 Har Du någonsin valt bort ett receptbelagt läkemedel (ej hämtat ut ett recept eller
slutat äta ett preparat) efter att ha fått information från annat håll än Din läkare?
Ange ett alternativ.

18.1
18.2
18.0

q Ja
q Nej
q Vet ej

10
29

2
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Kunskaper om receptbelagda läkemedel
19 Hur skulle Du bedöma Dina allmänna kunskaper om receptbelagda läkemedel?

Ange ett alternativ.

19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.0

q Mycket bra
q Ganska bra
q Varken bra eller dåliga
q Ganska dåliga
q Mycket dåliga
q Vet ej

2
8

16
6
7
2

20 Tror du att Din kunskap om receptbelagda läkemedel har ökat tack vare massmedia
och/eller Internet?
Ange ett alternativ.

20.1
20.2
20.3
20.0

q Ja, mycket
q Ja, lite
q Nej, inte alls
q Vet ej

5
22
11
3

21 På vilket sätt har din kunskap ökat om receptbelagda läkemedel om den eventuellt har
gjort det?
Exempelvis har blivit mer medveten om olika läkemedelsnamn/varumärken eller har större kunskap om
läkemedels effekter och biverkningar.

21.1 …………………

22 Kan Du tänka Dig att eventuellt även delta i en telefonintervju på cirka 10 minuter?

22.1
22.2

q Ja, ange i så fall namn och telefonnummer: …………………
q Nej

12
29



Ett pillergöra – Konsumentens informationssökning efter receptbelagda läkemedel.

52

Bilaga 2

Detta är pappersvarianten av den enkät som skickades ut till läkarna. Den elektroniska
enkäten hade i princip samma utformning. Svarsalternativen är här förkodade och antalet
registrerade svar för de flesta av frågorna rapporteras i kolumnen längst till höger.

Läkarenkät
1 Hur upplever Du generellt sätt Dina patienters kunskaper om receptbelagda

läkemedel?
Ange ett alternativ.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.0

q Mycket insatta
q Ganska insatta
q Varken eller
q Ganska oinsatta
q Mycket oinsatta
q Ingen åsikt

0
1
0
1
0
0

2 Hur upplever Du att patienternas kunskaper/intresse för läkemedel har förändrats om
Du tänker tio år tillbaka?
Ange ett alternativ.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.0

q Ökat mycket
q Ökat lite
q Varken eller
q Minskat lite
q Minskat mycket
q Ingen åsikt

1
1
0
0
0
0

3 Hur skulle Du bedöma trovärdigheten i följande informationskällor om receptbelagda
läkemedel?

Patienterna känner i allmänhet till olika läkemedelsalternativ:

3.1 Instämmer helt q q q q q Tar helt avstånd q Ingen åsikt

Patienterna är i allmänhet kunniga om läkemedels effekter och biverkningar:

3.2 Instämmer helt q q q q q Tar helt avstånd q Ingen åsikt

Jag måste avsätta mer tid till de patienter som har informerat sig om läkemedel på annat håll:

3.3 Instämmer helt q q q q q Tar helt avstånd q Ingen åsikt

4 Hur ofta händer det att en patient efterfrågar ett visst läkemedel som han eller hon inte
blivit informerad om av läkare eller annan vårdpersonal?
Ange ett alternativ.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.0

q Mycket ofta
q Ganska ofta
q Varken ofta eller sällan
q Ganska sällan
q Mycket sällan
q Aldrig
q Vet ej

0
1
1
0
0
0
0
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5 Får Du mer frågor om ett visst läkemedel när detta har uppmärksammats i massmedia?
Ange ett alternativ.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.0

q Mycket ofta
q Ganska ofta
q Varken ofta eller sällan
q Ganska sällan
q Mycket sällan
q Vet ej

2
0
0
0
0
0

6 Om en patient har fått information om ett läkemedel från annat håll än läkare eller
annan vårdpersonal, vad tror Du då är den vanligaste informationskällan?
Ange ett alternativ.

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.0

q Andra personer i patientens omgivning
q Etiketter och informationsblad som medföljer medicinförpackningar
q Patient-FASS på Internet
q Läkemedelsupplysningen
q Tidningar/tidskrifter
q Allmän sökning med sökmotor på Internet
q Läkemedelsföretagens hemsidor
q Annat, nämligen: …………………
q Vet ej

0
1
0
0
1
0
0
0
0

7 Tror Du att patienternas sätt att söka efter läkemedelsinformation skiljer sig beroende
på om det handlar om medicin för långvarig (kronisk) behandling eller för akuta och
tillfällig besvär? Och på vilket sätt i så fall?

Exempelvis hur mycket tid som läggs ned på sökandet eller valet av informationskällor.

7.1 …………………

8 Kan Du tänka Dig att eventuellt även delta i en telefonintervju på cirka 10 minuter?

8.1
8.2

q Ja, ange i så fall namn och telefonnummer: …………………
q Nej

2
0
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Bilaga 3

Övriga tabeller och diagram

Tabell 3: Antalet konsumenter som deltog i undersökningen fördelade på ålder och kön.

18-34 år 35-64 år 64 år eller äldre

Kvinnor 14 8 2

Män 11 5 1

Har ej 
tillgång till 
Internet

2%

Aldrig
2%

Minst en 
gång per 
månad
15%

Minst en 
gång per 

vecka
24%

I stort sett 
varje dag

47%

Vet ej
0%

Mindre 
än en 

gång per 
månad
10%

Figur 8: Andelen konsumenter som på
Internet söker information om olika varor
och tjänster.

Ganska 
ofta
35%

Ganska 
sällan
6%

Aldrig
0% Vet ej

6%

Mycket 
sällan
0%

Varken 
ofta eller 

sällan
12%

Mycket 
ofta
41%

Figur 9: Hur ofta konsumenter får tag på
den information om receptbelagda
läkemedel som de söker efter.

Minst en 
gång per 

vecka
2%

I stort sett 
varje dag

2%
Minst en 
gång per 
månad
10%

Mindre 
än en 

gång per 
månad
62%

Vet ej
24%

Aldrig
0%

Figur 10: Hur ofta konsumenter pratar med
andra människor förutom sina läkare om
receptbelagda läkemedel.

Ja, lite
54%

Ja, 
mycket
12%

Vet ej
7%

Nej, inte 
alls

27%

Figur 11: Om konsumenterna tror att deras
kunskap om receptbelagda läkemedel har
ökat tack vare massmedia och/eller Internet.




