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What exactly is the new business model? And how do 
you get there from here? Ask us. We can draw on our 
unique experience in the biopharmaceutical industry to 
deliver evidence-driven insights that reduce complexity 
and accelerate outcomes. Our aim is to work closely 
with our Nordic biopharmaceutical customers, offering 
innovative sales solutions, high quality sales teams and 
the fl exibility that is required in today’s marketplace.

For further information around our commercial solutions, 
contact Henrik Lüning at + 46 18 431 11 23 or via email at 
henrik.luning@quintiles.com.

wants to rethink the old business model.wants to rethink the old business model.
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”Alla ledningsgrupper 
kan bli effektivare”

Det är kvinnor 
som tar besluten i 
hälsosammanhang 

Svensk läkemedelsindustri 
2012 – branschen och 
allmänheten tycker till

Chefens nya uppgift 
- att mobilisera gruppens kunskap
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Pharma Industry har i samar-
bete med Läkemedelsindustri-
föreningen (LIF) och Opticom 

International Research genomfört en 
branschstudie där läkemedelsbrans-
chen själva tycker till om sina förutsätt-
ningar. Nytt för i år är att man första 
gången också har undersökt allmän-
hetens syn på läkemedelsbranschen.  

Behåll läkemedelsforskningen i 
Sverige 
I studien om allmänhetens syn på 
branschen framkommer att nio av tio 
svenskar (91 procent) anser att det är 
mycket viktigt att behålla forskande 
läkemedelsföretag i Sverige. 

Det finns många olika skäl till detta 
och det handlar framför allt om natio-
nalekonomi - att inte gå miste om ex-
portmöjligheter, arbetstillfällen och för 
att inte generellt halka efter. Svensk-
arna tycker också att det är viktigt att 
behålla kompetensen inom landets 
gränser, själva tillgången till spetskom-
petens är viktig och det handlar också 

om att uppmuntra unga att ägna sig åt 
forskning. Många svenskar ser det ock-
så som att Sverige har bättre möjlighe-
ter att styra den egna läkemedelsför-
sörjningen om forskningen finns kvar 
i landet jämfört med om den flyttar ut-
omlands. 

Studien visar också att sex av tio 
svenskar tvivlar på att de skulle få till-
gång till nya, moderna läkemedel om 
de blev sjuka samtidigt som det bara är 
var fjärde medborgare som inte är be-
redd att betala mer för ett läkemedel 
för att vara säker på att få tillgång till 
just nya, moderna läkemedel vid sjuk-
dom.

”För att behålla det kunnande som vi 
trots allt har i Sverige på detta område som 
bör kunna ge framtida resultat och inkom-
ster till Sverige.”  

”Det ger en viktig kunskap som är bra 
för landet och därmed för oss medborgare. 
Det är viktigt att Sverige är väl framme när 
det gäller all forskning - att unga uppmunt-
ras att ägna sig åt forskning. Det är lättare 
om forskningen finns i Sverige.”

Medborgarna tycker däremot inte 
politikerna prioriterar medicinsk forsk-
ning speciellt högt. Denna uppfattning 
grundar man på att det råder brist på 
offentlig finansiering. Forskningen 
borde bekostas av staten, nu upplever 

Svensk läkemedelsindustri 2012  

– BranSchen och allmänheten 
   tycker till om BranSchen

Nio av tio svenskar anser att det är mycket viktigt att behålla forskande läkeme-
delsföretag i Sverige. Och en majoritet av medborgarna är beredda att betala mer 
för att få tillgång till nya moderna läkemedel. Samtidigt upplever branschen att det 
största hotet mot industrin är oviljan att betala för innovativa läkemedel. Det är en 
av de många intressanta resultat som kommer fram i en ny branschstudie.

En stark majoritet (91 procent) tycker att det 
är viktigt att behålla de forskande läkemedels-
företagen i Sverige.

trender
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man att den främst är privat finansie-
rad av till exempel Barncancerfonden. 
Vidare anser de tillfrågade att den 
medicinska forskningen generellt sett 
känns lågt prioriterad eftersom det är 
alldeles för lite diskussion kring den, 
alternativt att det diskuteras men ing-
enting händer. 

