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Sammanfattning 
Mycket av den moderna sjukvården bygger på ett omfattande användande 
av läkemedel. Inom läkemedelsbranschen är det en förutsättning att 
produkterna håller en hög kvalitet eftersom de påverkar användarnas hälsa. 
 
Marknadsföring av läkemedel är strikt reglerad och riktar sig inte främst till 
slutkunden utan till förskrivande vårdpersonal. Läkemedelsföretag är 
vinstmotiverade och strävar efter lämpliga marknadsföringsstrategier för att 
kunna överträffa konkurrenternas erbjudanden.  
 
Syftet med denna kandidatuppsats var att få en fördjupad förståelse för hur 
marknadsföring kan ske i läkemedelsbranschen. För att utreda detta har en 
fallstudie på bioteknikföretaget Serono Nordic utförts. Ett delsyfte med 
uppsatsen var att på uppdrag av Serono Nordic utvärdera en enkät. Den 
riktade sig till barnmorskor och sjuksköterskor inom IVF i Sverige och 
behandlade deras kompetens och arbetsinnehåll. 
 
De metoder som användes för datainsamling var intervjuer, observationer 
och en enkätundersökning. Intervjuerna som genomfördes behandlade 
Serono Nordics marknadsföring och de observationer som skedde på IVF-
kliniker genomfördes för att få en ökad förståelse för infertilitet och dess 
behandling. 
 
Marknadsföring inom läkemedelsbranschen går huvudsakligen ut på att 
skapa långsiktiga relationer med sina kunder. Läkemedelsrepresentanter 
ingår som en viktig del i denna process. Den personliga kontakt som de 
bygger upp med kunden har en positiv inverkan på kommunikationen vilket 
underlättar informations- och kunskapsutbytet. Andra viktiga faktorer för 
läkemedelsföretagen i detta relationsutbyte är att hålla en låg 
personalomsättning och att erbjuda aktiviteter utöver den huvudsakliga 
kontakten. 
 
Enkätundersökningen som genomfördes var ett sätt för Serono Nordic att 
ytterligare stärka den relation de har till en av sina kundgrupper. Denna 
undersökning hade främst ett marknadsföringssyfte och företaget var inte i 
första hand intresserade av resultatet av enkätundersökningen. 
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Förord 
Denna kandidatuppsats skrevs våren 2006 inom ämnet marknadsföring på 
företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet.  
 
Uppsatsen var ett samarbete med bioteknikföretaget Serono Nordic. Vi är 
glada för att vi fick möjligheten att skriva uppsats för er och därmed också 
få en inblick i IVF-verksamheten. 
 
Ett stort tack riktas till vår kontaktperson Rakel Samuelson som genom ett 
starkt engagemang har ökat vår förståelse och skapat intresse för 
läkemedelsbranschen i allmänhet och speciellt för IVF. Hon har även 
bidragit med bred kunskap och viktiga kontakter. Vi vill även tacka Marie 
Nilsson för att hon var villig att dela med sig av sin långa erfarenhet och 
kunskap om marknadsföring inom läkemedelsbranschen.  
 
En mycket intressant och givande upplevelse var våra besök på IVF-
klinikerna vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Carl von 
Linné Kliniken i Uppsala. Vi vill framföra ett stort tack till personalen på 
dessa kliniker för vänligt bemötande och att ni delade med er av er specifika 
kunskap. 
 
Vi önskar även tacka vår handledare Bengt Kjellén för hjälp och kreativa 
idéer. Slutligen vill vi tacka Frida Saarinen för många tips och råd angående 
bearbetningen av enkätundersökningen. 
 
 
Stockholm 8 juni 2006 
 
Susanne Matsson & Maria Törnqvist 
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Ordlista och förkortningar 
 
ART �Assisted reproductive techniques�, assisterad befruktning 

Dermatologi Läran om huden och hudsjukdomar 

Embryo Befruktat och delat ägg 

Endometrios Sjukdom där livmoderslemhinna förekommer utanför livmodern 

ET �Embryo transfer�, överförande av befruktat ägg till kvinnans 
livmoder 

Fertilisering Befruktning 

Follikel Äggblåsa innehållande ägg 

FSH Follikelstimulerande hormon, påverkar äggblåsans tillväxt 

GnRH �Gonadotrophin releasing hormone�, hypotalamushormon som 
frisätter FSH och LH från hypofysen 

GnRH-agonist Blockerar kvinnans egen FSH- och LH-produktion 

Gonadotropin Samlingsnamn för hypofyshormonerna FSH och LH 

hCG �Humant chorion gonadotropin�, hormon som utsöndras från 
moderkakan och mäts vid graviditetstest 

ICSI �Intracytoplasmic sperm injection�, mikroinjektion av en enda 
spermie 

Infertilitet Upphävd fruktsamhet 

Insemination Konstgjord befruktning då sädesvätska deponeras i livmoderhalsen 
eller livmoderhålan via en kateter. 

IVF In-vitro fertilisering, provrörsbefruktning 

LH Luteiniserande hormon, framkallar ägglossningen 

Nedreglering Långsam avstängning av kvinnans egen FSH- och LH-produktion 

Progesteron Gulkroppshormon, det andra kvinnliga könshormonet 

Rekombinant DNA DNA som har modifierats så att det innehåller gener från två olika 
källor. Rekombinant DNA-teknik används ofta för att producera 
läkemedel med en hög renhetsgrad. 

Seminalplasma Den del av sädesvätskan som innehåller spermierna och består av 
sekret från bitestiklar, prostata och framför allt sädesblåsor. 

Äggaspiration Uttag av äggceller från äggstocken inför provrörsbefruktning 

Östrogen Kvinnligt verkande könssteroidhormon 
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1 Inledning 
Läkemedelsområdet har i Sverige varit utsatt för sträng reglering ända sedan 
1600-talets senare del. Det tidigare systemet byggde på att apotekare fick 
tillstånd att köpa och driva ett apotek. Apoteksinnehavare var därmed egna 
företagare med självständighet på sin ort.1  Grundläggande krav har hela 
tiden varit att läkemedel ska vara så tillförlitliga som möjligt, att säkerheten 
ska vara hög, att priserna ska vara rimliga samt att läkemedel ska finnas 
tillgängliga i skälig utsträckning.2 
 
Mycket av den moderna sjukvården bygger på ett omfattande användande 
av läkemedel. Detta är inget specifikt för Sverige utan är gemensamt för alla 
industrialiserade länder. Den pågående trenden är att samhället konsumerar 
alltmer läkemedel. Under åren 1999-2004 har läkemedelsförsäljningen i 
Sverige ökat med cirka 24 % och av alla läkemedel som säljs är cirka 90 % 
receptbelagda.3 
 
Läkemedelsindustrin tillsammans med fristående forskningsinstitut, 
universitet och högskolor ansvarar för tillkomst och utveckling av nya 
läkemedel i samhället. Den utveckling som skett har till stor del varit 
beroende av det starka ekonomiska stöd som läkemedelsindustrin bidragit 
med.4  
 
Privatägda läkemedelsföretag är vinstmotiverade och försöker erhålla så 
stora intäkter som möjligt. Marknadsföringen av läkemedel liknar den som 
sker för andra produkter och handlar därmed om att förmedla ett budskap 
om de egna läkemedlens förträfflighet, dess låga pris och andra faktorer som 
överträffar konkurrenternas läkemedel. Det som gör marknadsföringen av 
receptbelagda läkemedel speciell är att den inte får riktas direkt till 
slutanvändaren. Målgruppen för marknadsföringen är istället förskrivande 
läkare eller sjuk- och hälsovårdpersonal med begränsad förskrivningsrätt.  
 
Inom läkemedelsbranschen är många företag biotekniska. Bioteknik kan 
definieras på flera olika sätt. Enligt branschorganisationen för svensk 
bioteknik (swedenBIO) kan man definiera bioteknik som �användning av 
biologiska processer för att ta fram användbara produkter�.5  
 
Bioteknik kan delas in i olika områden beroende på användningsområde, 
vilka de största är biotillverkning och hälsorelaterad bioteknik. 
Biotillverkning innebär att man använder sig av levande celler för att skapa 
produkter. Cellerna kan användas som de är eller modifieras för att 

                                                
1 Apoteket, Nedslag i Apotekets historia 
2 SOU 1987:20, Läkemedel och hälsa, s. 35 
3 LIF, Fakta 2005 � Läkemedelsmarknaden och hälso- och sjukvården, s. 8, 12 
4 SOU 1987:20, Läkemedel och hälsa, s. 34 
5 swedenBIO, Introduktion till biotekniken � Vad är bioteknik? 
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användas för att tillverka antibiotika, vitaminer, vaccin och proteiner för 
medicinsk användning. Hälsorelaterad bioteknik omfattar läkemedel, 
vaccin, diagnostik samt cell- och genterapi.6 
 
 
 

                                                
6 swedenBIO, Introduktion till biotekniken � Vad är bioteknik? 



 
3 

2 Problemdiskussion 
Vid marknadsföring av produkter är det ett stort antal faktorer som företaget 
måste ta hänsyn till. Valet av marknadsföringsstrategier blir viktigare ju mer 
komplexa produkterna är som ska marknadsföras. Eftersom läkemedel är en 
avancerad produkt följs dess marknadsföring av rigorösa bestämmelser. 
Ingen marknadsföring får ske i Sverige förrän Socialstyrelsen registrerat 
läkemedlet ifråga och marknadsföring av receptbelagda läkemedel får inte 
vända sig direkt till slutanvändaren.7 Detta begränsar läkemedelsföretagen 
till endast ett fåtal medier för att nå ut med sin marknadsföring.  
 
Komplexiteten i produkten innebär också att informationsinnehållet blir mer 
omfattande. Läkemedelsföretagen är således skyldiga att lämna information 
om läkemedlets egenskaper, verkningar och hur det lämpligen skall 
användas. Detta betyder att läkemedelsföretagen i sin marknadsföring även 
måste ta upp sådana aspekter som inte enbart är av godo. Felaktig 
information kan förorsaka företaget stora förluster och till och med äventyra 
företagets överlevnad. Företagets produktinformation, både skriftlig och 
muntlig, måste ske direkt från företaget till läkaren eller annan 
sjukvårdspersonal utan mellanhänder på grund av säkerhetsskäl för 
patienten men också för företaget.8 
 
I och med att marknaden av läkemedel växer allt mer samtidigt som den är 
känd för sin komplexitet blev vi intresserade av vilka strategier 
läkemedelföretagen använder sig av i sin marknadsföring. Hur går de till 
väga för att nå sina målgrupper och för att öka sin försäljning? Detta leder 
fram till frågeställningen som är: Hur ser marknadsföringsstrategier inom 
läkemedelsbranschen ut för receptbelagda läkemedel? 

2.1 Syfte 
Syftet med denna kandidatuppsats är att få en fördjupad förståelse för hur 
marknadsföring kan ske i läkemedelsbranschen. För att utreda detta har en 
fallstudie utförts på läkemedelsföretaget Serono Nordic för att kartlägga 
vilka marknadsföringsstrategier de använder sig av för att påverka läkare 
och barnmorskor vid val av läkemedel för infertilitet. 
 
Ett delsyfte med uppsatsen är att utvärdera en enkät från Serono Nordic. 
Denna enkät riktar sig till barnmorskor och sjuksköterskor inom IVF i 
Sverige och behandlar deras kompetens och arbetsinnehåll. Serono Nordic 
utförde denna enkätundersökning för att tillgodose barnmorskornas önskan 
och inte i första hand för resultatet av undersökningen. Detta är med andra 
ord en insats för att förstärka relationen med en av sina kunder. 
 

                                                
7 SOU 1994:110, Omsorg och konkurrens, s. 39 
8 Ibid., s. 188 
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3 Metod 
Det vetenskapliga synsättet som vi har i detta arbete är baserat på både 
kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder. I kvantitativa 
undersökningar väljer man från en standardiserad uppsättning 
analysverktyg. Dessa varierar mycket lite mellan olika undersöknings-
områden och ger struktur till undersökningen. Den kvantitativa 
undersökningsmetoden är möjlig att studera direkt och är oberoende av 
betraktaren. Oftast uttrycks den data man har i dessa undersökningar genom 
siffror vilka hjälper till att skapa en överblick över ett stort material. Syftet 
med denna metod är att förklara något eller att hitta regelbundenheter. Med 
andra ord ger det svar på frågan �hur många� men sällan på frågan 
�varför�.9 Denna metod tillämpades i vår uppsats med hjälp av en enkät med 
åtskilliga respondenter.  
 
Den kvalitativa undersökningsmetoden baseras på hur man tolkar 
omvärlden vilket bland annat är beroende av tidigare upplevda erfarenheter. 
Detta innebär att man arbetar mer flexibelt och det är mer kreativt krävande 
än kvantitativa metoder. I kvalitativa undersökningar påbörjas analysen ofta 
direkt innan all data är insamlad. Analysen är därför inte en slutpunkt som 
den är i den kvantitativa där man i regel inte börjar förrän efter insamlingen 
av all data. Först då är det meningsfullt att på allvar söka efter mönster.10 De 
faktorer som var kvalitativa i vår uppsats bestod av intervjuer och en 
fallstudie.  
 
En tydlig skillnad mellan kvantitativa och kvalitativa analyser är att den 
förstnämnda syftar oftast till generaliseringar medan den senare syftar mer 
åt exemplifieringar.11  
 
Fallstudiebaserad forskning kan vara både kvantitativ och kvalitativ men är 
övervägande kvalitativ. Detta beror på att de oklarheter och den komplexitet 
som uppstår i och med att fallstudier inte kan uttryckas i precisa ekvationer.  
Fallstudier är vanligtvis explorativa och utförs när ett fenomen inte är 
särskilt välkänt. Dessa studier kan användas i flera syften som exempelvis 
underlag för forskning eller som redogörelser för hur något gjorts eller skall 
göras. Vidare kan det användas som exempel, anekdoter och illustrationer 
samt att göra abstrakta begrepp och teorier mer konkreta.12 I vår uppsats 
utfördes en kvalitativ fallstudie som användes för att exemplifiera hur 
marknadsföringsstrategier kan se ut i läkemedelsbranschen. 
 
I denna fallstudie har vi valt att studera Serono Nordic. Vi kom i kontakt 
med detta företag via hemsidan för företagsekonomi på Stockholms 
                                                
9 Svenning, C., Metodboken � Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling, s. 67 
10 Ibid., s. 68 
11 Ibid., s. 70 
12 Gummesson, E., Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, s. 115, 117-118 
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universitet och kom överens om ett samarbete. Serono Nordic verkar inom 
den intressanta biomedicinska branschen och är välkända globalt. Denna 
fallstudie baserades på företagets verksamhet inom IVF i Sverige där de är 
en av de ledande aktörerna.   

3.1 Datainsamling 
Data delas upp i primärdata och sekundärdata. Primärdata består av data 
som man samlar in själv med direkt anknytning till sitt eget syfte och 
sekundärdata består av data som någon annan har samlat in och 
sammanställt.  
 
Vår sekundärdata valdes ut med hänsyn till dess relevans och bestod av 
både intern och extern information. Information angående organisationen 
Serono Nordic inhämtades från årsredovisningar, företagets hemsida och 
artiklar. Information till den teori som behandlades i uppsatsen hämtades 
från böcker, artiklar och uppsatser. Merparten av den sekundärdata vi 
använt oss av har vi sökt och nått genom Stockholms universitetsbibliotek 
och via Internet. Litteraturen om infertilitet och IVF har vi framför allt 
inhämtat via Serono Nordic och via de kliniker vi besökt. 
 
I detta arbete bestod primärdatan av intervjuer, observationer och en enkät, 
vilka kommer att beskrivas nedan. Intervjuerna genomfördes i Stockholm 
med anledning av att Serono Nordics huvudkontor är beläget i Solna där 
även intervjupersonerna arbetar. De observationer vi genomförde skedde i 
Stockholm och i Uppsala på grund av geografisk närhet. Enkät-
undersökningen hade ingen geografisk begränsning eftersom den skickades 
ut via post. 

3.1.1 Intervju 
Vid en intervju sker kommunikation mellan intervjuaren och respondenten 
som förmedlar kunskap, upplevelser, erfarenheter, åsikter, attityder och 
värderingar. Denna kommunikation sker både på ett medvetet och ett 
omedvetet plan.13  
 
Vid intervjuerna är det viktigt att vara medveten om att de man intervjuar 
själva har en förförståelse och har gjort egna iakttagelser. Vi kan därför inte 
förvänta oss att svaren är helt objektiva eftersom dessa präglas av individen. 
Respondenten har till uppgift att vara sig själv och berätta utifrån sin 
personliga ståndpunkt och med sina egna ord om det som frågorna handlar 
om. Detta är dock en falsk förhoppning eftersom intervjun är iscensatt och 
respondenten påverkas i stor utsträckning av vad och hur intervjuaren gör. 
Olika intervjuare kan få samma respondent att öppna sig i olika stor grad 
och därmed kan olika intervjuare få ut olika aspekter av intervjun.14 
 
                                                
13 Krag Jacobsen, J., Intervju � Konsten att lyssna och fråga, s. 10 
14 Ibid., s. 11 
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Intervjun kräver att intervjuaren förbereder sig i form av inläsning av 
material och efterforskningar som rör intervjuns tema.15 De frågor som ställs 
ska vara enkelt och klart formulerade och bör inte innehålla negationer 
eftersom respondenten då kan bli konfunderad och osäker. Frågan bör inte 
heller vara ledande i den mening att den styr respondentens svar och bör 
endast beröra en aspekt åt gången. När respondenten inte förstår frågan kan 
man ställa en alternativ fråga, eller gå vidare i intervjun och anta att 
respondenten skulle ha svarat i linje med hans eller hennes svar på tidigare 
frågor. Det bästa är då att ställa en ny fråga som är så lik som möjligt den 
som inte kunde förstås.16 
 
Intervjufrågorna kan vara strukturerade i olika hög grad. För att öka vår 
förståelse för IVF-området samt av Serono Nordics marknadsförings-
strategier utförde vi intervjuer med två personer. Dessa intervjuer hade hög 
grad av strukturering eftersom vi ville styra frågorna så att vi kunde inhämta 
relevant information. Detta genomfördes med hjälp av intervjuguider med 
förutbestämda preciserade frågor (bilaga 2 och 3). Respondenten kunde 
dock tolka frågorna och resonera fritt kring dessa.  

3.1.2 Observationer 
Vid observationer ska observatören genom att titta, lyssna och fråga skapa 
sig en bild av vad som verkligen sker. Man kan på så sätt få fram det 
mönster av handlingar och reaktioner mellan enheterna som kännetecknar 
det system man undersöker.17 
 
Observation innebär att man antingen öppet eller dolt deltar i eller finns i 
närheten av den grupp man undersöker. Med öppen observation menas 
undersökningar där deltagarna vet om och har accepterat observatören. De 
är införstådda med att han eller hon kartlägger vissa faktorer som rör 
gruppens sätt att fungera. Motsatsen till denna observation är den dolda 
observationen. Där har man som observatör antingen ingen direkt kontakt 
med aktörerna eller deltar observatören i gruppen men utan aktörernas 
vetskap om undersökningen.18 
 
I vårt arbete genomfördes ett flertal observationer, vilka alla skedde öppet. 
För att öka vår förståelse för IVF gjorde vi studiebesök på en offentlig och 
en privat infertilitetsklinik. Studiebesöken skedde på den offentliga 
fertilitetsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och på 
den privata Carl von Linné Kliniken i Uppsala. 
 
Utöver dessa studiebesök har vi även under arbetets gång medverkat vid ett 
antal möten på Serono Nordic i Solna. Detta har gett oss möjligheten att 

                                                
15 Krag Jacobsen, J., Intervju � Konsten att lyssna och fråga, s. 14 
16 Gustavsson, B., �Personligt kunskapande: intervjuer, samtal och dialoger�, s. 244-245 
17 Holme, I. M., m.fl., Forskningsmetodik:  om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 122 
18 Ibid., s. 111 
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bättre förstå företagets organisation och deras förhållande till några av sina 
intressenter.  

3.1.3 Enkät 
Att utföra en enkätundersökning kan ha olika syfte. Det förekommer att 
enkäter genomförs där syftet inte har med den studie man vill utföra att göra 
utan att uppdragsgivaren har något annat syfte som gagnar uppdragsgivaren. 
Detta kan exempelvis innebära att företag genomför enkätundersökningar i 
PR-syfte och är egentligen inte intresserade av själva studien.19  
 
Enligt vår mening utförde Serono Nordic denna enkätundersökning för att 
stärka sin relation med de som arbetar inom IVF. Detta är således ett 
exempel på relationsmarknadsföring för företaget och de är inte i första 
hand intresserade av enkätens resultat.  
 
Enkätundersökningen som utfördes som en del i denna uppsats riktades till 
alla barnmorskor och sjuksköterskor som arbetar inom IVF i Sverige. 
Enkätundersökningen behandlade respondenternas kompetens och kunskap, 
viljan att arbeta med forskning, arbetsmoment, patientarbetet och 
arbetsområden som anses viktiga att utveckla.  
 
Resultatet av vissa delar av enkätundersökningen samt förklaring över hur 
vi har gått tillväga när vi utförde utvärderingen finns i bilaga 1. 

3.2 Tillförlitlighet och överförbarhet 
Det är en förutsättning att den information som samlas in är pålitlig och 
giltig för att man ska kunna utföra en studie som är tillförlitlig. Med 
tillförlitlighet menas att den kunskap som framkommer är framtagen på ett 
pålitligt sätt och att det inte finns slumpmässiga fel. Tillförlitligheten kan 
även definieras som graden av reproducerbarhet i mätningarna, alltså i 
vilken utsträckning en mätprocedur garanterar samma resultat vid 
upprepade mätningar.20  
 
Slumpmässiga mätfel kan uppstå i en mängd sammanhang och av olika skäl. 
I studier som baseras på dokument eller observationer kan fel uppkomma 
vid kodning av originaldata eller genom felaktiga tangentslag vid senare 
dataregistrering. Vid intervjuer kan fel uppkomma bland annat på grund av 
trötthet, svårigheter att förstå frågan, minnesproblem och tillfälliga sinnes-
stämningar.21  
 
När felen däremot inte är slumpmässiga är det inte längre fråga om 
tillförlitlighet, utan om överförbarhet. Överförbarhet, eller giltighet handlar 

                                                
19 Trost, J., Enkätboken, s. 14 
20 Ibid., s. 55 
21 Sverke, M., �Kvantitativa metoder: Om konsten att mäta det man vill mäta�, s. 55 
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om i vilken utsträckning en viss mätmetod faktiskt mäter det den är avsedd 
att mäta.22  
 
Tillförlitlighet och överförbarhet måste värderas på ett delvis annorlunda 
sätt i studier med kvalitativ inriktning jämfört med studier med kvantitativ 
inriktning. Inom kvantitativ forskning är tillförlitlighet lika med 
reproducerbarhet, något som ofta kan skattas och ges i siffermått. Detta är 
dock inte möjligt inom kvalitativ forskning. Här handlar tillförlitlighet och 
överförbarhet om att kunna beskriva att man har samlat in och bearbetat 
data på ett systematiskt och pålitligt sätt.  
 
Vi anser generellt att både vår primär- och sekundärdata är tillförlitliga och 
har stor grad av överförbarhet. Sekundärdatan som vi har använt oss av 
anser vi komma från säkra källor. I de fall där vi uppfattade att 
överförbarheten var låg ersatte vi dessa källor med nyare eller annat 
material.  
 
Innan vi genomförde våra intervjuer förberedde vi oss i form av inläsning av 
material inom de ämnen som behandlades i intervjun. Vi anser att 
tillförlitligheten hos de respondenter vi intervjuade var hög på grund av 
deras långa erfarenhet i branschen. 
 
Inför observationerna på IVF-klinikerna läste vi på om ämnet infertilitet och 
dess behandlingsmetoder. Detta bidrog till att vi kunde ställa relevanta 
frågor som därmed underlättade vår förståelse för behandlingsförloppet. 
 
Eftersom det är många faktorer som kan bidra till att fel uppkommer i 
samband med enkätundersökningen behandlar vi detta separat med en 
kvalitetsredovisning i bilaga 1.  
 
 

                                                
22 Sverke, M., �Kvantitativa metoder: Om konsten att mäta det man vill mäta�, s. 62 
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4 Marknadsföring 
Företag blev på 1960-talet allt mer intresserade av strategisk planering som 
syftade på konkurrens, tillväxt och marknadsdominans. De modeller som 
man då fokuserade på innehöll dock inget om kundbehov.23 
 
I dagsläget har företagens intresse för relationer i marknadsföringen ökat. 
Orsakerna till detta är bland annat informationsteknologin som underlättar 
informationsutbytet mellan kund och leverantör vilket möjliggör 
specialanpassade produkter. En vanlig uppfattning hos marknadsförings-
forskare är att långsiktiga, interaktiva relationer mellan kunder och 
leverantörer är önskvärda för leverantören. Företag som strävar efter att 
skapa långsiktiga relationer betraktar kundtillfredsställelse som en strategi 
för att nå detta mål.24 
 
Marknadsföring inom läkemedelsområdet riktas inte i första hand till 
konsumenter utan till hälso- och sjukvårdspersonal. En viktig del av 
marknadsföringen är därför uppbyggda av relationer. Relationsmarknads-
föring bygger på långsiktighet där kunden och relationen ska vara i centrum. 
Den långsiktiga relationen mellan läkemedelsföretagen och läkaren eller 
barnmorskan präglas av ett ömsesidigt beroende.  

4.1 Marknadsföringsbegrepp 
Det finns flera olika marknadsföringsbegrepp där de vanligaste är 
marknadsföringsmixen (4P), tjänstemarknadsföring, industriell marknads-
föring, business to business, direktmarknadsföring (DM) och relations-
marknadsföring (RM).25 
 
Det dominerande synsättet inom marknadsföring är den så kallade 
marknadsföringsmixen. Detta begrepp formulerades år 1960 och beskrivs 
som en kombination av de fyra konkurrensmedlen produkt, pris, plats och 
påverkan. I denna typ av marknadsföring är kunden relativt passiv och 
säljaren är aktiv. Marknadsföringen sker med hjälp av segmentering och 
därför passar denna metod bäst in på massproducerade konsumentvaror där 
det inte finns något behov av kundanpassning av erbjudandet.26 
 
Ett synsätt som fokuserar på tjänster innebär bland annat att tjänster är 
tidsberoende och platsberoende, att kunden alltid är involverad i 
produktionen, att alla och allt som kommer i kontakt med konsumenten 
levererar tjänsten samt att tjänsten inte kan kvalitetskontrolleras. Detta leder 
till att tjänstemarknadsföringen bör ses som en organisationsfunktion. 27 
                                                
23 Söderlund, M., Den nöjda kunden, Kundtillfredsställelse � orsaker och effekter, s. 22 
24 Ibid., s. 33-34 
25 Feurst, O., One-to-one Marketing � filosofi och metod, s. 39 
26 Ibid. 
27 Tufvesson, I., Hundra år av marknadsföring, s. 102 
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Tjänstemarknadsföring bygger även på förväntningar och att ha bra 
referenser. Eftersom kunden inte kan se tjänsten innan den köps skapas 
kundens kvalitetsupplevelse vid den tidpunkt som kund och personal möts.28 
 
Vid industriell marknadsföring eller business to business är det vanligt att 
kunden är aktiv och känd av säljarföretaget. Marknaden studeras via 
personliga intervjuer med representanter och med specialister.29 
 
Vid direktmarknadsföring har fokus flyttats från ett produkt-, produktions- 
och distributionsorienterat förhållningssätt till ett mer marknadsorienterat 
förhållningssätt. Direktmarknadsföringen har krav på målformulering, 
budskap, gestaltning och kanalval.30 Direktmarknadsföring är en interaktiv 
marknadsföringsmetod, riktad till individen. Den låter företaget på ett 
naturligt sätt få tillgång till kundinformation, vilket skapar förutsättningar 
för mer försäljning och uppbyggande av goda kundrelationer. Den 
information som erhålls via direktmarknadsföring kan bearbetas och följas 
upp i syfte att förbättra kännedomen om såväl befintliga som potentiella 
kunder.31  Vidare är denna marknadsföring en bra metod då man önskar 
öppna kanaler för kunderna att kommunicera med företaget. 
 
Ur detta tankesätt utvecklades relationsmarknadsföring (RM) på 1970-talet. 
Relationsmarknadsföring handlar om att identifiera och hantera relationer 
som har betydelse för företagets verksamhet. En del som ingår i relations-
marknadsföringen är One-to-one Marketing. One-to-one Marketing är ett 
nytt synsätt baserat på kundorientering där den individuella kunden ges 
möjlighet att lära företaget vad hon vill ha. När företaget lär sig mer om 
kunderna kan kommunikationen och produkterna lättare anpassas till den 
enskilda kunden. Den lärande relationen är en process där parterna har en 
kontinuerlig dialog och lär känna varandra bättre. Kunden uttrycker sina 
önskemål och företaget minns kunden och dess preferenser och anpassar sig 
därefter. Målet med denna marknadsföring är att skapa förtroendefulla, 
individuella, långvariga och lärande relationer som är värdefulla för båda 
parter.32  
 
Ju större skillnader som finns mellan olika kunders önskemål desto mer 
lämpligt är det att tillämpa One-to-one Marketing. Företagets anpassnings-
förmåga består av deras förmåga att interagera med individuella kunder och 
förmågan att kunna anpassa produktion, distribution och logistik.33 
 

                                                
28 Feurst, O., One-to-one Marketing � filosofi och metod, s. 40 
29 Ibid. 
30 Holm, O., Strategisk marknadskommunikation � teorier och metoder, s. 106 
31 Blomqvist, R., m.fl., Relationsmarknadsföring � Strategi och metod i servicekonkurrens,   

s. 107, 121 
32 Feurst, O., One-to-one Marketing � filosofi och metod, s. 26, 35, 41 
33 Ibid., s. 137, 156 
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Företag inom läkemedelsbranschen kan anpassa sin relation och interaktion 
med kunderna i stor grad. Eftersom kunderna har liknande önskemål 
angående produkten finns det dock ingen betydande efterfrågan på att kunna 
individanpassa produkten. Företag inom läkemedelsbranschen kan därför 
främst sägas tillämpa relationsmarknadsföring framför One-to-one 
Marketing. 

4.2 Relationsmarknadsföring 
I den traditionella synen på marknadsföring (4P) ligger fokus på att skapa en 
transaktion mellan köpare och säljare och marknadsföringsinsatserna 
utvärderas på kortare sikt. 34  Den traditionella marknadsföringen 
koncentrerar sig främst på produkt, pris, påverkan och plats och sätter 
relationer, nätverk och interaktion i andra hand, vilket är relations-
marknadsföringens (RM) grundstenar. 35 Utvecklingen från den traditionella 
marknadsföringen mot relationsmarknadsföring innebär således att man 
skiftar fokus. Se bild 4.1.  
 
Relationsmarknadsföring blev populärt i Sverige på 1990-talet och innebär 
marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum. 
Relationer förutsätter att det finns minst två parter som står i kontakt med 
varandra. I relationsmarknadsföring sker interaktion mellan dessa parter. 
Nätverk uppstår när relationerna blir många, komplexa och 
svårbeskrivbara.36  
 

 
 

Bild 4.1. Övergång från marknadsföringsmixen (4P) till relationsmarknadsföring (RM). 
(Källa: Egen bearbetning av Gummesson, E., Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, 

s. 327) 
 
 
Den grundläggande faktorn inom relationsmarknadsföring bygger på 
långsiktighet där kunden och relationen står i centrum. Relationen ska vara 

                                                
34 Blomqvist, R., m.fl., Relationsmarknadsföring � Strategi och metod i servicekonkurrens, 

s. 19 
35 Gummesson, E., Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, s. 16-17 
36 Ibid. 
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meningsfull så att alla parter vinner på samarbetet. Relationsmarknadsföring 
riktar sig till individen, där varje kund blir sitt eget segment, och till grupper 
av konsumenter med gemensamma intressen. Dessa grupper söker en 
relation med leverantören men ofta också med varandra.37  
 
Det är viktigt att man ser relationsmarknadsföring ur båda parternas 
perspektiv. De flesta menar att långa relationer är fördelaktiga ur 
leverantörens perspektiv, men det är inte alls säkert att kunden önskar 
långsiktiga relationer. En leverantör som försöker skapa långsiktiga 
relationer trots att kunden inte vill ha detta kan istället skapa 
otillfredsställelse och irritation hos kunden.38 

4.2.1 Kvalitet 
En mycket viktig faktor inom relationsmarknadsföring bygger på en god 
kundupplevd kvalitet. Kvaliteten påverkar det kundupplevda värdet som i 
sin tur är den faktor som starkast påverkar relationen mellan kunden och 
företaget.39  
 
Relationen innebär att kunden har ett förtroende för att företagets 
kontaktperson kommer att agera på ett sådant sätt att kundens långsiktiga 
intressen blir tillgodosedda. Relationskvalitet ur kundens perspektiv uppnås 
genom att kontaktpersonen förmår reducera den osäkerhet kunden upplever 
i anknytning till tjänsten eller produkten. Man kan således anta att kundens 
förväntningar och upplevelser påverkas, åtminstone i viss utsträckning, av 
hur stark relationen är mellan kunden och företaget.40 
 
Kravet för att företaget skall få ett gott kvalitetsrykte är att det konsekvent 
lever upp till eller överträffar kundens förväntningar. Genom en stark 
kundrelation ökar företagets möjligheter att motsvara eller överträffa 
kundens förväntningar i varje enskild interaktion.41  

4.2.2 Lönsamhet 
Relationsmarknadsföringens lönsamhetseffekter uppstår huvudsakligen på 
två sätt. Det första är indirekt via en ökad kundlojalitet och därmed 
långsiktigare och potentiellt lönsammare kundförhållanden. Den andra 
lönsamhetseffekten sker direkt via en bättre precision och därmed en ökad 
kostnadseffektivitet i marknadsföringen.42 

                                                
37 Gummesson, E., Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, s. 21 
38 Söderlund, M., Den nöjda kunden, Kundtillfredsställelse � orsaker och effekter, s. 83 
39 Blomqvist, R., m.fl., Relationsmarknadsföring � Strategi och metod i servicekonkurrens, 

s. 51 
40 Ibid., s. 55 
41 Ibid., s. 57, 66-67 
42 Ibid., s. 182 
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Kundlojalitet 
Kundlojaliteten består av tre olika nivåer inom relationsmarknadsföring. Ju 
högre nivån är, desto större är de potentiella fördelarna. Första nivån är 
monetär och kännetecknas av att företaget främst använder priset som ett 
medel att öka det kundupplevda värdet. Nackdelen är att den sällan ger 
bestående konkurrensfördelar, priset är det element i marknadsföringsmixen 
(4P) som är lättast att imitera.43  
 
Andra nivån består av monetära och sociala medel. Här används oftast 
också priset men i kombination med andra åtgärder för att etablera sociala 
band med kunden. Kunden ses som en �klient� vars unika behov och 
önskemål tillgodoses på ett personligt sätt. Målet är att bygga upp ett 
förtroende som gör att relationen får ett djupare värde för klienten än vad 
som kan åstadkommas med enbart monetära fördelar.44  
 
I den tredje nivån knyter företaget strukturella band med klienten utöver de 
sociala och finansiella banden. Tjänsten eller produkten formges som en del 
av ett leveranssystem, vilket innebär för klienten att han eller hon förses 
med ett värdeökande system som inte kan fås eller användas på egen hand 
och som inte är tillgängligt på annat håll. Därmed ökar kostnaderna för 
klienten att byta leverantör avsevärt.45 
 
En ökad kundlojalitet minskar kundomsättningen vilket gör att företaget inte 
ständigt måste attrahera nya kunder. På så vis minskar kostnaderna för 
marknadsföringen eftersom det är billigare att behålla en befintlig kund än 
att attrahera en ny.46 

Precision 
Genom att uppnå bättre precision ökar kostnadseffektiviteten. När kunden är 
känd minskar �spillet� i marknadsföringen och företagets kommunikation 
når rätt mottagare. 47  Detta leder i sin tur till att företaget lättare kan 
koncentrera sig på att överträffa kundens förväntningar och därmed skapa 
kundkvalitet. Tack vare ett ökat kundupplevt värde blir kunderna dessutom 
mindre priskänsliga.  
 
Direktmarknadsföring (DM) ses som en marknadsföringsmetod vars 
tillämpningar skall underlätta för företaget att genomföra en 
relationsmarknadsföringsstrategi på ett effektivt sätt. 48  Dessa samband 
illustreras i modellen i bild 4.2. 

                                                
43 Blomqvist, R., m.fl., Relationsmarknadsföring � Strategi och metod i servicekonkurrens, 

s. 41, 43 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibid., s. 21 
47 Ibid. 
48 Ibid., s. 20 
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Bild 4.2. Samband för att uppnå lönsamhet genom relationsmarknadsföring.  
(Källa: Blomqvist, R. m.fl., Relationsmarknadsföring Strategi och metod i 

servicekonkurrens, s. 20) 
 
 
Lönsamheten garanteras givetvis inte endast av en relations-
marknadsföringsstrategi och lojala kunder. Det är viktigt att företaget 
arbetar aktivt med att utveckla ömsesidigt värdehöjande kundrelationer som 
får positiva följder för såväl kundtillfredsställelsen som företagets 
lönsamhet.49 

4.2.3 Organisation 
Relationsmarknadsföring bygger även på en relationsskapande process som 
involverar hela företaget. Den kan inte bedrivas på egen hand av en 
marknadsavdelning. Hela företagets verksamhet måste fokuseras på och 
anpassas till att gynna kundrelationerna.50 
 
För att nå en hög kundnöjdhet måste företaget inrikta sig på hög kvalitet, en 
hög servicenivå och på andra prestationsåtgärder. Dessa utmaningar kräver 
att företaget tänker på vilket sätt de interagerar med sina kunder, 
leverantörer och distributionskanaler.51 Det är viktigt att de fokuserar på 
processer som samordnar hela organisationen och är inriktade mot kundens 
behov. 
 