”Jag har själv aldrig hört en politiker 
prata om medicinsk forskning.” 

”I så fall [om det var prioriterat] skulle 
väl inte Cancerfonden och Hjärt-Lungfon-
den behöva skicka tiggarbrev till allmänhe-
ten.”

Nästan fyra av tio svenskar tror inte 
att de skulle få tillgång till de mest ef-
fektiva och moderna läkemedlen om de 
eller deras anhöriga blev sjuka, ytterli-
gare två är osäkra på om de skulle få 
det eller inte. Nära sex av tio skulle 
vara beredda att betala mer för ett lä-
kemedel för att säkerställa detta. 

Stor skepsis mot branschen
På frågan om vilken spontan inställ-
ning svenskarna har till läkemedels-
branschen svarar en majoritet att den 
varken är positiv eller negativ. Intres-
set för att arbeta i ett forskande läke-
medelsföretag är lågt, på en tiogradig 
skala där tio är extremt intressant och 
ett helt ointressant hamnar snittet på 
blygsamma 5,7. Allra lägst är intresset 

bland ungdomar mellan 18 och 25 år 
och det högsta snittet på 6,2 finns bland 
universitetsutbildade, men det är ändå 
att anses som lågt. Skulle man då vilja 
arbeta inom branschen? Det vanligaste 
svaret är nej, troligen inte. 

Allmänhetens skepsis mot bran-
schen är stor och för att förbättra sitt 
anseende måste branschen enligt 
svenskarna minska sitt vinstintresse 
och öka patientfokus, förbättra sin etik 
och trovärdighet samt bli öppnare, syn-
ligare och tillhandahålla mer informa-
tion gentemot politiker och allmänhet. 
Branschens rykte är helt enkelt dåligt i 
största allmänhet. 

”Sluta ’muta’ läkare. Var ärligare!”
”Jag tycker det har varit mycket tal om 

fusk när det gäller biverkningar: svininflu-
ensavaccinet, priser/företagsvinst, om lä-
kemedlen ens hjälper mot åkomman och så 
vidare. Det känns som om deras största 
prioritet är att tjäna pengar på sjuka män-
niskor till vilket pris som helst, även om det 
innebär mörkläggning. Så skärpning på den 
fronten, mer insyn i branschen och mera 
kritisk debatt!” 

Bristande betalningsvilja för inno-
vation hotar branschen
Årets branschundersökning visar på 
ett tydligt trendbrott när det gäller 
hot som läkemedelsindustrin i Sverige 
upplever som störst. Hotbilden under 
2010 och 2011 bestod främst i ökade 
regleringar och restriktioner kring 

både upphandlingar och kring samar-
betet med vården. I dag är det oviljan 
att betala för innovativa läkemedel och 
för lite fokus på hälsoekonomi som 
upplevs som de allvarligaste hoten mot 
branschen. Regleringar och restriktio-
ner, med dåliga samverkansmöjligheter 
som följd, är alltjämt ett hot men inte av 
samma dignitet som oviljan att betala 
för innovationer. 

Trots att hotbilden har ändrat skep-
nad ser möjligheterna för branschen ut 
som för två år sedan. Den största möj-
ligheten anses vara ett fördjupat sam-
arbete med vården följt av satsningar 
på forskning och nya preparat. I sam-
klang med hotbildens utveckling ses 
dock hälsoekonomi och värdebaserad 
prissättning som en viktigare möjlighet 
i dag än den gjorde 2011. 

De allra viktigaste frågorna för bran-
schen handlar alltså om att hitta möj-
ligheter till bättre och tätare samverkan 
samt om ett långsiktigt perspektiv på 
kostnad och värde, priser och hur man 
ska få betalt för innovation. Branschen 
inser att den måste anpassa sig efter det 
nya, tuffare klimatet och hitta nya be-
talningsmodeller och finansiella lös-
ningar för att säkerställa att man kan 
få betalt för innovation även framöver.

Professionens makt spås minska 
under de kommande fem åren
Samverkan anses alltså av branschen 
vara den viktigaste möjligheten för 
branschen över tid – däremot förändras 
vilka aktörer inom vården man upple-
ver som viktigast att samverka med. 
Trenden visar att makten förskjuts, 
vissa målgrupper blir allt viktigare på 
bekostnad av andra på fem års sikt. 