I en traditionell organisation som är hierarkiskt uppbyggd läggs främst 
tyngdpunkten på individuella funktioner vilket leder till dålig koordination 
mellan övriga funktioner, avdelningar och arbetsuppgifter. Detta betyder att 
problem som uppstår inom en avdelning av organisationen kan ha sitt 
ursprung i en annan avdelning men att det inte uppmärksammas där. 

                                                
49 Blomqvist, R., m.fl., Relationsmarknadsföring � Strategi och metod i servicekonkurrens, 

s. 21 
50 Gummesson, E., Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, s. 29 
51 Payne, A., m.fl., Relationship Marketing for Competitive Advantage � Winning and 

keeping customers, s. 5 
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Resultatet av detta blir låga nivåer av företagsprestation och ännu lägre 
nivåer av kundnöjdhet eftersom kunderna skickas från en funktions-
fokuserad avdelning till en annan i uppdrag att hitta en lösning till 
problemet.52  
 
I en vertikal organisation möjliggörs samarbete mellan de interna 
funktionerna vilket leder till att både kundens och leverantörens behov och 
kompetens uppmärksammas. De interna funktionerna består av människor 
som arbetar inom organisationen och deras attityd och motivation kommer 
att påverka kundrelationerna direkt eller indirekt.53 Medarbetarnas uppgift är 
således att skapa en intern kultur och inriktning som hjälper och stödjer 
organisationen att nå sina mål.  
 
Organisationens kultur har det största inflytandet på de anställdas beteende 
och attityder och kan sägas beskriva organisationens klimat. Följaktligen 
kan nämnas att ju nöjdare en anställd är på ett företag desto större är 
chansen att personen stannar kvar. Att de anställda stannar kvar blir en 
viktig del i relationsmarknadsföringen eftersom relationer är uppbyggda och 
underhållna av individer. Kunder är oftast mer lojala till den person som tar 
hand om dem personligen än till hela organisationen.54 

4.3 Kundtillfredsställelse 
Det finns ett ökande intresse för kundnöjdhet bland företagen. Orsaken är att 
företagen förväntar sig att ju nöjdare en kund är desto mer sannolikt är det 
att kunden kommer tillbaka nästa gång ett köp blir aktuellt. Företagen 
förväntar sig också att en nöjd kund talar om för vänner och bekanta hur bra 
leverantören är. Detta innebär att kunden tar hand om en del av företagets 
marknadsföring vilket leder till ökad trovärdighet och även minskade 
kostnader för företaget. Sammantaget handlar detta om förväntningar om 
sambandet mellan kundnöjdhet och kundens beteende. Eftersom dessa 
beteenden påverkar både kostnader och intäkter förväntar man sig att den 
nöjda kundens beteende är lönsamt.55 
 
Kundtillfredsställelse har således kundens perspektiv och är baserat på 
kundens subjektiva upplevelse. Denna upplevelse är ett resultat av att 
kunden har exponerats för en leverantörs erbjudande, alltså ett resultat av 
egna erfarenheter. Nivån på kundens tillfredsställelse beror på kundens 
förväntningar före ett köp och kundens bedömning av utfallet efter köpet. 
Om kundens förväntningar före köpet överträffas av bedömningen av 
utfallet blir graden av tillfredsställelse hög.56 
 
                                                
52 Payne, A., m.fl., Relationship Marketing for Competitive Advantage � Winning and 

keeping customers., s. 4 
53 Ibid., s. 9 
54 Ibid., s. 11-12 
55 Söderlund, M., Den nöjda kunden, Kundtillfredsställelse � orsaker och effekter, s. 11 
56 Ibid., s. 14, 37, 59 
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För att företaget ska upprätthålla nivån hos de kunder som redan är nöjda 
och förbättra för de kunder som inte är tillfredsställda, måste de ha 
information om vilka faktorer som påverkar kundens tillfredsställelse. Det 
intressanta för företaget är alltså kundnöjdhetens orsaker och effekter. 
Företaget måste identifiera kundernas behov och anpassa sin verksamhet till 
dessa behov.57  
 
Många marknadsföringsforskare menar att personer inom alla avdelningar 
på företaget, inte bara marknads- eller försäljningsavdelningen, bör vara 
genomsyrade av kundens behov och hur dessa behov på bästa sätt ska 
tillfredsställas. En hög grad av samverkan mellan avdelningar inom 
företaget ger möjligheter att skapa tillfredsställda kunder. Detta beror på att 
information om vad företaget bör göra för att tillfredsställa kunden ofta 
finns inom olika avdelningar inom företaget. Utbyte av information skapar 
ett rikare beslutsunderlag för ett företag som eftersträvar att skapa 
kundtillfredsställelse.58 
 
En hög grad av kundtillfredsställelse ökar kundlojaliteten vilket innebär att 
sannolikheten att kunden återkommer till företaget ökar. En hög grad av 
kundtillfredsställelse kan även minska priselasticiteten bland nuvarande 
kunder. Detta beror på att tillfredsställda kunder är villiga att betala mer för 
de fördelar som de får och är mer toleranta mot ökningar i priset. När 
företaget har produkter som kunden är tillfredsställd med minskar kostnader 
som är relaterade till att hantera fel. Företaget behöver då inte använda 
resurser till exempelvis att hantera returer och klagomål. En annan effekt av 
en hög kundtillfredsställelse är att nöjda kunder förbättrar företagets 
anseende. Ett bra anseende kan innebära att kunden upplever en mindre risk 
och har därmed även en större köpbenägenhet när nya produkter 
introduceras. Det är med andra ord kundens beteendeeffekter som påverkar 
företagets lönsamhet. För att öka lönsamheten försöker företagen påverka 
kundens nöjdhet med hjälp av marknadsföring.59 

                                                
57 Söderlund, M., Den nöjda kunden, Kundtillfredsställelse � orsaker och effekter., s. 14, 18 
58 Ibid., s. 90, 92 
59 Ibid., s. 11, 145 
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5 Lagstiftning och regelverk 
När ett läkemedel har registrerats hos Socialstyrelsen och finns tillgängligt 
på marknaden startar läkemedelsföretagens marknadsföring för att nå 
avsedda målgrupper. Denna marknadsföring regleras i generella lagar och 
bestämmelser för marknadsföring i stort men även av specifika 
bestämmelser för marknadsföring av läkemedel. 
 
En säker och ändamålsenlig användning av läkemedel förutsätter att det 
finns information om läkemedlen som uppfyller vissa krav. De olika 
reglerna utgår från att informationen om läkemedel är en integrerad del av 
produkten och det är således tillverkarens skyldighet att lämna sådan 
information. Reglerna förutsätter även att informationsmottagaren har behov 
av för dem saklig och lämplig information.60  
 
Marknadsföringen regleras av de offentligrättsliga reglerna och de 
utomrättsliga reglerna. De offentligrättsliga reglerna tillämpas av olika 
offentliga organ och de utomrättsliga reglerna tillämpas och övervakas av 
näringslivet. De viktigaste bestämmelserna och övervakningsorganen kan 
ses i tabell 5.1 nedan.61 
 
 

Regelkälla Tillämpande organ 
Offentlig rättsliga  
Marknadsföringslagen Konsumentverket (KOV) / 

Konsumentombudsmannen (KO) 
Marknadsdomstolen (MD) 

Läkemedelslagen Läkemedelsverket 
  
Utomrättsliga regler  
Regler för 
läkemedelsinformation 

Nämnden för bedömning av 
läkemedelsinformation (NBL) 
Läkemedelsindustrins 
informationsgranskningsman (IGM) 

Grundregler för reklam Nämnden för bedömning av 
läkemedelsinformation (NBL) 

 

Tabell 5.1. De viktigaste bestämmelserna och övervakningsorganen för 
läkemedelsområdet. (Källa: Blomgren, R.. m.fl., Svensk Läkemedelsrätt, s. 197) 

 
 
 
 
 

                                                
60 Blomgren, R., m.fl., Svensk Läkemedelsrätt, s. 196 
61 Ibid., s. 197 
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5.1 Grundregler för reklam 
Internationella Handelskammarens grundregler för reklam ska främja hög 
etisk standard på marknadskommunikationens område genom näringslivets 
egna åtgärder som komplement till gällande rätt. Grundregler för reklam 
behandlar 23 faktorer vilka är: grundläggande principer, goda seder, 
hederlighet, socialt ansvar, vederhäftighet, jämförelser, misskreditering, 
intyg, integritetsskydd, renommésnyltning, efterbildning, reklam-
identifiering, säkerhet och hälsa, barn och ungdom, garantier, obeställda 
varor, miljömässigt uppträdande, ansvar, ansvarets omfattning, rättelse, 
bevisning, upprätthållande av beslut samt implementering.62  
 
Det tillämpande organet för grundregler för reklam är nämnden för 
bedömning av läkemedelsinformation (NBL). NBL ska bedöma 
läkemedelsföretagens information och andra affärsetiska frågor angående 
om informationen är förenlig med vad som anses vara god affärssed. NBL 
består av ordförande och tio ledamöter och gör sina uttalanden i form av 
yttranden eller vägledande utlåtande. Handläggningen sker under 
domstolsliknande förhållanden med en sökande och en svarande. Ärendet 
består av en anmälan mot en annons eller annan information från ett 
läkemedelsföretag. Vem som helst kan vända sig till nämnden med en 
anmälan.63 

5.2 Marknadsföringslagen 
Marknadsföringslagen har till ändamål att främja konsumenternas intressen 
i samband med näringsidkares marknadsföring av varor, tjänster och andra 
nyttigheter samt att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot 
konsumenter eller näringsidkare.64  
 
Tillämpning av marknadsföringslagen görs av konsumentverket 
(KOV)/konsumentombudsmannen (KO) som har en övervakande och 
ingripande funktion och marknadsdomstolen (MD) som är dömande. 
KOV/KO kan ta upp ett ärende på eget initiativ eller från en anmälan 
utifrån. De tar då kontakt med näringsidkaren och redovisar varför man 
anser att marknadsföringen är olämplig. Om näringsidkaren inte korrigerar 
sin marknadsföring förs ärendet vidare till MD. Det beslut som MD fattar 
kan inte överklagas.65 

5.3 Läkemedelslagen 
Läkemedelslagen innehåller bestämmelser angående läkemedels-
information. 21 § i läkemedelslagen riktar sig till den som tillhandahåller 
läkemedlet och lyder: 
 
                                                
62 Internationella Handelskammaren, Grundregler för reklam 
63 Blomgren, R., m.fl., Svensk Läkemedelsrätt, s. 217 
64 Ibid., s. 201 
65 Ibid. 
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Sådan information om läkemedel som har särskild betydelse för att 
förebygga skada eller för att främja en ändamålsenlig användning av 
läkemedel skall lämnas skriftligen när ett läkemedel tillhandahålls 
konsumenten. Information som utgör ett led i marknadsföringen av ett 
läkemedel skall vara aktuell, saklig och balanserad. Den får inte vara 
vilseledande.66 
 
Läkemedelsverket har till uppgift att granska den information som är ett led 
i marknadsföringen av läkemedel. Kontrollen sker genom granskning av 
stickprov av främst dags-, kvälls- och veckopress samt medicinsk och 
farmaceutisk fackpress. Anmälningar kan även göras utifrån angående 
felaktig läkemedelsinformation.67  

5.4 Regler för läkemedelsinformation 
Läkemedelsindustrins branschorganisationer har inrättat regler för 
läkemedelsinformation för att skapa ett system för god sed i 
läkemedelsbranschens marknadsföring. Dessa regler anger innebörden av 
läkemedelsföretagens ansvar för läkemedelsinformationen. Läkemedels-
företagen är skyldiga att vid marknadsföringen av läkemedel lämna 
information om läkemedlets egenskaper, verkningar och lämplig 
användning. Detta är en förutsättning för att läkemedlet används på ett 
riktigt sätt.68 
 
Ett av de tillämpande organet är nämnden för bedömning av läkemedels-
information (NBL).  
 
Det andra av de tillämpande organen som ska säkerställa att 
informationsreglerna efterlevs är läkemedelsindustrins informations-
granskningsman (IGM). IGM ska kontinuerligt granska läkemedels-
företagens marknadsföringsåtgärder främst genom att övervaka annonser 
och andra skriftliga marknadsföringsåtgärder. Granskningen som IGM utgör 
gäller i första hand informationens trovärdighet och saklighet. IGM kan 
även ta upp anmälningar utifrån som exempelvis från myndigheter, 
organisationer och enskild person. Om företaget inte accepterar 
granskningsmannens kritik går ärendet över till NBL.69 
 
Regler för läkemedelsinformation tillämpas i första hand på tryckt skrift 
men dessa regler gäller även för muntlig information. Den viktigaste 
muntliga läkemedelsinformationen fås från läkemedelskonsulenter, 
produktspecialister för enskild information eller gruppinformation, 
symposier eller konferenser samt utställningar. Läkemedelskonsulenterna 

                                                
66 Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Läkemedelslag (1992:859), 21 § 
67 Blomgren, R., m.fl., Svensk Läkemedelsrätt, s. 210 
68 Ibid., s. 215 
69 Ibid., s. 215-216 
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ska ha erhållit en medicinsk grundutbildning vilket leder fram till en 
auktorisation.70 
 
Läkemedelskonsulenten ska avisera sina besök på förhand och upplysa om 
vilken art av information som avses. Den muntliga informationen ska avse 
förmedling av fakta och sakuppgifter och ska för mottagaren av 
informationen ingå som ett naturligt led i deras tjänsteutövning. Vid muntlig 
information ska mottagarna ha tillfälle att redovisa sina erfarenheter av och 
synpunkter på läkemedel som behandlas vid tillfället. Denna information 
ska sedan läkemedelskonsulenterna vidarebefordra till företaget.71 

                                                
70 Hentzel, G., Läkemedelsinformation och marknadsföring, s. 37 
71 Hentzel, G., Läkemedelsreklam � rättsliga och utomrättsliga normer, s. 28, 68-69 
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6 Förhållanden för läkemedelsbranschen 
I detta kapitel behandlas vår referensram för de speciella förhållanden som 
finns för marknadsföring inom läkemedelsbranschen. Utgångspunkt 
kommer att vara teori inom marknadsföring (kapitel 4) samt lagstiftning och 
regelverk (kapitel 5). En del av teorin är direkt användbar för 
marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Annan teori bör kombineras 
för att vara applicerbar.  
 
Teorin som innebär att man skiftar fokus från marknadsföringsmixen till 
relationsmarknadsföring bör modifieras något för att passa inom 
läkemedelsbranschen. För läkemedelsbranschen är ett flertal faktorer i 
centrum, även faktorer från marknadsföringsmixen. De faktorer som 
marknadsföringen bör koncentreras på anser vi är relationer, interaktion, 
produkt, påverkan och nätverk. Plats och pris anser vi inte ha lika central 
betydelse. 

6.1 Marknadsföringsmix 
Den traditionella marknadsföringsmixen som huvudsakligen går ut på 
transaktion mellan köpare och säljare gäller även för vinstmotiverade 
läkemedelsföretag. Marknadsföringsmixen fokuserar främst på produkt, 
påverkan, plats och pris. Inom läkemedelsbranschen är produkt och 
påverkan mycket viktigt.  
 
Att ha bra produkter är en förutsättning för läkemedelsföretaget. Produkten 
bör vara funktionell, användarvänlig och av hög kvalitet. Att produkten har 
en hög kvalitet är speciellt viktigt inom denna bransch eftersom den 
påverkar användarnas hälsa.  
 
Även påverkan är i centrum för läkemedelsbranschen. Läkemedelsföretagen 
vill påverka förskrivarna så att försäljningen ökar. Företagen får dock inte 
fritt välja marknadsföringskanal eller hur kommunikationen ska utformas 
eftersom detta regleras av lagar och bestämmelser. Läkemedelsföretagen får 
inte heller rikta sig direkt till slutkunden. Det får inte förekomma några 
mellanhänder angående information om läkemedel. Läkemedelsföretagen är 
skyldiga att informera om produkten och hur den används. De är även de 
mest lämpade för att tillhandahålla denna information eftersom de utvecklat 
och producerat läkemedlet. 
 
Eftersom det finns få distributionskanaler inom läkemedelsbranschen i 
Sverige kan platsen inte sägas vara avgörande för läkemedelsföretagens 
marknadsföring. För närvarnade distribueras receptbelagda läkemedel som 
riktar sig till slutanvändaren av Apoteket.  
 
Priset är inte en avgörande faktor eftersom läkemedel ofta är 
subventionerade. För läkaren är priset inte heller den viktigaste faktorn vid 
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val av produkt. Inom läkemedelsbranschen styrs priset av de höga 
forsknings- och utvecklingskostnaderna och de måste få in så mycket 
intäkter som möjligt innan patenttiden upphör.  

6.2 Relationsmarknadsföring 
Att läkemedelsbranschen kan sägas utöva relationsmarknadsföring som 
sätter nätverk, relationer, och interaktion i centrum stämmer delvis.  
 
Nätverk kan till viss del sägas användas inom läkemedelsbranschen genom 
exempelvis rådgivande grupper och kontakt med myndigheter.  
 
Relationer och interaktion med kunderna är av stor vikt. Eftersom läkemedel 
har en begränsad målgrupp som består av hälso- och sjukvårdspersonal med 
förskrivningsrätt är det relativt lätt att tillämpa relationsmarknadsföring. Att 
nå ut med läkemedel till förskrivarna genom läkemedelsrepresentanter 
förutsätter en bra relation mellan dessa. Företagen använder sig ofta av 
läkemedelskonsulenter som förmedlar fakta och sakuppgifter till kunden. 
Kunden ska även ges tillfälle att redovisa sina erfarenheter och synpunkter 
på läkemedlet till läkemedelskonsulenten och denna information ska 
vidarebefordras till företaget. Läkemedelsföretagen kan förutom produkten 
erbjuda andra relationsfrämjande faktorer som exempelvis vidareutbildning, 
konferenser och symposier.  

6.3 Kvalitet 
Inom läkemedelsbranschen är en god kundupplevd kvalitet en förutsättning 
för läkemedelsföretagens verksamhet. Kvaliteten som kunden upplever är 
baserad både på produkten och på andra faktorer som är förknippade med 
företaget, exempelvis information och service. En positiv kundrelation inom 
denna bransch kan påverka kundens förväntningar och upplevelser vilket 
kan leda till en högre upplevd kvalitet.  

6.4 Lönsamhet 
För att påverka lönsamheten är det viktigt att läkemedelsföretagen arbetar 
aktivt med att utveckla ömsesidigt värdehöjande relationer. Att bygga upp 
ett förtroende leder till att relationen får ett djupare värde för kunden. Denna 
relation är viktig med även nödvändig för att inte förlora marknadsandelar. 
 
Lönsamheten påverkas även av lojala kunder eftersom det är billigare för 
företaget att behålla en befintlig kund än att attrahera en ny. Inom 
läkemedelsbranschen är kundlojaliteten låg, vilket beror på att kunderna vill 
ha ett brett utbud av produkter för att få tillgång till de fördelar som olika 
företag kan erbjuda.  

6.5 Organisation 
Eftersom marknadsföring inom läkemedelsbranschen till stor del är 
uppbyggd av relationer är det av stor vikt att de blir så långvariga som 
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möjligt. Att personalomsättningen är låg är en förutsättning för en god 
relation eftersom de är uppbyggda och underhållna av individer. Kunden är 
ofta mer lojal till en person än till företaget i stort.  
 
Vid personalbyte tar det tid för ny personal att sätta sig in i 
arbetsuppgifterna eftersom de måste vara insatta i det terapeutiska området, 
läkemedelsprodukten och bygga upp nya relationer. 
 
För att underlätta för företaget i stort att vara kundinriktade bör företaget ha 
lagrat kundspecifik information, exempelvis i en databas, som alla inom 
företaget har tillgång till. 

6.6 Kundtillfredsställelse 
Läkemedelsföretagen förväntar sig att en nöjd kund är lönsam eftersom ju 
nöjdare en kund är desto mer sannolikt är det att kunden kommer tillbaka 
för ytterligare köp. För att öka kundnöjdheten måste företagen ha 
information om vilka faktorer som påverkar kundtillfredsställelsen. 
Företagen måste då identifiera kundens behov och anpassa sin verksamhet 
efter dessa. Läkemedelsföretag får uppgifter om kundens behov via de 
relationer och den interaktion som sker och kan på så sätt försöka anpassa 
sin produkt och annan information efter detta.  

6.7 Lagstiftning och regelverk 
Marknadsföring av läkemedel regleras av generella lagar och bestämmelser 
för marknadsföring och av specifika regler för läkemedel. För att ett 
läkemedel på ett säkert sätt ska kunna användas krävs att informationen om 
läkemedlet uppfyller vissa krav. Läkemedelsföretagen är skyldiga att lämna 
information om läkemedlets egenskaper, verkningar och lämplig 
användning. De lagar och regler som finns gäller för både muntlig och 
skriftlig information.  
 
Om någon av dessa lagar eller regler inte följs kan detta leda till svåra 
konsekvenser för läkemedelsföretaget. Regelbrott kan resultera i böter och 
skadat förtroende vilket kan leda till en minskad försäljning som kan 
innebära minskade marknadsandelar.  
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7 Företagsfakta Serono 
Serono är ett familjeägt företag som grundades 1906 i Rom. Det var då ett 
farmakologiskt institut som specialiserade sig på att extrahera och rena 
substanser ur biologiskt material. Ursprungligen fokuserade sig företaget på 
infertilitetsbehandlingar. År 1949 lyckades Serono bli först i världen med att 
rena fram fertilitetshormoner ur urin från kvinnor i klimakteriet, vilket 
används vid provrörsbefruktning. Serono blev marknadsledande på 
fertilitetshormoner och är så fortfarande.72 

Under 1980-talet började Serono arbeta inom den biotekniska sektorn och 
idag räknas Serono som det tredje största biotekniska företaget i världen. 
Företaget har omkring 4 750 anställda och dess verksamhet är geografiskt 
utspridd i fler än 44 länder, med produktionsenheter i 8 av dessa och 
försäljningsavdelningar i över 90 länder. Huvudkontoret och huvuddelen av 
den forskning som bedrivs är placerad i Schweiz.73 Idag är 60 % av Serono i 
Bertarelli familjens ägo och den återstående delen av företaget är 
börsnoterat på både Zürich- och New York-börsen.74 
 
Serono har tre huvudsakliga strategier, vilka är att maximera potentialen av 
sina produkter som redan finns ute på marknaden, att införa nya 
terapiområden från sin forsknings- och utvecklingsenhet (F&U) på 
marknaden och att licensiera eller förvärva ytterligare projekt till vilka de 
kan tillföra sin utvecklingsexpertis.75 
 
Serono strävar efter att förstärka sin position som en av de globala ledarna 
inom bioteknik. De vill även förbättra livssituationen för patienter genom att 
utveckla proteiner, monokloniala antikroppar och små molekyler som 
fokuserar på speciella terapeutiska områden associerade med allvarliga 
medicinska tillstånd.76  
 
Ett av deras terapeutiska kärnområden är neurologi där de har den ledande 
produkten Rebif® mot multipel skleros (MS). Serono har även läkemedel 
inom tillväxt- och ämnesomsättningsbehandling för barn och vuxna med 
tillväxtstörningar. Dessa läkemedel kan även användas i slutskedet av 
AIDS-behandling. De har även produkter inom dermatologi med preparatet 
Raptiva® för behandling av lindrig till allvarlig psoriasis.  
 
Inom ofrivillig barnlöshet och fertilitetsbehandling är Serono världsledande 
och säljer det mest spridda och ordinerade medlet i världen, Gonal-f®. Detta 
medel säljs i en användarvänlig spruta som redan är fylld och klar att 
                                                
72 FASS, Läkemedelsföretag inom LIF 
73 Serono, �Serono Coporate Factsheet, February 2006�, s. 1 
74 Alperowicz, N., �Serono: Big Ambitions in Biotech� 
75 Serono, Serono Annual Report 2005, s. 3 
76 Serono, �Serono Coporate Factsheet, February 2006�, s. 1 
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använda. Seronos mål för detta kärnområde är att kunna erbjuda ett 
integrerat urval av innovativa patientvänliga lösningar för varje steg i 
fertilitesbehandlingen.77 Försäljningen per terapeutiskt område kan ses i bild 
7.1. 
 
 

 
 

Bild 7.1. Försäljning per terapeutiskt område. 
(Källa: Egen bearbetning av Serono Coporate Factsheet, February 2006) 

 
Företaget har även ett trettiotal pågående utvecklingsprojekt och fokuserar 
inte bara på existerande behandlingsområden utan även på nya såsom 
onkologi (läran om tumörsjukdomar) och autoimmuna sjukdomar som 
exempelvis MS och vissa tarmsjukdomar. 
 
Vad som särskiljer Serono från många andra biotekniska företag är dess 
stora interna forsknings- och utvecklingsenhet. I verksamheten ingår fler än 
1 300 F&U-medarbetare och mer än 24 % (2004) av företagets totala 
avkastning investerades i att upptäcka och utveckla nya behandlings-
former.78 Tack vare storleken på den interna F&U-enheten sker endast 10 % 
av det totala produktionsbehovet via outsourcing till andra företag och då 
främst inom små molekyler.79  

                                                
77 Serono, �Serono Coporate Factsheet, February 2006�, s. 1 
78 Ibid. 
79 Alperowicz, N., �Serono: Big Ambitions in Biotech� 
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8 Fakta om IVF 
För att få en ökad förståelse av Serono Nordics marknad inom infertilitet 
och även utvärderingen av enkätundersökningen ges i detta kapitel en 
presentation av IVF. De områden som behandlas är kvinnans 
menstruationscykel samt orsaker till och behandling av infertilitet. 

8.1 Inledning IVF 
Kunskaperna om barnlöshet har kontinuerligt förbättrats tack vare 
avancerad forskning och modernt kliniskt handlande. Sedan det första 
provrörsbarnet föddes har över två miljoner barn fötts med hjälp av olika 
reproduktionsteknologier, varav ca 35 000 i Norden.80  
 
Redan i början av 1900-talet började man utreda orsaker till infertilitet, men 
det är under de senaste 50 åren som behandlingsmetoder har börjat 
användas. År 1978 föddes världens första provrörsbarn, vilket var ett 
resultat av mer än 20 års preklinisk forskning. I Sverige föddes det första 
provrörsbarnet 1982. Efter en tid ersattes nästan helt de kirurgiska 
behandlingsmetoderna med IVF-behandling, det vill säga befruktning 
utanför kroppen. Genom att kombinera IVF-behandling med hormonell 
förbehandling av kvinnor för att få ett stort antal mogna ägg kan nästan alla 
typer av kvinnlig infertilitet behandlas. År 1992 kunde man även behandla 
allvarliga former av manlig infertilitet genom så kallad intracytoplasmatisk 
spermieinjektion, ICSI.81  

8.2 Kvinnans menstruationscykel 
Kvinnans menstruationscykel styrs av ett samspel mellan hypofyshormoner 
och äggstockshormonerna östrogen och progesteron. Från hypofysen 
insöndras två hormoner till blodet. Det ena hormonet kallas FSH vilken 
stimulerar utvecklingen av äggblåsor i början av menscykeln. Äggblåsorna 
producerar östrogen vilket leder till att livmoderslemhinnan ökar i tjocklek 
för att på så sätt förbereda sig att ta emot ett befruktat ägg.82 
 
Den andra hypofyshormonen kallas för LH och påverkar äggets mognad och 
ägglossning. Ägglossning innebär att äggblåsan brister och ägget kommer ut 
i äggledaren. Äggblåsan börjar sedan tillverka progesteron och blir en så 
kallad gulkropp, vilket ska leda till att endast en äggcell befruktas. Om 
äggcellen befruktas fortsätter produktionen av progesteron och om 
äggcellen inte befruktas stöts livmoderslemhinnan bort i en mensblödning.83 
 

                                                
80 Hreinsson, J., m.fl., Infertilitet � Utredning och behandling genom assisterad 

befruktning, s. 11 
81 Ibid., s. 13 
82 Organon, �Ofrivillig barnlöshet � En skrift om orsaker och behandling� 
83 Ibid. 
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Ägg nybildas inte utan finns från början av fosterstadiet i flickans 
äggstockar i form av ca sju miljoner äggblåsor. När kvinnan uppnår fertil 
ålder innehåller äggstockarna cirka 400 000 ägganlag varav endast 300-500 
kommer att utvecklas så att de är befruktningsdugliga. Kvinnans sista 
ägglossning äger vanligtvis rum i 50-årsåldern.84 
 
Chansen att bli gravid under en ägglossning och därefter föda ett barn är 
under ideala förhållanden endast 20-25 %. Detta beror på flera olika faktorer 
som exempelvis att ägget inte blir befruktat, att ägget inte implanterar eller 
att det stöts bort vid implantationen.85  

8.3 Infertilitet 
Infertilitet definieras som oförmågan att få barn efter ett års försök, med 
normal samlagsfrekvens, utan preventivmedel. I Sverige är cirka en halv 
miljon människor i fertil ålder ofrivilligt barnlösa, vilket innebär att det är ca 
10-15 % som inte lyckas få barn på egen hand.86 
 
Orsakerna till barnlöshet kan bero på manliga eller kvinnliga faktorer eller 
vara en kombination av dessa. I vissa fall går det inte att finna någon orsak. 
Orsaker till ofruktsamhet hos kvinnan kan vara nedsatt eller ingen passage i 
äggledarna, endometrios, ägglossningsrubbningar, missfallsbenägenhet eller 
muskelknutor eller andra förändringar i livmodern. Manliga orsaker till 
ofruktsamhet kan vara nedsatt spermakvalitet, hinder i sädesledarna, 
immunologiska effekter, hormonella rubbningar, erektionsstörningar eller 
genomgången cancerbehandling.87  
 
När orsakerna till barnlöshet beror på en kombination av kvinnliga och 
manliga orsaker eller endast har manliga orsaker är den vanligaste metoden 
för behandling provrörsbefruktning, så kallad IVF. Denna metod 
kombineras även ofta med mikroinjektionsteknik, så kallad ICSI 
(Intracytoplasmatisk spermieinjektion).88 
 
Sannolikheten att lyckas med IVF-behandling beror på kvinnans ålder, 
orsaken till barnlösheten och antalet genomgångna behandlingar. För varje 
behandling är chansen cirka 30-35 % att lyckas. Av de par som har 
möjlighet att upprepa försöken upp till tre gånger och de som har möjlighet 
att återinföra frysta embryon kommer cirka 60-70 % att få barn.89 
 
Trots att inte alla blir gravida med IVF-behandling är denna metod ett stort 
framsteg gällande barnlöshet. Många olika former av barnlöshet går att 
behandla med IVF och med andra kombinationsbehandlingar. I Sverige 
                                                
84 Landgren, B-M., m.fl., �Kvinnlig reproduktion�, s. 20 
85 Serono Nordic, �Hjälp till graviditet� 
86 Organon, �Ofrivillig barnlöshet � En skrift om orsaker och behandling� 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
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finns det fjorton godkända kliniker som bedriver IVF-verksamhet. Inom den 
offentliga vården i Sverige tillåts högst två eller tre behandlingsförsök. 
Därefter kan de som vill och har råd gå vidare till privata IVF-kliniker. 
Klinikerna tillämpar en övre åldersgräns för kvinnan som är cirka 38 år 
inom den offentliga vården och något högre på de privata klinikerna.90  

8.4 Behandling 
Behandling av infertilitet består av att kvinnan behandlas med hormoner, 
genom injektioner och/eller nässpray, för att flera ägg ska mogna samtidigt. 
Därefter plockas äggen ut, befruktas och återinförs. Efter återinförandet tar 
det cirka 14 dagar innan man vet om kvinnan blivit gravid. 91 
Behandlingsförloppet visas i bild 8.1. 
 

 
Bild 8.1. Behandlingsmetoder för IVF.  

(Källa: Egen bearbetning av Serono Nordic, �Hjälp till graviditet�, s. 2) 

8.4.1 Hämning av LH 
För att få ut så många ägg som möjligt är det viktigt att kroppens egen 
produktion av hormon inte utlöser en för tidig ägglossning.92 Eftersom det 
är hormonet LH som startar ägglossningen inleds därför hormon-
behandlingen genom att den naturliga LH-produktionen minskas. Detta kan 
ske genom så kallad nedreglering eller med hjälp av GnRH-antagonist, 
vilken blockerar kvinnans egen FSH- och LH-produktion. Nedregleringen 
sker med hjälp av nässpray eller injektioner som långsamt stänger av 
kvinnans hormonproduktion. Denna nedreglering pågår i 3-5 veckor och 
sker både före och under hormonstimulering. Under denna period kommer 
kvinnan hormonellt sätt i klimakteriet. Om en GnRH-antagonist används 
blir hormonstimuleringen kortare än vid nedreglering. Detta läkemedel ges i 
injektionsform en gång om dagen och hämmar snabbt kvinnans 
ägglossningshormon.93 

8.4.2 Stimulering med FSH 
Nästa fas i behandlingen består av att kvinnans äggstockar stimuleras att 
bilda äggblåsor. Denna stimulering består av dagliga injektioner av 
hormonet FSH som kvinnan ger sig själv under cirka 10-14 dagar. Denna 
injektion ges på magens nedre del. Under denna behandling växer 

                                                
90 Serono Nordic, �Hjälp till graviditet� 
91 Organon, �Ofrivillig barnlöshet � En känslomässig berg- och dalbana� 
92 Serono Nordic, �En liten bok om IVF� 
93 Organon, �Ofrivillig barnlöshet � En skrift om orsaker och behandling� 
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äggblåsorna i äggstockarna. Med hjälp av ultraljudsundersökning mäts 
äggblåsornas storlek och bästa dag för ägguttag bestäms.94 

8.4.3 Ägglossning med hCG 
Efter FSH-stimuleringen framkallas ägglossning genom injektion av 
hormonet hCG vilket liknar det naturliga hormonet LH. Ägglossningen 
inträffar cirka 34-39 timmar efter att detta hormon har injicerats och äggen 
kan då tas ut. Efter denna ägglossning är ägget befruktningsbart i cirka 12-
24 timmar.95 

8.4.4 Äggaspiration 
Äggen tas ut genom att en vaginal 
ultraljudsprobe används där en tunn nål 
är fastsatt. Nålen sticks in i äggstocken 
via slidan under lokalbedövning av 
livmodertappen. Läkaren följer 
förloppet av ingreppet via ultraljud och 
kan punktera äggblåsorna och suga ut 
innehållt.96 Se bild 8.2. Varje äggblåsa 
kan innehålla ett ägg, men ibland 
innehåller den endast vätska. Innehållet 
undersöks efter utplockning i 
mikroskop. När en äggcell är funnen 
sugs den upp och läggs i en skål i ett 
värmeskåp. Det är viktigt att miljön i 
värmeskåpet liknar miljön i äggledaren 
avseende värme, mörker, fuktighet och 
pH.97  

 
Bild 8.2. Ultraljudsbild av ena 
äggstocken hos en kvinna som 

behandlats med FSH inför IVF. 
Äggblåsorna är cirka 2 cm i diameter. 

(Källa: Serono Nordic, �Hjälp till 
graviditet�, s. 24) 

 

8.4.5 Spermaanalys 
Samma dag som äggaspiration sker lämnar mannen spermaprov. En 
spermaanalys genomförs sedan för bedömning av mannens fertilitet och 
utvärdering av behandlingsmöjligheter. Vid spermaanalysen studeras 
ejakulatets volym, färg, viskositet, rörlighet, spermiekoncentration och totalt 
antal spermier i ejakulatet. Efter spermaanalys separeras spermierna från 
seminalplasman, vilken förutom spermier består av sekret från bitestiklar, 
prostata och sädesblåsor, för att detta inte ska påverka ägget negativt.98 

                                                
94 Organon, �Ofrivillig barnlöshet � En skrift om orsaker och behandling� 
95 Ibid. 
96 Ibid. 
97 Serono Nordic, �En liten bok om IVF� 
98 Westlander, G., m.fl., �Spermaanalys och preparation, ejakulerade och testikulära 

spermier�, s. 61, 64 
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8.4.6 Befruktning 
IVF-befruktning görs idag på två olika 
sätt. Det första är att ägg och tvättade 
spermier sammanförs i ett kärl med 
näringslösning så att spermierna på 
egen hand kan befrukta äggen. Denna 
metod kallas för konventionell IVF. Se 
bild 8.3. 
 
Den andra metoden som används är så 
kallad intracytoplasmatisk spermie-
injektion, ICSI. Denna metod används 
om mannens spermier har dålig 
rörlighet och inte kan tränga igenom 
äggskalet på egen hand. Med hjälp av 
en tunn glaspipett suger man då upp en 
spermie och för in den i äggcellen. 
Denna mikroinjektion utförs på 
laboratorium samma dag som 
äggaspiration sker. Se bild 8.4. 
 
Om det inte finns spermier i 
sädesvätskan kan spermier tas ut via ett 
operativt ingrepp från testikeln eller 
bitestikeln för att sedan mikroinjiceras i 
ägget. 