Expertgrupper och läkemedelskom-
mittéer är industrins allra viktigaste 
målgrupp – både i går, i dag och i mor-
gon. Läkarkåren är också viktig att föra 
dialog med liksom tjänstemän inom 
landsting och regioner. På fem års sikt 
förskjuts makten och tjänstemän/poli-
tiker på regional landstingsnivå blir 
allt viktigare medan läkarkåren tappar 
ytterligare något.

En annan trend är att patienter och 
patientföreningar tappar i betydelse. 
2011 var det den tredje viktigaste grup-
pen att samverka med, i år kommer den 
först på femte plats och i ett femårsper-
spektiv har patienterna halkat ner i bot-
ten. Branschen anser att allmänheten 

Intresset för att arbeta inom läkemedels-
branschen är lågt.

trender
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jämförelsevis är minst viktig att föra 
dialog med medan svenskarna själva 
efterlyser mer insyn, kunskap och in-
formation från branschen.

Stödet från statsmakterna är inte 
nog 
Tre fjärdedelar av branschen anser att 
statsmakterna inte ger tillräckligt stöd 

till branschen - nedläggningar är bara 
ett bevis på detta och man upplever 
rent generellt att man pratar mycket 
men inte åstadkommer något. 

”Mycket prat, men väldigt lite konkreta 
åtgärder som kan förbättra.”

På frågan om man anser att läkeme-
delsbranschen får ett tillräckligt starkt 

stöd från statsmakterna är det vanli-
gaste svaret – nej, inte riktigt (46 pro-
cent), följt av svaret nej, absolut inte (30 
procent). Bland motiveringarna till 

dessa svar finns att myndigheterna inte 
agerar tillräckligt kraftfullt eller i rätt 
tid, att hälsovård och läkemedelsbrans-
ch är för lågt prioriterat och att staten 

Hot och möjligheter för branschen.

trender



64   pharma industry nr 3 –12

skulle kunna stimulera forskning och 
utveckling på ett mycket bättre sätt. 
Andra åsikter är att nedläggningar av 
forskningsenheter är en konsekvens av 
ett för sent agerande och branschen 
upplever att det verkar saknas både vil-
ja och förmåga att satsa från statsmak-
ternas håll. Vidare tycker man att det 
finns stor okunskap och fördomar mot 
branschen och man glömmer bort det 
positiva som branschen bidrar med och 
därför får man inte det stöd man efter-
frågar.

”Jag uppfattar det inte som ett priorite-
rat område jämfört med andra områden. I 
industrier som exempelvis flygbranschen 
och bilindustrin pumpas det in rätt bra med 
statliga resurser men när stora forsknings-
enheter läggs ned i läkemedelsindustrin 
hörs det knappt. Tvärtom blir det striktare 
priskontroller och utbyten till generika. 
Det sista är även väldigt intressant ur mil-
jöperspektiv eftersom det ofta är förknippat 
med mindre miljövänliga processer för 
framställning av generika medan man om 
man köpt miljöbil hade fått förmånliga sub-
ventioner från staten för att uppmuntra 
miljövänligt bilköp.”

LIF är på rätt väg 
En majoritet av de tillfrågade i bransch-
undersökningen tycker att LIF gör ett 
bra arbete och det är en positiv utveck-
ling jämfört med 2011. 

Det vanligaste svaret på frågan om 
hur branschen upplever LIF:s arbete är 
”bra” och LIF-medlemmar (en majoritet 
av de medverkande, 89 procent) är inte 
överraskande mer positiva än icke-
medlemmarna. Resultatet har förbätt-
rats sedan 2011, fler tycker att LIF gör 
ett bra eller mycket bra arbete i dag och 
färre har negativa synpunkter. 

Av svaren framkommer att det som 
LIF gör bra är främst opinions- och po-
licyarbetet. Organisationen är duktig 
på information och utbildning och är 
aktiv och deltar i debatten. LIF är sam-
mankallande och får beröm för fokus-
grupperna samt för att de ser till att lo-
kala och regionala grupper blir mer 
produktiva. Att LIF är en mötesplats 
generellt för branschen anser man ock-
så är positivt. 