 
Bild 8.3. Äggcell omgiven av ett 

äggskal och på dess yta ses ett femtiotal 
spermier. 

(Källa: Serono Nordic, �Hjälp till 
graviditet�, s. 9) 

 

 
Bild 8.4. Mikroinjektion. Med hjälp av 
den tunna glasnålen till vänster förs 

spermien in i ägget. Äggets diameter är 
0,1 mm. 

(Källa: Serono Nordic, �Hjälp till 
graviditet�, s. 24) 

8.4.7 Embryo transfer 
Dagen efter äggaspiration kan man se om ägget blivit befruktat eller inte. Se 
bild 8.5. De befruktade äggen odlas ytterligare i 2-3 dagar då äggen delar 
sig. Se bild 8.6. Det kan hända att inga ägg befruktas eller att äggen inte 
delar sig vidare. Vid befruktning väljs det ägg ut som anses ha störst 
sannolikhet att leda till graviditet. De resterande användbara befruktade och 
delade äggen, så kallade embryon, kan frysas i flytande kväve för att 
användas vid ett senare tillfälle. I Sverige tillåter lagen att äggen kan frysas i 
högst fem år.99  

                                                
99 Organon, �Ofrivillig barnlöshet � En skrift om orsaker och behandling� 
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När embryot ska återföras till 
livmodern genom embryo transfer (ET) 
förs en tunn kateter upp i livmodern för 
att placera ut ägget. Se bild 8.7. 
Ingreppet tar endast några minuter och 
kvinnan kan därefter åka hem. Om 
ägget har varit nedfryst sker återföring 
efter upptining i samband med en 
hormonbehandling eller i kvinnans 
naturliga menstruationscykel.100  
 
Efter återinförandet ges ofta hormon för 
att öka möjligheten till graviditet. Efter 
cirka 18 dagar efter återinförandet kan  

 
Bild 8.7. Embryo transfer. 

(Källa:   
http://www.abc.net.au/health/features/inf

ertility/ivf.htm) 

en eventuell graviditet bekräftas med hjälp av ett graviditetstest och vid 
positivt test genomförs ultraljud för ytterligare bekräftelse.101 
 
Den allmänna regeln vid assisterad befruktning är i Sverige idag att endast 
ett ägg återförs. Dessa regler har tillkommit för att minska andelen 
tvillinggraviditeter som för närvarande är omkring 10 %. Endast i 
undantagsfall förs två ägg tillbaka. Detta kan ske om kvinnan är över 38 år 
gammal, om kvinnan tidigare har genomgått upprepade misslyckade 
behandlingar eller om kvinnan har avvikande embryon.102  
  
 
 

                                                
100 Organon, �Ofrivillig barnlöshet � En skrift om orsaker och behandling� 
101 Ibid. 
102 Wikland, M., m.fl., �Embryo transfer (ET)�, s. 127 

 
Bild 8.5. Befruktat ägg ett dygn efter 
befruktningen. I mitten av ägget ses 
arvsanlagen från ägget respektive 

spermien. 
(Källa Serono Nordic, �Hjälp till 

graviditet�, s. 22) 

 
Bild 8.6. Embryo i 4-cellstadie, dag 2  

(Källa: Carl von Linné Kliniken, 
http://www.linne.se/embryoi4cellstadiedag2/) 
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9 Serono Nordics marknadsföring 
Eftersom syftet med denna uppsats var att utreda hur marknadsföring kan 
ske inom läkemedelsbranschen utfördes en fallstudie av företaget Serono 
Nordic. Eftersom detta företag finns inom den biotekniska branschen utgör 
de ett exempel på hur marknadsföringsstrategier kan se ut för receptbelagda 
läkemedel som inte i första hand riktar sig till slutkunden.  
 
För att kartlägga Serono Nordics marknadsföringsstrategier har vi utfört två 
intervjuer på företaget. Den ena intervjun hölls med vår uppdragsgivare till 
enkätundersökningen, Rakel Samuelson, som är Key Account Manager. 
Rakel Samuelson har arbetat ett flertal år inom företaget och har många 
kontakter och stor kunskap inom denna bransch. Hon arbetar som säljare, 
men ägnar även mycket tid åt att informera om läkemedel. Hos Serono 
Nordic finns för närvarande 10 stycken Key Account Managers vilka är 
ansvariga för olika distrikt. Rakel Samuelsons arbete är inriktat mot IVF-
kliniker i Stockholm. Som underlag till denna intervju har vi använt en 
intervjuguide för att få strukturerade frågor. Se bilaga 2. 
 
Den andra intervjun som genomfördes var med Marie Nilsson som är Health 
& Governmental Affairs Manager. Tjänstens huvudsyfte är att ha kontakt 
och jobba mot myndigheter och genom en dialog med dem kunna utvidga 
företagets marknadsföringsaktiviteter. De myndigheter som Marie Nilsson 
huvudsakligen riktar sig till är Läkemedelsförmånsnämnden och 
Läkemedelsindustriföreningen. Hon har många års erfarenhet och stor 
kunskap inom denna bransch. Även till denna intervju användes en 
intervjuguide som underlag. Se bilaga 3. 
 
Detta kapitel är uppbyggt med utgångspunkt i teoridelen som behandlar 
marknadsföring samt lagstiftning och regelverk. På så sätt kan vi komma 
fram till vilka företagets marknadsföringsstrategier är och om de stämmer 
överens med teorin. 

9.1 Marknaden 
Marknaden inom IVF är begränsad och det finns idag 14 kliniker i Sverige. 
Serono Nordic studerar marknaden via bland annat marknads-
undersökningar, säljare, kongresser och publikationer. 
 
På den svenska marknaden finns för närvarande tre konkurrerande företag, 
nämligen Organon, Ferring och Serono Nordic. Organon är just nu 
marknadsledare med cirka 47 % i marknadsandel. Serono Nordics 
marknadsandel är cirka 45 % och Ferring står för 8 % av marknaden. 
Huvudkonkurrenten Organon har liknande produkter och priser som Serono 
Nordic. Användarvänligheten hos Serono Nordics produkter är dock något 
bättre. Ferring som är en nykomling på marknaden har läkemedel som är 
urinbaserade och har därför lägre priser.  
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Serono Nordic analyserar konkurrenterna genom diskussion med läkare, via 
kongresser, vetenskapliga studier och via säljare. Det förekommer att 
SWOT-analyser genomförs bland annat för ta reda på vad konkurrenterna 
gör och vilka resurser de har.  
 
Det finns ett intresse att öka marknaden inom IVF eftersom Serono Nordic 
är ett vinstdrivande företag. Detta skulle vara möjligt eftersom 
barnafödandet minskar samtidigt som åldern bland förstföderskor ökar. 
Företaget önskar därför öka viljan från staten att subventionera läkemedlen 
inom IVF. 
 
Ett annat led för att påverka marknaden sker via arbetsgrupper i gynekologi 
och via Infertilas Riksförening i Sverige, IRIS. Företaget försöker informera 
om infertilitet och uppmärksamma att infertilitet är en sjukdom som inte ska 
klassas som lyxsjukvård. 103  Serono Nordic har även anordnat 
utbildningsdagar för gynekologer som är fertilitetsintresserade vilket kan 
resultera i att de tidigare blir observanta på par som kan skickas till IVF-
kliniker.  

9.2 Marknadsföring 
Marknadsföring av receptbelagda läkemedel få inte rikta sig direkt till den 
enskilda patienten. Av denna anledning riktar sig marknadsföring inom 
läkemedelsbranschen till hälso- och sjukvårdspersonal. Efterfrågan på 
läkemedel styrs nästan uteslutande av läkarnas bedömning av vilka 
produkter som är lämpligast. Därför riktar läkemedelsföretagen sin 
marknadsföring på att försöka påverka läkarna. 104  Serono Nordics 
huvudsakliga kund och därmed även målet för deras marknadsföring är 
läkare på infertilitetskliniker på offentliga sjukhus och privata kliniker. 
Därefter kommer andra representanter på klinikerna så som barnmorskor 
och sjuksköterskor. 
 
Marknaden inom IVF är begränsad i Sverige vilket medför att kunderna är 
kända och har likartade behov vilket leder till att kan dialogen med dem kan 
skötas personligt. För närvarande använder sig Serono Nordic främst av Key 
Account Managers i sin marknadsföring för att bygga upp långsiktiga 
relationer med aktörer på sin marknad.  
 
För att kunna påverka läkare, barnmorskor och sjuksköterskor och övertyga 
dem om läkemedlets förträfflighet är det en förutsättning att en bra relation 
byggs upp mellan dessa och företagets representanter. Denna 
marknadsföring bygger på långsiktighet med kunden i centrum och präglas 
av ett ömsesidigt beroende.  
 

                                                
103 Infertilas Riksförening i Sverige, IRIS, Hos IRIS får barnlösa stöd 
104 Statens pris- och konkurrensverk, Läkemedelsmarknaden, s. 79 
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Företaget samarbetar med olika rådgivande grupper i så kallade Advisory 
Board. Serono Nordic har för närvarande tre olika Advisory Board, ett för 
barnmorskor och sjuksköterskor, ett för IVF-läkare och en grupp för den 
nordiska verksamheten. 
 
Det Advisory Board med barnmorskor och sjuksköterskor som medlemmar 
lade fram ett önskemål angående en enkätundersökning som behandlade 
barnmorskors och sjuksköterskors unika kompetens inom fertilitet. För att 
tillmötesgå denna grupp beslutade sig Serono Nordic för att utföra denna 
enkätundersökning vilket följaktligen är ett exempel på hur företaget tog 
tillvara denna möjlighet för att fördjupa sin relation med denna grupp. Syftet 
med enkätundersökningen från företagets sida var således inte i första hand 
resultatet av enkätundersökningen utan utfördes i PR-syfte.  
 
Serono Nordic samarbetar även med Infertilas Riksförening i Sverige, IRIS. 
De har som mål att ge stöd åt ofrivilligt barnlösa, upplysa om infertilitet och 
påverka politikerna till att erbjuda barnlösa par likvärdiga behandlings-
möjligheter i hela landet.105 

9.2.1 Marknadsföringsstrategier 
Serono Nordic har globala strategier som ska följas med vissa nationella 
modifieringar. I Sverige finns huvudsakligen tre marknadsföringsstrategier 
vilka är:  
 

1. Vara marknadsledande inom den rekombinanta marknaden 

2. Marknadsexpansion 
3. Motverka spridning av urinbaserade produkter 

 
Serono Nordic har infertilitetsläkemedel som är rekombinant framställda 
och var det första företaget som lanserade rekombinant FSH. Rekombinant 
framställda produkter innehåller DNA som har modifierats så att det 
innehåller gener från två olika källor. Rekombinant DNA-teknik används 
ofta för att producera läkemedel med en hög renhetsgrad. I rekombinanta 
läkemedel kan man spåra cellerna tillbaka till sin ursprungskälla, vilket 
betyder att stabiliteten hos produkterna ökar. Serono Nordic försöker 
påverka kvalitetstänkandet hos läkarna med förhoppning att läkarna ska 
kräva att produkterna i framtiden är rekombinant framställda. 
 
Serono Nordic vill stödja utvecklingen inom IVF. För närvarande är 
födelsetalet mycket lågt i Sverige vilket hämmar utvecklingen i samhället.  
Diskussioner angående om samhället ska bekosta IVF-behandlingar förs. 
Om fler behandlingar bekostas av samhället kommer fler behandlingar att 
utföras vilket leder till marknadsexpansion. 

                                                
105 Infertilas Riksförening i Sverige, Hos IRIS får barnlösa stöd 
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Serono Nordic försöker även motverka spridning av urinbaserade produkter. 
Cellerna som används i urinbaserade läkemedel går inte att spåra eftersom 
urin då blandas från flera personer vilket leder till bristande kvalitet. För 
närvarande står urinbaserade infertilitetsprodukter för cirka 38 % av 
marknaden i Europa. 

9.2.2 Medier för marknadsföring 
I första hand sker marknadsföring via säljarna. Företaget syns även på 
kongresser, utställningar och via patientföreningen IRIS. Vid lansering av 
nya produkter sker marknadsföring ibland i dagstidningar. Det är dock 
ovanligt att företaget annonserar i branschtidningar.  
 
Serono Nordic marknadsför sig indirekt via hemsidan men utan synliga 
produktnamn eftersom det inte är tillåtet att annonsera direkt till slutkund. 
Företaget har även en Internetsida som behandlar infertilitet 
(www.fertility.se). Reklam för denna hemsida sker via visitkort som finns 
på klinikerna.  
 
Annat material som företaget tillhandahåller är produktinformation och 
användarmanual, informationsbroschyrerna �Hjälp till graviditet� och �En 
liten bok om IVF� samt en animerad film med namnet �Längtans barn�. 
 
Serono Nordic anordnar även aktiviteter i marknadsföringssyfte. De 
anordnar exempelvis symposier för sjuksköterskor både i Sverige och 
Norden, symposier som inriktar sig på ny forskning inom området, 
utbildningsdag för barnmorskor, IVF-möten för IVF-läkare, workshop för 
läkare, kongresser samt studiebesök. 

9.2.3 Kvalitet 
Relationsmarknadsföringen baseras på en god kundupplevd kvalitet som i 
sin tur påverkar det kundupplevda värdet. Detta värde påverkar i sin tur 
relationen mellan kunden och företaget. Kvaliteten på relationen ur kundens 
perspektiv beror på hur kontaktpersonen lyckas reducera den osäkerhet som 
kunden kan uppleva. Kundens förväntningar och upplevelser kan således 
påverkas av hur stark relationen är mellan kunden och företaget.  
 
Eftersom Serono Nordic tillverkar produkter som framställs genom 
bioteknik och är rekombinanta, det vill säga framställda med hjälp av DNA-
teknik är de av hög kvalitet. För närvarande har Serono Nordic ett antal 
läkemedel inom olika terapeutiska områden som säljs i Sverige. Att Serono 
Nordic marknadsför sina produkter för IVF i Sverige beror bland annat på 
att Sverige har kommit långt inom IVF-forskningen och svenskarna är 
relativt öppna i sitt synsätt på IVF. De preparat som för närvarande säljs i 
Sverige är inom IVF Gonal-f®, Luveris®, Crinone® och Ovitrelle®, för 
sjukdomen MS har de produkten Rebif® samt för dermatologi har de 
preparatet Raptiva®. 
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När klinikerna väljer läkemedel är det viktigt att läkemedlet är 
användarvänligt, att det är tillförlitligt och att det är effektivt. Serono 
Nordics produkter är genteknologiskt likvärdiga den största konkurrenten. 
Det finns undersökningar som tyder på att Serono Nordics produkter har 
högre stabilitet eftersom de kan vägas i mikrogram, vilket inte konkurrenten 
Organon gör. Detta är dock svårt att översätta i kliniska fördelar vilket 
efterfrågas av kunden.  

9.2.4 Lönsamhet 
Läkemedelsföretag är vinstmotiverade och strävar efter att generera så stora 
försäljningsintäkter som möjligt. Det är därför viktigt att ha relevanta 
marknadsföringsstrategier för att överträffa konkurrenternas erbjudanden.  
 
Det är viktigt att företaget arbetar aktivt med att utveckla ömsesidigt 
värdehöjande kundrelationer. Detta kan få positiva följder både för 
kundtillfredsställelsen och företagets lönsamhet. Det råder ett ömsesidigt 
beroende mellan läkemedelsföretaget och klinikerna. Klinikerna är beroende 
av läkemedel och medicinteknik så att de kan erbjuda bra läkemedel till sina 
patienter och läkemedelsföretagen är beroende av klinikerna för att få ut 
sina produkter till användarna.  
 
Det är viktigt för företaget att identifiera de relationer som har betydelse för 
företagets verksamhet. Denna identifiering sker främst från säljarna genom 
feedback från klinikerna. Kunderna har olika värde för företaget och olika 
behov av företaget. Kundens värde avgör hur mycket som ska investeras i 
kunden. 106  Att identifiera särskilt värdefulla kunder sker genom att 
exempelvis bevaka vilka läkare som ofta är citerade, hur mycket material de 
publicerar, vilka som är språkrör inom infertilitet, vilka som talar vid 
kongresser samt deras inflytande på klinikerna. Kunderna delas sedan in i 
A-, B- och C-kunder beroende på deras betydelse för företaget. Intensiteten 
av besök anpassas sedan till denna skala och de kunder som bedöms som 
särskilt viktiga för företaget, så kallade A-kunder, får mer uppmärksamhet 
från företaget.  
 
Företaget bör sträva efter en hög kundlojalitet eftersom det är billigare att 
behålla en befintlig kund än att dra till sig en ny. Eftersom det endast finns 
tre konkurrenter på marknaden, varav två företag har liknande produkter, är 
lojaliteten kortvarig. För tillfället väljer klinikerna cirka hälften av 
läkemedlen från Serono Nordic och hälften från Organon. Kunden vill 
samarbeta med flera företag för att på så sätt få tillgång till de fördelar som 
erbjuds från dessa. Det ger även kliniken ett större urval av produkter vilket 
är en fördel för att kliniken ska kunna anpassa sig till alla patienter.  

                                                
106 Feurst, O., One-to-one Marketing � filosofi och metod, s. 140 
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9.2.5 Organisation 
För att nå framgång och en hög kundnöjdhet måste företaget inrikta sig på 
en hög kvalitet och en hög servicenivå. Att tillfredsställa kunderna 
möjliggörs genom samverkan mellan avdelningarna inom företaget. Detta 
beror på att information om vad företaget bör göra för att tillfredsställa 
kunden ofta finns inom olika avdelningar inom företaget.  
 
Inom Serono Nordic förekommer samverkan mellan avdelningarna genom 
en svensk ledningsgrupp som består av marknadsansvariga för alla 
terapiområden. De brukar träffas för att diskutera vilket kan resultera i 
gemensamma åtgärder.  
 
Information om kunderna finns tillgänglig i en databas som för närvarande 
är under uppbyggnad. För tillfället kan inte alla nå den informationen men 
målet är att den ska bli tillgänglig för alla inom företaget. 
 
De som arbetar inom organisationen och deras attityd kommer att påverka 
kundrelationerna direkt eller indirekt. Medarbetarna har därför en viktig 
uppgift i att skapa en kultur som underlättar företaget att nå sina mål. 
 
Kulturen inom Serono Nordic eftersträvar att stödja organisationen att nå 
sina mål. Under de senaste åren kan detta arbete dock ha försvårats eftersom 
det har skett förändringar i organisationen och även på den globala 
marknaden eftersom företaget nyligen varit till salu. Det är dock nu bestämt 
att företaget ska drivas vidare i egen regi.  
 
Eftersom relationer är uppbyggda och underhållna av individer är det viktigt 
att de anställda stannar kvar inom organisationen. Kunder är oftast mer 
lojala till den person som tar hand om dem personligen än till hela företaget. 
Dessa företagsrepresentanter som ofta representeras av säljare skapar en 
stark relation med klinikerna och det är därmed lättare för kunden att skapa 
lojalitet till en person. Företagets humankapital är därför av stor vikt för att 
skapa goda förutsättningar för företaget.  

9.3 Kundtillfredsställelse 
För företag i allmänhet och speciellt för företag inom läkemedelsbranschen i 
är det viktigt att kunden är nöjd. Företaget förväntar sig att den nöjda 
kundens beteende är lönsamt eftersom det kan leda till ytterligare köp och 
även att kunden talar om för vänner och bekanta hur bra detta företag är. 
Serono Nordic tror att det förekommer att slutanvändarna rekommenderar 
produkterna till andra slutkunder eftersom produkten är användarvänlig. 
Rekommendationer mellan läkare är dock sällsynta.   
 
Det är viktigt att ta reda på vilka faktorer som påverkar kundens 
tillfredsställelse. Att kunden förskriver läkemedel är ett bevis på att kunden 
är nöjd. Ett annat sätt är genom den muntliga återkopplingen från klinikerna.  
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Faktorer som kan påverka tillfredställelsen positivt är att företaget ger snabb 
och direkt service. Detta sker genom att synas ofta på klinikerna och ha en 
snabb återkoppling. Andra viktiga faktorer som uppskattas är information 
kring utrustning och stöd till vidareutbildning i form av exempelvis 
kongresser, seminarier och symposier. För att dessa vidareutbildningar inte 
ska ses som en muta från läkemedelsföretaget betalar kunden 50 % av 
kostnaden själva. 

9.3.1 Kundanpassning 
För att kunna tillmötesgå kunden är det nödvändigt att identifiera kundens 
behov och anpassa sin verksamhet och sina produkter efter detta. Serono 
Nordic försöker anpassa både produkter och information efter olika kunders 
behov. För ett flertal år sedan började läkarna efterfråga produkter som inte 
var baserade på urin. Serono lyssnade till detta och var den första på 
marknaden med rekombinanta läkemedel. 
 
För att möta konkurrenternas produkter förekommer ofta att företag 
vidareutvecklar varianter av det ursprungliga preparatet. Det skedde då 
konkurrenten Organon lanserade en ny form av produkt som bestod av en 
användarvänlig spruta. Denna produkt skapade ett behov hos kunden vilket 
ledde till att även Serono Nordic tog fram en liknande produkt.  
 
Informationen som riktar sig till patienterna utvecklas ständigt genom bland 
annat utveckling av broschyrer. 

9.3.2 Prissättning 
En hög grad av kundnöjdhet kan även minska priselasticiteten bland 
nuvarande kunder. Tillfredsställda kunder är ofta villiga att betala mer för 
de fördelar som de får och är mer toleranta mot prisökningar. 
 
Efterfrågan på läkemedlen påverkas inte i så stor grad av priset eftersom 
läkaren som väljer produkt inte står för kostnaden. Detta gör marknaden 
relativt prisokänslig och läkemedelsföretagen kan inrikta sin marknads-
föring på annat än priset. Detta kan exempelvis vara effekt av läkemedlet 
och nya produktvarianter.107 
 
Ursprungligen var kunden inte så priskänslig men har blivit det alltmer 
under de senaste åren. Detta gäller framförallt de offentliga klinikerna på 
grund av införandet av läkemedelsbudget. IVF-behandlingar har ibland fått 
stå i bakgrunden för behandling av andra sjukdomar som exempelvis cancer. 
Trots detta förekommer inte rabatter eftersom detta skulle leda till priskrig 
på den begränsade marknaden. 
 

                                                
107 Statens pris- och konkurrensverk, Läkemedelsmarknaden, s. 54 
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Trots att kunden har blivit mer priskänslig med åren har kunden även blivit 
mer kvalitetsinriktad vilket medför att priskänsligheten på marknaden är låg. 
En annan bidragande orsak till att priset inte påverkar kunden i så stor grad 
är att dessa läkemedel är subventionerade.  
 
Serono Nordic får prisindikationer från moderbolaget i Schweiz gällande 
vilket pris som produkterna bör ha i Sverige. Priset på produkterna beror till 
stor del på forsknings- och utvecklingskostnaderna. För att förhindra risk av 
parallellimport strävar företaget efter att priset på produkterna ska vara lika i 
Europa. Detta har dock inte realiserats än.  

9.4 Lagstiftning och regelverk 
Marknadsföring av läkemedel regleras i generella lagar och bestämmelser 
med även av specifika bestämmelser för läkemedel. En förutsättning för att 
läkemedlet kan användas på ett riktigt sätt är att företagen lämnar 
information om läkemedlets egenskaper, verkningar och lämplig 
användning.  
 
De lagar och regler som gäller för marknadsföring av läkemedel gäller både 
för tryckt skrift och för muntlig information. Den muntliga informationen 
kan bland annat fås från läkemedelskonsulenter, produktspecialister, 
symposier, konferenser och utställningar. Läkemedelskonsulenten måste 
avisera sina besök på förhand och tala om vilken typ av information som ska 
förmedlas. 
 
För att informationen som når kunderna ska ligga inom de lagar och 
bestämmelser som finns är det viktigt att informationen granskas internt 
innan den når ut. På Serono Nordic är det vanligt att rådfråga läkare för att 
få deras synpunkter på materialet. Därefter granskas materialet juridiskt av 
personer på företaget som är ansvariga för läkemedelsinformation. Slutligen 
ska även de medicinska frågorna i informationen godkännas av en 
medicinsk chef. 
 
Den muntliga informationen är svårare att kontrollera. De anställda på 
Serono Nordic är informerade om företagets förhållningssätt och företaget 
litar på att de utför ett professionellt arbete angående information. Eftersom 
det är ett flertal personer som medverkar i relationerna mellan företaget och 
kunden skulle eventuellt missnöje från kunden förr eller senare komma till 
kännedom för företaget.  
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10 Slutsatser 
För att kartlägga vilka marknadsföringsstrategier som är lämpliga inom 
läkemedelsbranschen utförde vi en fallstudie på Serono Nordic. Vissa av 
slutsatserna som vi har kommit fram till kan sägas gälla generellt för 
marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Andra slutsatser är ett resultat 
av vår uppfattning av Serono Nordics marknadsföringsstrategier och är 
således influerade av marknaden inom infertilitet i Sverige. 
 
Marknadsföring av receptbelagda läkemedel är strikt reglerad och riktar sig 
inte till slutkunden utan till förskrivande hälso- och sjukvårdspersonal. 
Läkemedelsreklam styrs av allmänna lagar och regler för marknadsföring 
och av speciella bestämmelser angående marknadsföring av läkemedel. 
Dessa bestämmelser gäller för både muntlig och skriftlig information. Om 
bestämmelserna inte följs kan det leda till svåra konsekvenser för företaget. 
Förutom böter kan det leda till förlorat anseende bland kunderna vilket kan 
påverka företagets marknadsandelar negativt. 
 
Läkemedelsföretag är vinstmotiverade och strävar efter lämpliga 
marknadsföringsstrategier för att kunna överträffa konkurrenternas 
erbjudanden. Som många andra vinstmotiverade företag går marknads-
föringen ut på att nå transaktion mellan köpare och säljare. 
Läkemedelsföretaget försöker påverka förskrivarna för att öka försäljningen, 
vilket förutsätter en bra relation mellan dessa. Marknadsföring inom 
läkemedelsbranschen är följaktligen till stor del baserad på relations-
marknadsföring. 
 
Läkemedelsföretag använder sig ofta av läkemedelsrepresentanter för att 
skapa långsiktiga relationer. När individer möts byggs ett förtroende upp, 
vilket leder till en positiv interaktion som är till nytta för båda parter. Den 
personliga kontakten har en positiv inverkan på kommunikation och därmed 
även för informations- och kunskapsutbytet. Detta hjälper läkemedels-
företaget att identifiera kundens behov och de kan därefter försöka anpassa 
sina produkter och information efter detta.  
 
Sannolikheten är större att en individ får förtroende och känner samhörighet 
med en läkemedelsrepresentant än med företaget i stort. Det gäller för 
läkemedelsrepresentanterna att hela tiden försöka förbättra och förstärka 
relationerna för att öka det kundupplevda värdet.  
 
Om relationerna till kunderna bryts ofta på grund av personalomsättning 
försvagas kundernas förtroende till företaget och de söker sig eventuellt till 
andra befintliga relationer som de har med exempelvis konkurrenterna. Hög 
personalomsättning kan med andra ord leda till förlorade marknadsandelar.  
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Läkemedelsföretagen har även andra kringgående relationer som indirekt 
riktar sig till slutkunden. Dessa relationer kan exempelvis rikta sig till 
intresseföreningar, rådgivande grupper och representanter från myndigheter.  
 
Serono Nordics viktigaste relationer är med läkare, barnmorskor och 
sjuksköterskor på infertilitetsklinikerna. De samarbetar även med IRIS 
(Infertilas Riksförening i Sverige), ett flertal rådgivande grupper i så kallade 
Advisory Board samt med myndigheter så som Läkemedelsförmåns-
nämnden och Läkemedelsindustriföreningen. 
 
För att företaget ska kunna påverka och stärka sina relationer är det 
nödvändigt med kringaktiviteter utöver den huvudsakliga kontakten. Detta 
görs för att upprätthålla kundens nöjdhet. Kringaktiviteterna kan bestå av 
utbildningar, konferenser, seminarier, föreläsningar, publikationer, 
informella möten, diskussioner och andra aktiviteter med deltagare både 
från hälso- och sjukvården och från läkemedelsföretag.  
 
För att kunna sälja sina produkter är det en förutsättning för 
läkemedelsföretaget att produkten håller en hög kvalitet eftersom den 
påverkar slutkundens hälsa. Förskrivarna är kvalitetsmedvetna vilket gör att 
priset på läkemedlet ofta har en underordnad betydelse. En annan orsak till 
att priset ofta inte är avgörande vid val av läkemedel är att många av dessa 
är subventionerade. 
 
Enkätundersökningen som utfördes av Serono Nordic var ytterligare ett sätt 
att stärka relationen med barnmorskor och sjuksköterskor inom IVF. 
Undersökningen hade med andra ord ett marknadsföringssyfte och företaget 
var inte i första hand intresserade av resultatet av undersökningen.  
 
En del av de resultat som framkom i enkätundersökningen kan företaget 
dock ha användning av i syfte att tillgodose några av denna kundgrupps 
önskemål. Det framkom att intresset för vidareutbildning var mycket stort 
bland respondenterna. Det efterfrågades bland annat kurser i etik, 
donationsfrågor, ET, ultraljud, insemination, forskning, samtalsteknik, 
telefonteknik och information angående läkemedlets verkan på kvinnan. 
Denna efterfrågan kan Serono Nordic tillgodose genom att anordna kurser 
inom något av dessa ämnen.  
 
Det framkom också att respondenterna önskar att handledning och 
introduktionsprogram ska finnas i större utsträckning än i dagsläget. Serono 
Nordic kan använda denna information för att ytterligare marknadsföra sig 
genom att anordna kurser och bidra med informationsmaterial. 
 
De relationer som läkemedelsföretaget har påverkar i stor grad olika 
intressenters uppfattning om företaget. Läkemedelsföretagets rykte är 
således ett resultat av de aktiviteter som företaget som helhet har uppnått.  
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Bilaga 1 � Enkätundersökning 
För att lyfta fram den unika kompetens som barnmorskor och sjuksköterskor 
som arbetar inom IVF i Sverige besitter har en enkätundersökning på detta 
område genomförts. Enkäten utarbetades av medlemmarna i Serono Nordics 
Advisory Board som består av barnmorskor och sjuksköterskor. Detta gör 
att frågorna i enkäten har hög relevans på grund av utformarnas kompetens, 
erfarenhet och eget intresse. Statistikföretaget Statisticon utformade sedan 
enkätfrågorna i uppdrag av Serono Nordic. Utvärdering genomfördes sedan 
av oss, Susanne Matsson och Maria Törnqvist, från företagsekonomiska 
institutionen på Stockholms universitet som en del av vår kandidatuppsats.  
 
Enkätundersökningen som genomfördes i detta arbete var en 
totalundersökning. Enkäten skickades ut till samtliga barnmorskor och 
sjuksköterskor som arbetar på någon av de 14 IVF-klinikerna som finns i 
Sverige. Kontaktinformation till respondenterna hämtades från Serono 
Nordics kundlistor.  
 
Enkäten bestod av ett begränsat antal frågor med fasta och öppna 
svarsalternativ. Det var totalt 54 fasta frågor och 4 stycken svarsfrågor där 
respondenten fick svara med sina egna ord. Det totala antalet utskickade 
enkäter var 70 stycken, vilka var ute hos respondenterna i cirka två veckor. 
Svarsfrekvensen av enkätundersökningen uppgick till 90 %. 

Syfte 
Syftet med enkäten var att undersöka: 

- Kompetens och kunskap hos svenska IVF-barnmorskor och IVF-
sjuksköterskor 

- Vilka intentioner som finns att arbeta med egna forskningsprojekt 
för att utveckla och stödja arbetet inom ART 

- Olika arbetsmoment och hur vissa av dem upplevs att arbeta med 
- Vad barnmorskor och sjuksköterskor anser som särskilt viktigt i 

patientarbetet 
- Vilka arbetsområden som anses särskilt viktiga att utveckla 

 
Serono Nordics Advisory Board avser att presentera resultaten från 
undersökningen i samband med nästa NFS-möte (Nordic Fertility Society) i 
Helsingfors i augusti 2006. 
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Metod 
När en enkätundersökning planeras måste man ta ställning till hur den ska 
genomföras. Om populationen är liten är det omotiverat att göra annat än en 
totalundersökning. Om ett urval görs i en liten population kan det medföra 
att de olika förhållandena och villkor som gäller inte kommer fram i 
undersökningen. 108  Enkätundersökningen som genomfördes i detta arbete 
var en totalundersökning.  

Standardisering och struktureringsgrad 
En enkätundersökning bör vara standardiserad vilket innebär att formuläret 
ska se likadant ut för alla och att det sänds ut samtidigt till respondenterna. 
Med en hög grad av standardisering blir möjligheterna till jämförelser 
stora.109 Vi anser att enkätundersökningen som genomfördes i denna studie 
hade en hög grad av standardisering. Den enkät som skickades ut såg lika 
dan ut för alla respondenter och skickades ut vid samma tillfälle. 
 
Frågorna i enkäten kan vara strukturerade med fasta svarsalternativ eller 
ostrukturerade med öppna svarsalternativ. Den öppna frågan får inte samma 
mening för alla respondenter och standarden varierar därför. 110  De som 
svarar på de öppna frågorna är troligen de som är mest engagerade. De som 
inte är tillräckligt engagerade kan tycka att frågan tar för mycket tid och 
hoppar över den.111 Trots att öppna frågor ofta leder till stort svarsbortfall är 
de svar man får ofta mycket nyansrika och till hjälp vid analysen och 
tolkningen av data.112 

Kvalitativa och kvantitativa variabler 
I enkätundersökningen är varje fråga en variabel vilket innebär att den kan 
anta ett antal variabelvärden som utgörs av svarsalternativen. Variablerna 
kan delas in på olika sätt beroende på vilka egenskaper de har och hur de 
ska användas i undersökningen. Indelningen görs med hänsyn till om 
variabeln är kvantitativ eller kvalitativ. Kvantitativa variabler kan anta 
numeriska värden men innebär även begrepp som längre, fler eller mer. 
Kvalitativa variabler undviker dessa jämförelser och är icke-numeriska. De 
kvantitativa och kvalitativa variablerna bidrar lika mycket till 
undersökningen och används ofta i kombination med varandra.113 
 
Enkäter är i huvudsak kvantitativa eftersom man ofta vill utreda hur många 
procent som tycker på ett visst sätt och hur många som inte gör det. 
Enkätundersökningar innehåller trots detta även kvalitativa element.114 De 

                                                
108 Dahmström, K., Från datainsamling till rapport, s. 57 
109 Ibid., s. 56 
110 Ibid., s. 57 
111 Dahmström, K., Från datainsamling till rapport, s. 64 
112 Trost, J., Enkätboken, s. 75 
113 Ibid., s. 17, 111 
114 Ibid., s. 16 
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kvalitativa elementen utgjordes i denna studie bland annat av de öppna 
frågorna. 

Kodning 
Inför en databearbetning sätts vanligen siffror för variablerna vilket kallas 
för kodning. En kvalitativ variabel bör ersättas med siffror för att kunna 
databearbetas. Dessa tal innehåller dock inte samma typ av information som 
värdena för en variabel som från början var kvantitativ. Även vid frågor som 
har fasta svarsalternativ kan det vara praktiskt att översätta värdena till 
siffror för att underlätta databearbetningen. Likaså om en variabel endast 
kan anta två olika värden och inte kan rangordnas bör dessa variabler kodas. 
Vid kodning är det vanligt att positiva heltal används.115 
 
När kodning utförs måste hänsyn även tas till de frågor som inte blir 
besvarade, vilket kallas för internt eller partiellt bortfall. Att en fråga inte 
blir besvarad kan bero på många orsaker som exempelvis glömska, 
okunskap eller vägran. De frågor som utgör partiellt bortfall kan inte 
ignoreras och inte heller ges värdet 0 vilket kan bli missvisande. De bör ges 
speciella koder som inte används för något fast svarsalternativ. 116  Vid 
bearbetningen av datamaterialet i denna enkätundersökning användes 
bortfallskoden *.  
 
I vissa fall ska respondenten inte besvara alla frågor utan ombeds att hoppa 
framåt ett antal frågor. Dessa svar som då saknas utgörs dock inte av 
partiellt bortfall. För att skilja dessa obesvarade frågor från partiellt bortfall 
kodas dessa på annat sätt.117 I enkätundersökningen som genomfördes i vår 
studie var koden # för obesvarade frågor, som inte bestod av partiellt 
bortfall. 
 
De frågor som har öppna svar måste behandlas separat. I och med att denna 
enkätundersökning hade ett rimligt omfång kunde vi läsa igenom de öppna 
frågorna i samtliga formulär, annars väljer man slumpmässigt ut ett antal 
formulär som underlag för en slutlig klassificering av svaren. 118  
 
En målsättning med statistiska undersökningar är att man vill erhålla så 
sanna data som möjligt. Det är därför av stor vikt att granska och rätta 
enskilda blanketter. Granskningen bör innebära en kontroll av om alla frågor 
är besvarade, om vissa frågor är obesvarade på grund av att 
hoppinstruktioner inte har följts, om det finns svar som är felaktiga eller 
sinsemellan är motsägelsefulla samt om alla öppna svar är läsliga och 
möjliga att förstå meningen av.119 

                                                
115 Dahmström, K., Från datainsamling till rapport, s. 25, 115, 118 
116 Ibid., s. 120 
117 Ibid., s. 121 
118 Svenning, C., Metodboken � Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling, s. 170 
119 Dahmström, K., Från datainsamling till rapport, s. 140 
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Innan kodningen påbörjades av de besvarade enkäterna granskades varje 
enskild enkät enligt ovan. I de fall dubbla markeringar skett, det vill säga 
där det enbart var tänkt att respondenten skulle svara med ett enda kryss 
men fyllt i flera, har vi valt att markera det som bortfall (*) om inte ett 
naturligt förstaval bland svarskategorierna var uppenbart. I de fall där 
hoppinstruktioner inte hade följts eller vid frågor som var sinsemellan 
motsägelsefulla granskade och tolkade vi svaren för att sedan rätta dessa 
frågor. 

Dataregistrering 
Databearbetningen av vår enkätundersökning skedde med hjälp av 
Microsoft Excel. Dataregistreringen utgick från respondentens svar och 
sammanställdes i en datamatris. Raderna i denna matris representerade varje 
respondent och kolumnerna de olika variablerna vilka bestod av frågorna. 
Då en fråga bestod av underfrågor representeras varje delfråga i en egen 
kolumn. Varje enkät gavs ett eget id-nummer vilket underlättade kontrollen 
av en specifik enkät.  
 
Både numeriska och icke-numeriska värden förekom i matrisen. De icke-
numeriska värdena som förekom i vår datamatris bestod av svar från de 
öppna frågorna och svarsalternativ där respondenten hade angett en variabel 
i form av valfri text där detta var tillåtet.  

Resultat av enkätundersökningen 
När dataregistreringen är slutförd bör det fortsatta arbetet inledas med att 
man lär känna materialet. Detta kan innebära att man studerar en variabel åt 
gången och man bör då bestämma frekvensfördelningen i lämpliga tabeller 
och diagram. Det är viktigt att man uppmärksammar om det finns ovanliga 
värden på några variabler, om variablerna har en symmetrisk fördelning 
eller inte och om några variabler har drabbats av stort partiellt bortfall.120  
 
Medelvärde och median är användbara mått som ofta beräknas och 
redovisas när en enkätundersökning analyseras. 121  I denna analys 
beräknades inte medelvärde eller median på grund av svarsalternativens 
utseende. Eftersom svarsalternativen bestod av ett antal fasta alternativ 
presenterades de i procentuella siffror. 
  
Det finns ofta ett intresse av att studera om och hur en viss variabel påverkar 
en annan variabel. Detta samband kan gälla undersökningsvariabeln och 
bakgrundsvariabler eller samband mellan bakgrundsvariabler. 122  Om ett 

                                                
120 Dahmström, K., Från datainsamling till rapport, s. 146 
121 Trost, J., Enkätboken, s. 123 
122 Dahmström, K., Från datainsamling till rapport, s. 30, 147 
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samband har uppmärksammats är det viktigt att man tar ställning till om 
detta samband är betydelsefullt i förhållande till syftet med studien.123 
 
Detta kapitel har redovisats med utgångspunkt från enkätens syfte. Frågor 
som hör till de olika delarna i syftet identifierades och en sammanfattande 
beskrivning har gjorts under respektive underkapitel. De samband vi har 
identifierat som är betydelsefulla för analysen finns även de representerade i 
respektive underkapitel. 
 
Svaren på de slutna frågorna är redovisade i diagram där partiellt bortfall är 
angivet i procent. Diagrammen är baserade på det faktiska antalet 
respondenter, vilket anges som bastal i anslutning till diagrammen. 
Diagrammen över de slutna frågorna finns redovisade i slutet av denna 
bilaga. 

Kompetens och kunskap 
Respondenterna i denna undersökning bestod av barnmorskor och 
sjuksköterskor. Av dessa var alla kvinnor med fördelningen 80 % 
barnmorskor och 20 % sjuksköterskor. 
 
Åldersfördelningen bland respondenterna var relativt ojämnt fördelad. De 
flesta (60 %) var i åldersgruppen 50-59 år och endast 2 % var yngre än 29 
år. 

Antal år inom IVF 
Frågan som berör antal år som de svarande har arbetat inom IVF visar att 
spridningen är förhållandevis jämn. De flesta (33 %) har dock arbetat inom 
IVF 5-9 år. De som har arbetat 15 år eller längre utgör 25 % av 
respondenterna. 

Vidareutbildning 
Vidareutbildning har skett under den senaste tvåårsperioden både internt och 
externt i form av föreläsningar och kurser. Ett stort antal (40 %) deltar varje 
månad i interna föreläsningar och det är endast ett fåtal (2 %) som aldrig 
deltar i denna aktivitet. Respondenterna deltar inte lika ofta i interna kurser 
som i föreläsningar.  
 
Vidareutbildning i form av extern föreläsning har en relativt jämn 
svarsfördelning. Att delta i externa kurser är inte lika frekvent 
förekommande. Det som är utmärkande för de externa 
vidareutbildningsformerna är att alla svarande under den senaste 
tvåårsperioden har deltagit i någon form av extern kurs eller föreläsning.  
 
 

                                                
123 Trost, J., Enkätboken, s. 129 
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En av de öppna frågorna behandlade önskemål eller förslag på 
vidareutbildning utöver det utbud som erbjuds idag. Bortfallet på denna 
fråga var 73 %, vilket måste tas i beaktning. Trots den låga svarsfrekvensen 
på denna fråga var variationen stor på de förslag till vidareutbildning som 
framfördes.  
 
Flera svaranden uttryckte önskemål om kurser som handlar om de etiska 
ställningstaganden som återkommer inom detta område. Ett annat önskemål 
var utbildning i donationsfrågor både från ett hetero- och ett homonormativt 
perspektiv.  
 
Andra förslag på vidareutbildning är kurser som ger ökad kunskap inom de 
områden som barnmorskor kan verka, exempelvis ultraljud, insemination 
och ET. Andra ämnen som respondenterna ansåg intressanta var utbildning 
inom embryologi, genetik, sexologi, gynekologi, alternativ smärtlindring, 
psykosocial utbildning, forskning, samtalsteknik och telefonteknik.  

Introduktionsprogram 
En stor del (60 %) av klinikerna har idag introduktionsprogram för 
nyanställda. Det är dock en betydande andel (40 %) av klinikerna där detta 
inte finns. Hälften av respondenterna (50 %) uppskattar samtidigt att det tar 
4-6 månader innan en ny kollega kan arbeta självständigt och 29 % anger att 
det tar 10-12 månader.  
 
När man jämför om introduktionsprogram finns på kliniken med vilken typ 
av anställning man har framkommer att det är vanligare att dessa program 
förekommer på de offentliga klinikerna. Av de som har 
introduktionsprogram är 62 % offentliga och 38 % privata kliniker. 

Handledning 
Handledning av person med beteendevetenskaplig kompetens i någon form 
erbjuds på vissa kliniker. Majoriteten av respondenterna (63 %) anger dock 
att de inte erbjuds handledning, men att de önskar att möjligheten fanns.  
 
Jämförelsen mellan typ av anställning och om handledning förekommer 
visar att det är mer vanligt hos de offentliga klinikerna att handledning 
förekommer. Det är något fler privat anställda (70 % privat och 57 % 
offentliga) som anger att de inte har handledning, men önskar att 
möjligheten fanns. 

Intentioner att arbeta med egna forskningsprojekt 
De flesta kliniker bedriver idag forskning och de som inte gör detta utgör 
endast 6 % av respondenterna. Endast 8 % av respondenterna arbetar idag 
aktivt med egen forskning.  
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Efter att ha studerat svaren i enkäten framkom tydligt att det är många som 
är intresserade av att arbeta med ett eget forskningsarbete även om de inte 
gör det idag. Dessa utgör 47 %. Det som kan observeras är dock att av de 
som inte arbetar med egen forskning idag är tveksamheten till att arbeta med 
detta relativt hög, nämligen 35 %. 
 
Det finns ett samband mellan 
viljan att forska och vilken 
utbildning man har. Det är fler 
barnmorskor än sjuksköterskor 
som är intresserade av forskning. 
Denna jämförelse visar också att 
tveksamheten bland sjuk-
sköterskor är mycket stor. 
Respondenterna utgjordes av de 
som idag inte arbetar med egen 
forskning. Se bild 1. 
 
Ett annat samband som finns är 
viljan att forska och antal år som 
man arbetat inom IVF. Intresset 
för forskning är störst bland de 
som har arbetat kortast inom IVF. 
Av de som har arbetat 5-9 år inom 
IVF finns en stor tveksamhet till 
forskning. Denna tveksamhet 
avtar sedan med antal år inom 
området. De som har arbetat 15 år 
eller längre har den största 
negativa svarsfrekvensen medan  
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Bild 1. Samband mellan viljan att forska och 
utbildning.  
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Bild 2. Samband mellan viljan att forska och 
antal år inom IVF. 

 
ingen av de som har arbetat 0-4 år är negativt inställda till att forska. Se bild 
2. 

Arbetsmoment 
Några av de olika arbetsmoment som förekommer bland barnmorskor och 
sjuksköterskor inom IVF kommer att beskrivas närmare i detta avsnitt. Det 
kommer även att finnas beskrivning av hur vissa av dessa arbetsmoment 
upplevs att arbeta med. 

Ansvarsområden 
De finns ett flertal ansvarsområden som ingår i respondenternas 
arbetsuppgifter. De ansvarsområden som är mest förekommande är 
kvalitetsutveckling (50 %), resultatrapportering (43 %) samt forskning och 
utveckling (33 %).  
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Om man undersöker sambandet mellan vilka ansvarsområden man har och 
antal år man arbetat inom IVF framkommer att ju längre man har arbetat 
inom IVF desto fler ansvarsområden har man.  

Telefonkontakt med patienter 
Ett av arbetsmomenten är telefonkontakt med patienterna. Respondenterna 
upplever i hög grad att de har den kunskap som behövs för att besvara 
patientfrågor. De upplever även att de har ett stort ansvar, att de är flexibla 
och försöker tillmötesgå patienternas önskemål samt upplever att arbetet 
med telefonrådgivning är stimulerande. Majoriteten av respondenterna 
anger att de arbetar självständigt under telefontiden.  
 
En del av de svarande upplever dock att de inte alltid sitter i en ostörd miljö 
och blir ibland avbrutna under pågående samtal. De känner sig ibland även 
stressade när de arbetar med telefonrådgivning.  

Nybesök  
Vid nybesök avsätter respondenterna olika mycket tid för paret. Generellt 
gäller dock att ingen avsätter mindre än 15 minuter. De flesta (36 %) ägnar 
paret 30-44 minuter vid nybesök. 
 
Om man jämför hur mycket tid 
som avsätts vid nybesök med typ 
av anställning framkommer att 
det är vanligare med längre avsatt 
tid vid nybesök hos privata 
kliniker. På de privata klinikerna 
uppger 43 % att de ägnar paret 60 
minuter eller mer. Majoriteten 
(48 %) av de offentliga klinikerna 
avsätter däremot 30-44 minuter 
vid nybesök. Se bild 3. 
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Bild 3. Samband mellan avsatt tid vid nybesök 
och typ av anställning.  

 
Det moment som nästan alltid förekommer i samband med nybesök är att gå 
igenom behandlingsförloppet ur en praktisk synvinkel, ta upp de 
psykosociala aspekter som kan uppstå under behandlingsförloppet, ta upp 
känslomässiga aspekter på barnlöshet samt att gå igenom injektionstekniker. 
Vid nybesök ingår även att informera om olika hormoners verkningssätt, 
effekter och vilka biverkningar som kan uppstå. 
 
Andra arbetsmoment som respondenterna utför är att informera om och 
diskutera effekter av alkohol och rökning, viktnedgång vid övervikt och  
alternativ till fertilitetsbehandling. Det är också vanligt att undervisa 
studenter som kommer till kliniken och att ta hand om studiebesök.  
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Ultraljud och äggaspiration 
Att självständigt utföra vaginalt ultraljud är inte alls vanligt (10 %) bland de 
svarande till skillnad från att delta vid äggaspiration där 83 % deltar. 
Arbetsuppgifterna för de som medverkar vid äggaspiration är att assistera 
läkaren samt smärtlindra och stötta kvinnan.  

Insemination 
De flesta svaranden har idag inte arbetsuppgifter som innebär att delta vid 
insemination. Av de som medverkar vid insemination är samtliga 
barnmorskor och endast 31 % utför alltid detta självständigt. Det är 
vanligare att arbetsuppgiften består av att assistera läkaren.  
 
Även om antalet respondenter som inte deltar vid insemination idag är i 
majoritet finns ett stort intresse av att självständigt utföra detta. De som är 
intresserade utgör 52 % av respondenterna och de som är negativa utgör 27 
%. Majoriteten (66 %) anser även att insemination bör ingå i arbets-
uppgifterna. 
 
När man studerar sambandet 
mellan om det finns ett intresse 
för att självständigt utföra 
insemination och antal år man 
arbetat inom IVF finner man att 
intresset är störst bland de som 
arbetat 0-9 år. Bland de som 
arbetat 0-4 år inom IVF är 
andelen respondenter som inte är 
intresserade eller tveksamma 
lägre än för övriga. Se bild 4. 
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Bild 4. Samband mellan intresse av att 

självständigt utföra insemination och antal år 
inom IVF. 

ET 
Det är en mycket jämn fördelning mellan de som idag deltar vid ET (51 %) 
och de som inte gör det (49 %). De som deltar utgörs av 84 % barnmorskor 
och 16 % sjuksköterskor. Av deltagarna är det endast ett fåtal som alltid utför 
ET självständigt.  
 
Till skillnad från insemination är intresset för att utföra ET självständigt 
jämnare fördelat. Det är 38 % som är intresserade, 35 % som inte är 
intresserade och 25 % som är tveksamma till detta. Svarsfördelningen är 
också jämn bland de som anser att ET bör ingå i arbetsuppgifterna. Här är 
det dock 41 % som är tveksamma och endast 36 % som är positivt inställda. 
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När man studerar sambandet 
mellan intresse att självständigt 
utföra ET och antal år man arbetat 
inom IVF finner man att intresset 
för ET är störst de första nio åren. 
För de som har arbetat mer än tio 
år är det fler som  är tveksamma 
eller negativt inställda till ET i 
jämförelse med de som är 
intresserade av insemination. Se 
bild 5. 
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Bild 5. Samband mellan intresse för att 
självständigt utföra ET och antal år inom IVF. 

Övriga jämförelser med insemination och ET 
Vid jämförelse av utbildningsbakgrund och intresse av att arbeta 
självständigt med insemination eller ET framkommer ett tydligt samband. 
Intresset för nya arbetsmoment är beroende av vilken utbildning man har. 
Det framkommer att barnmorskorna är mer positiva till både insemination 
och ET än vad sjuksköterskorna är. Se bild 6. 
 
Det är en stor andel av sjuksköterskorna som inte är intresserade av 
insemination. Det bör dock nämnas att det finns en liten andel 
sjuksköterskor som är intresserade av både insemination och ET.  
 
Det framkommer att intresset är större för insemination än för ET bland 
barnmorskor. Det går även att utläsa att tveksamheten är större för ET än för 
insemination bland båda grupperna. 
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Bild 6. Samband mellan intresse för att arbeta självständigt 

 med insemination / ET och utbildning. 
 
Det finns också ett tydligt samband mellan utbildning och de som anser att 
insemination och ET bör ingå i arbetsuppgifterna. Även i detta fall är 
barnmorskorna mer positiva till att båda dessa ska ingå i arbetsuppgifterna. 
Det framkommer också att barnmorskorna anser att insemination till större 
del bör ingå i arbetsuppgifterna än ET. Se bild 7. 
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Bild 7. Samband mellan om insemination / ET bör  

ingå i arbetsuppgifterna och utbildning. 
 
Det framkommer även att många 
som är intresserade av att forska 
även är intresserade av att arbeta 
självständigt med insemination 
och ET av de som inte gör det 
idag. Se bild 8. 
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Bild 8. Samband mellan de som vill forska och 
om intresse finns för att utföra  insemination 

och ET självständigt.  

Patientarbetet 
I detta avsnitt beskrivs vad barnmorskor och sjuksköterskor anser som 
särskilt viktigt i patientarbetet. Det kommer även att ges en beskrivning av 
vilka informationsmaterial som används idag och önskemål och förslag på 
nytt material. 

Särskilt viktiga uppgifter i patientarbete 
I det sista avsnittet i enkätundersökningen ombads respondenterna i en 
öppen fråga ange sina tre viktigaste arbetsuppgifter. Bortfallet på denna 
fråga var 25,4 % vilket innebär att majoriteten av respondenterna valde att 
svara.  
 
De flesta av respondenterna angav att en mycket viktig uppgift är att ge 
tydlig information om hur behandlingen praktiskt går till, vilken bör vara 
både kunskaps- och erfarenhetsbaserad. Information bör ges före, under och 
efter behandling. Informationen bör även innehålla diskussion om 
alternativa behandlingsformer och adoption. Det är viktigt att paren får 
saklig information som ger paren realistiska förväntningar.  
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Den andra arbetsuppgiften som anses mycket viktig är ett professionellt 
omhändertagande och bemötande under hela behandlingen avseende både 
psykosociala och medicinska aspekter. Att ta hand om patienterna och lugna 
i samband med operativa ingrepp är viktigt för att etablera ett bra förtroende 
som skapar trygghet. 
 
Den tredje arbetsuppgiften som ansågs vara viktig var att stödja paret och 
vara närvarande före, under och efter behandling. Det är även viktigt att 
paret får uppmuntran och ett känslomässigt stöd. 
 
Andra faktorer som var viktiga i patientarbetet var att ha ett professionellt 
förhållningssätt utifrån vetenskap och erfarenhet, ha en hög kunskapsnivå på 
all utveckling inom området, telefonrådgivning, planering av behandling, att 
vara tillgänglig för patienten, att vara flexibel och ge paret den tid de 
behöver, att visa empati samt uppföljning av behandlingsresultat.  

Informationsmaterial 
Vid möte med patienter används olika typer av informationsmaterial. 
Respondenterna använder skriftligt material från läkemedelsproducenter, 
material framtaget av den egna kliniken, film/DVD och webbaserad 
information. Respondenterna tror att webbaserad information i första hand 
kommer att efterfrågas av patienterna i framtiden.  
 
En av de öppna frågorna behandlade önskemål eller förslag på 
informationsmaterial utöver det utbud som finns idag. Bortfallet på denna 
fråga var 85,7 % vilket måste tas i beaktande då de svarande endast utgör en 
liten del av respondenterna.  
 
Förslag på informationsmaterial var information angående den psykiska 
påfrestningen vid barnlöshetsbehandling med förslag på hjälp och stöd, 
informationsmaterial som riktar sig till andrologipatienter samt information 
angående ägg- och spermiedonationer. 
 
Det finns även önskemål om DVD-film som på ett lättbegripligt sätt 
beskriver behandling som exempelvis hormonstimulering, injektionsteknik 
och äggaspiration. 

Arbetsområden som anses viktiga att utveckla 
Den sista frågan i enkätundersökningen var öppen och behandlade vilka 
delar av arbetsområdet som ansågs speciellt viktigt att utveckla eller 
utvärdera. På denna fråga var bortfallet 38,1 %. 
 
Utveckling inom ägg- och spermiedonation är betydelsefullt. Det finns även 
intresse för mer kunskap om homosexualitet angående ändrad lag för 
lesbiska par att få genomgå insemination. 
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Andra arbetsområden som anses viktiga att utveckla är smärtlindring, 
frysåterföring och avvikelsehantering. Även utökad information angående 
läkemedlen och dess verkan på kvinnan önskas.  
 
Utveckling önskas inom patientomhändertagande. De som arbetar inom IVF 
måste vara uppdaterade på de behandlingssätt och behandlingsalternativ 
som finns. Det är viktigt att ge patienten en så bra behandling som möjligt 
som är baserad på forskning och utveckling inom området. Andra önskemål  
är att ha tillgång till mentor, utveckling inom samtalsteknik, 
informationsteknik och telefonrådgivning. 
 
Det finns önskemål att arbeta i nätverk där man kan dela med sig av sina 
erfarenheter så att arbetet kan utvecklas. Även samarbete mellan de olika 
personalkategorierna på klinikerna önskas. Det är även viktigt att försöka 
hitta effektiva arbetssätt så att paren kan få den tid de behöver samtidigt som 
personalen ska orka eller hinna med. 
 
Ett annat område som är viktigt att utveckla är utvärdering av behandlingen. 
Det är särskilt viktigt vid utebliven graviditet. Kunskap önskas angående när 
och hur man ska avsluta kontakten med paret så att de kan gå vidare i livet. 

Slutsatser enkätundersökning 
Denna enkätundersökning genomfördes för att lyfta fram den kompetens 
som finns bland barnmorskor och sjuksköterskor som arbetar inom IVF i 
Sverige. Samtliga respondenter i denna undersökning var kvinnor och 
åldersfördelningen var mycket ojämn där de flesta var i åldersgruppen 50-59 
år.  
 
Att arbeta inom IVF består av många olika arbetsmoment. De tre viktigaste 
arbetsuppgifterna anser respondenterna vara att ge tydlig information, utföra 
ett professionellt omhändertagande och att stödja paret före, under och efter 
behandling. Arbetsmomentet som innebär att delta vid äggaspiration är 
mycket vanligt. Det är dock inte särskilt vanligt att självständigt utföra 
vaginalt ultraljud.  
 
Det framkom att det finns önskemål om kurser som ger ökad kunskap inom 
de områden som barnmorskor kan verka, exempelvis ultraljud, ET och 
insemination.  
 
Enkätundersökningen visade också att det finns ett stort intresse för 
forskning, ET och insemination. Ett tydligt samband visade sig vara att 
barnmorskor i större utsträckning än sjuksköterskor är positiva till dessa 
arbetsmoment. 
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Kvalitetsredovisning av enkät 
För att kunna bedöma värdet av den givna informationen från en statistisk 
undersökning måste en kvalitetsredovisning eller en uppskattning av det 
totala felet finnas tillgänglig. Även i exempelvis en tabell med detaljerade 
siffror kan det finnas många orsaker till både slumpmässiga och 
systematiska fel. Syftet med en kvalitetsredovisning är att göra användarna, 
det vill säga de som läser utvärderingen, uppmärksamma på de fel och andra 
faktorer som gör statistiken mindre användbar och ge ett bättre 
beslutsunderlag och därmed minska risken att fatta fel beslut.124 
 
Att en enkätundersökning är tillförlitlig betyder att den är stabil och inte 
utsatt för slumpinfluenser. Frågorna ska se ut på samma sätt för 
respondenterna och situationen ska vara lika för alla när de svarar på 
frågorna. Begreppet tillförlitlighet kan sägas vara sammansatt av fyra 
komponenter vilka är kongruens, precision, objektivitet och konstans. 
Kongruens innebär likhet mellan frågorna och avser mäta samma sak. 
Precision är viktigt i samband med utformningen av formuläret och innebär 
hur svaren registreras. Ju lättare det är att fylla i svaren desto större 
precision. Objektivitet handlar om hur intervjuaren registrerar samma sak. 
Detta innebär att de som kodar och läser in data ska uppfatta ett svar eller ett 
kryss på samma sätt. Konstans tar upp tidsaspekten och förutsätter att 
attityden inte förändras.125 
 
I en totalundersökning kan det totala felet ses som en summa av de olika 
felkällorna täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. 126  Dessa 
olika felkällor beskrivs mer ingående nedan.  

Täckningsfel 
Vid alla undersökningar måste man definiera och avgränsa vilka personer 
som ska undersökas. Det som man idealt vill undersöka är målpopulationen 
men ibland är det endast möjligt att undersöka rampopulationen, det vill 
säga den populationen som finns i register eller annan förteckning över 
populationens enheter. Dessa två populationer kan avvika från varandra 
eftersom enheter kan ingå i målpopulationen som inte ingår i 
rampopulationen eller att enheter ingår i rampopulationen som inte ingår i 
målpopulationen.127 
 
Intentionen med denna enkätundersökning var att en totalundersökning 
genomfördes. Respondenterna skulle vara samtliga sjuksköterskor och 
barnmorskor i Sverige som arbetar inom IVF. Kontaktinformation till dessa 
personer hämtades från Serono Nordics kundlistor. Eftersom Serono Nordic 

                                                
124 Dahmström, K., Från datainsamling till rapport, s. 269 
125 Trost, J., Enkätboken, s. 59-60 
126 Dahmström, K., Från datainsamling till rapport, s. 268 
127 Ibid., s. 252 
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anser att dessa kundlistor är kompletta bedömer vi att täckningsfelet är 
minimalt. 

Bortfallsfel 
Bortfallsfel innebär de enheter som man har planerat att undersöka men som 
man inte fick något svar ifrån. Bortfallsfel delas in i individbortfall och 
partiellt bortfall. Vid individbortfall får man inga svar alls från en individ 
och vid partiellt bortfall är det endast vissa frågor som inte besvaras. 
Anledningen till bortfall kan exempelvis vara att personen inte är anträffbar, 
vägran, att de inte har tid, att de inte förstår frågan eller att de anser att de 
inte är representativa. Svårigheten är att man inte vet vilka egenskaper de 
personer som utgör bortfallet har och om de skiljer sig från dem som har 
svarat. I vissa fall kan man förvänta sig att personerna är olika. Om denna 
olikhet bidrar till att påverka resultatet finns det en risk att bortfallet 
snedvrider resultatet.128  
 
Vid redovisningen av bortfall bör man även försöka bedöma och analysera 
hur bortfallet han ha påverkat slutsatserna i undersökningen. Dessa aspekter 
bör också tas i beaktning om det förekommer stora partiella bortfall för 
vissa variabler.129  
 
Individbortfallet i denna enkätundersökning bestod endast av 10 % av 
respondenterna. Vi antog att dessa personers egenskaper inte nämnvärt 
skiljde sig från dem som svarade och därför inte kom att snedvrida 
resultatet. 
 
Det partiella bortfallet var olika stort för olika frågor. De svarsalternativ 
som vi valde att redovisa i rapporten hade en tillfredsställande hög 
svarsfrekvens. Vissa av de öppna frågorna hade dock ett stort partiellt 
bortfall. Trots detta var de svar som ändå inkom på de öppna frågorna av 
stort intresse för studien.  

Mätfel 
Att mätprocessen ska ha hög validitet innebär att man mäter det man vill 
mäta. Variabeln som används ska således vara ett relevant och lämpligt mått 
på den undersökta egenskapen. Det är även nödvändigt att mätningen har 
hög grad av tillförlitlighet. Om stora slumpvariationer förekommer mäter 
man inte vad man vill mäta. Mätfel kan orsakas av mätinstrumentet, 
mätmetoden, intervjuaren eller respondenten.130 
 
Eftersom frågorna i denna enkätundersökning utformades av medlemmarna 
i Serono Nordics Advisory Board antar vi att frågorna har en hög validitet 
på grund av utformarnas kompetens, erfarenhet och eget intresse. 

                                                
128 Dahmström, K., Från datainsamling till rapport, s. 253-255 
129 Ibid., s. 262 
130 Ibid., s. 263 
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Enkätundersökningen kan även sägas vara tillförlitlig eftersom en 
totalundersökning utfördes. Således är mätfelet försumbart.  

Bearbetningsfel 
Bearbetningsfel kan bero på fel som uppstår vid kodningen, registreringen i 
datorn eller vid datorbearbetningen. Fel som uppstår vid kodningen kan vara 
fel val av koder. Den manuella registreringen består av inmatning via 
tangentbord till datorns minne. För att minimera fel är det viktigt att 
datamaterialet är granskat och att frågor angående kodning av exempelvis 
partiellt bortfall är utredda innan inmatningen påbörjas.131  
 
Bearbetningsfel som kan uppstå i samband med kodning anser vi är 
obetydligt i denna enkätundersökning eftersom det endast var två personer 
som arbetade med detta. Båda var införstådda med hur kodning skulle ske 
på olika frågor och vid bortfall innan arbetet påbörjades. Datamaterialet 
granskades och rättades innan kodningen påbörjades.  
 
Trots att en orsak till fel kan vara slarv och förväxlingar brukar man anse att 
bearbetningsfelen är den feltyp som bidrar minst till det totala felet.132 
 

 

                                                
131 Dahmström, K., Från datainsamling till rapport, s. 266 
132 Ibid., s. 267 
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Presentation av svarsfördelning för de slutna frågorna 
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Arbetsuppgifter 
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c) Extern föreläsning 
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Bortfall: 14,3 %, Bastal: 54 
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Nyanställda kollegor 
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Kommunikation 
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Bortfall: 3,2 %, Bastal: 61 
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g) Jag känner mig sällan stressad när jag 
arbetar under telefontiden 
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b) Jag tar upp psykosociala aspekter som 
kan uppstå under behandlingsförloppet 
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Bortfall: 4,8 %, Bastal: 60 
 

c) Jag informerar om hur GnRH antagonist / 
agonist administreras och vilka biverkningar 
som kan uppstå 
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Bortfall: 4,8 %, Bastal: 60 

d) Jag informerar om FSH:s verkningssätt, 
effekter och vilka biverkningar som kan 
uppstå 
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Bortfall: 6,3 %, Bastal: 59 
 

e) Jag informerar om hur HCG verkar och 
vilka biverkningar som kan uppstå 
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Bortfall: 4,8 %, Bastal: 60 

f) Jag går igenom injektionstekniker 
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Bortfall: 6,3 %, Bastal: 59 
 

g) Jag tar upp känslomässiga aspekter på 
barnlöshet 
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Bortfall: 4,8 %, Bastal: 60 
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Ultraljud 
 

 

Utför du vaginalt ultraljud självständigt? 
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Bortfall: 0 %, Bastal: 63 
 
 

 

Äggaspiration 
 

 

Ingår det i dina arbetsuppgifter att delta vid 
äggaspiration? 
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Bortfall: 0 %, Bastal: 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om ja, vilka är dina arbetsuppgifter vid 
äggaspiration? 
 

Ange hur ofta 
 

a) Assisterar läkaren 
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Bortfall: 5,8 %, Bastal: 49 
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b) Smärtlindrar och stöttar kvinnan 
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Bortfall: 1,9 %, Bastal: 51 
 
 

 

Insemination 
 

 

Ingår det i dina arbetsuppgifter att delta vid 
insemination? 
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Om ja, vilka är dina arbetsuppgifter vid 
insemination? 
Ange hur ofta 
 

a) Utför självständigt 
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Bortfall: 33,3 %, Bastal: 16 

 

b) Assisterar läkare 
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Bortfall: 12,5 %, Bastal: 21 
 

Är du intresserad av att självständigt utföra 
inseminationer? 
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Bortfall: 0 %, Bastal: 63 
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Anser du att insemination bör ingå i IVF-
barnmorskans / -sjuksköterskans 
arbetsuppgifter? 
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Bortfall: 3,2 %, Bastal: 61 
 

 

ET 
 

 

Ingår det i dina arbetsuppgifter att delta vid ET? 
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Om ja, vilka är dina arbetsuppgifter vid ET? 
Ange hur ofta 
 

a) Utför självständigt 
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Bortfall: 43,8 %, Bastal: 18 

 

Är du intresserad av att självständigt utföra ET? 
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Anser du att ET bör ingå i IVF-barnmorskans / -
sjuksköterskans arbetsuppgifter? 
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Bortfall: 3,2 %, Bastal: 61 
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Undervisning 
 

 

Ingår det i dina arbetsuppgifter att undervisa / 
diskutera följande med patienterna? 
 

a) Informera om och diskutera effekter av 
alkohol och rökning avseende betydelse 
för infertilitet och graviditet 
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Bortfall: 3,2 %, Bastal: 61 

 
 

 
 
 
 

b) Vid övervikt, informera om betydelse av 
viktnedgång 
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Bortfall: 3,2 %, Bastal: 61 

 

c) Samtal om alternativ till 
fertilitetsbehandling 
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Ingår följande i dina arbetsuppgifter? 
 

a) Undervisa studenter som kommer till 
kliniken 
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Bortfall: 3,2 %, Bastal: 61 
 

 
 

b) Ta hand om studiebesök vid kliniken 
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Bortfall: 7,9 %, Bastal: 58 

 

Informationsmaterial 
 

 

Vilken typ av informationsmaterial använder du 
dig av vid möte med patienter? 
 

Ange hur ofta 
 

a) Skriftligt material från 
läkemedelsproducenter 
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b) Skriftligt material framtaget av den egna 
kliniken 
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Bortfall: 3,2 %, Bastal: 61 
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c) Film / DVD 
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Bortfall: 9,5 %, Bastal: 57 
 

d) Webbaserad information 
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Bortfall:14,3 %, Bastal: 54 

Vilken typ av informationsmaterial tror du i 
första hand kommer att efterfrågas av 
patienterna i framtiden (3 år framåt)? 
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Bortfall: 25,4 %, Bastal: 47 
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Bilaga 2 � Intervjuguide Rakel Samuelson 
Intervju 060509 med Rakel Samuelson, Key Account Manager, Serono Nordic 
 

• Berätta allmänt om ditt arbete som Key Account Manager 
 

• Kunden 
- Vem är kunden, klinikerna eller slutanvändaren? 
- Finns informationen om kunden tillgänglig för alla inom företaget t.ex. i 

databas eller finns informationen endast hos ett ental medarbetare? 
- Är kunden priskänslig? 
- Ger ni rabatter? 
- Sker någon återkoppling från slutanvändaren till er? 
- Hur tror du att klinikerna resonerar när de väljer läkemedel?  
- Vad är viktigast i ditt arbete för att kunna sälja mer till kunden? 
- Är medlemmarna i ert Advisory Board medlemmar i liknande grupper för 

andra företag? 
- Är kunden lojal? 
 

• Läkemedel 
- Vilka läkemedel säljer Serono i Sverige? Varför just dessa läkemedel? 
- Är Seronos läkemedel bättre/lättare att använda än konkurrenternas? 
- Ger Seronos läkemedel högre chans till graviditet? 
- Förekommer utlämnande av läkemedelsprover? 
 

• Marknaden 
- Sker analys av konkurrenterna? 
- Finns något gemensamt intresse för att öka marknaden för IVF? (Exempelvis 

försöka påverka antalet IFV-försök per par eller försöka korta väntetiderna) 
 

• Marknadsföring 
- Försöker ni bygga upp personliga relationer med klinikerna/barnmorskorna? 
- Vilka aktiviteter anordnar Serono i marknadsföringssyfte?  
- Skiljer sig marknadsföringen åt beroende på om den riktas mot en privat eller 

offentlig klinik? 
- Vilken typ av material/information ger ni till klinikerna angående era 

produkter? 
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Bilaga 3 � Intervjuguide Marie Nilsson 
Intervju 060522 med Marie Nilsson, Health & Governmental Affairs Manager, Serono Nordic 
 

• Berätta allmänt om ditt arbete som Health & Governmental Affairs Manager 
 

• Kunden 
- Vem är kunden, klinikerna eller slutanvändaren? 
- Sker någon återkoppling från slutanvändaren till er? 
- Använder ni IT-stöd i informationsutbytet mellan kunden och Serono? 
- Hur tror du att klinikerna resonerar när de väljer läkemedel? 
- Är kunden lojal? 
- Vad är viktigast i ert arbete för att kunna sälja mer till kunden? 
- Finns det ett ömsesidigt beroende mellan läkemedelsföretaget och kliniken? 
- Vet ni vilka faktorer som påverkar kundens tillfredsställelse? Hur vet ni om 

kunden är nöjd? 
- Är kunden priskänslig? Är en mer nöjd kund villig att betala mer för produkten 

och är de mer toleranta mot prisökningar? 
- Anpassar ni era produkter och information efter de olika kundernas behov? 
- Tror du att det förekommer att kliniken/slutanvändaren rekommenderar era 

produkter till andra kunder? 
 

• Organisationen 
- Förekommer samverkan mellan avdelningarna inom Serono i syfte att få ett 

bättre beslutsunderlag för att skapa nöjda kunder? 
- Stödjer kulturen inom Serono organisationen att nå sina mål? 
- Har Serono en låg personalomsättning bland de personer som arbetar mot 

kunden? Är detta viktigt? 
- Tror du att kunden är mer lojal mot en företagsrepresentant än mot 

företaget i stort? 
 

• Läkemedel 
- Hur sätts priset? Förekommer prisreglering? 
- Upplever kunden att era produkter har hög kvalitet? 
- Upplever kunden en hög servicenivå från er? 

 
• Marknaden 

- Hur stor är er marknadsandel inom IVF i Sverige? 
- Sker analys av konkurrenterna? 
- Hur studeras marknaden? 
- Finns något gemensamt intresse för att öka marknaden för IVF? (Exempelvis 

försöka påverka antalet IFV-försök per par eller försöka korta väntetiderna) 
- Finns intresse för er att uppmärksamma infertilitet inom grundutbildningen 

(sjuksköterskor/barnmorskor/läkare)? Hur kan ni i så fall gå tillväga? 
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• Marknadsföring 
- Hur ser era marknadsföringsstrategier ut? 
- I vilka medier sker marknadsföring? 
- Hur identifierar ni de relationer som har betydelse för företagets 

verksamhet? 
- Skiljer sig marknadsföringen åt beroende på om den riktas mot en privat eller 

offentlig klinik? 
- Vilken typ av material/information ger ni till klinikerna angående era 

produkter (Informationsmaterial, film, webbaserad information)? 
- Vilka aktiviteter anordnar Serono i marknadsföringssyfte? (Exempelvis 

utbildningar och konferenser.) 
- Har ni någon funktion som granskar reklamen internt innan den når kunden? 

(Reklamen måste ligga inom ramen för grundregler för reklam, 
marknadsföringslagen, läkemedelslagen och regler för läkemedelsinformation) 

- Regler gäller även muntlig information, hur kontrollerar ni detta? 
 
 