”LIF syns och hörs mer och mer, deltar 
i viktiga debatter och beslut. Mycket av 
mitt arbete är beroende av LIF.”

”Syns och hörs och Anders Blanck gör 
mycket bra ifrån sig vid offentliga framträ-
danden.”

”Är synliga i debatt och media. Är ba-
lanserade och förespråkar stora delar av in-
dustrin.”

Men organisationen har en förbätt-
ringspotential. Anledningarna till att 
man inte ger LIF toppbetyg är att orga-
nisationen ändå håller för låg profil och 
är för passiv. Det är också skälet bakom 

det vanligaste svaret på frågan hur väl 
LIF lyckas i sitt opinionsbildande upp-
drag - varken bra eller dåligt (38 pro-
cent). Endast 35 procent anser att LIF 
lyckas bra eller mycket bra. 

Branschen anser att LIF skulle kun-
na bli ännu tuffare, bli bättre på att sy-
nas och höras och driva opinion. Bran-
schen ser gärna också att LIF blir ännu 
bättre på att försvara industrin och på-
tala branschens samhällsnytta. 

”LIF syns inte på den allmänna arenan, 
för att få till en förändring måste man vara 
på barrikaderna och tala med allmänheten 
via media, debattartiklar etc.”

”Önskar en mer aggressiv attityd från 
LIF att stå på sig och slåss för industrins 
sak.”

”Mycket mer politikerdebatt, väck opi-
nion! Se till att alla i Sverige förstår vikten 
av läkemedelsindustrins arbete!”

Roligt att gå till jobbet, även om 
ryktet är dåligt 
Svenska studenter tycker inte att läke-
medelsbranschen lockar och branschen 
själva tycker att det är föga förvånande 
att attraktionskraften är så låg. Det är 
branschens dåliga rykte som ligger 
bakom detta, likväl som det osäkra ar-
betsklimatet med nedskärningar och 
neddragningar. Varken studenter el-
ler allmänhet höjer alltså branschen 
till skyarna. 

De som arbetar inom branschen 
tycker att det är roligt att gå till jobbet, 
lika roligt i dag som för två år sedan. 
Detta trots att nya hot ständigt dyker 
upp, att man upplever ett bristande 
stöd från statsmakterna och trots den 
något dystra synen på branschens ryk-
te i stort och möjligheterna att samver-
ka med vårdens alla aktörer. 

På en tiogradig skala där ett är ”inte 
alls kul” och tio är ”extremt kul” ligger 
snittsiffrorna stadigt mellan 7,6 och 7,9 
över tid. Allra roligast tycker ledningen 
och de som arbetar inom marknadsfö-
ring att det är, där ligger snittet runt 8, 
medan forskarna har minst roligt med 
ett snitt på 7,3. 

Företaget Universums Företagsbaro-
meter rankar årligen de populäraste ar-
betsgivarna bland svenska studenter 
och det är återigen först på plats 50 man 
hittar ett läkemedelsföretag. Intresset 
för att arbeta i branschen är lågt och 
branschen själv tror att det är det då-
liga ryktet som avskräcker (40 procent 

Fler tycker att LIF gör ett bra eller mycket bra arbete i dag och färre har negativa synpunkter 
jämfört med förra årets undersökning.

trender
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av respondenterna uppger detta som 
skäl). Och det stämmer ju väl överens 
med den uppfattning allmänheten i un-
dersökningen ger uttryck för. Nedskär-
ningar och otrygg arbetsmiljö ser man 
inom branschen också som en viktig 
anledning till det låga intresset (37 pro-
cent), mycket viktigare i år än vid un-
dersökningen 2011. 

Branschen tror också att brist på 
kunskap och information om bran-
schen som helhet och vad den erbjuder 
är en annan orsak till det låga intresset 
(23 procent) och där är branschen och 
allmänheten eniga om att man helt en-
kelt är för dålig på att marknadsföra sig 
mot allmänheten. 

Således föreslår man, när man får 
frågan om vad som kan göras för att 
öka intresset, att branschen måste bli 
tydligare i sin marknadsföring och 
sprida mer kunskap och information 
om branschen som sådan och om vad 
den åstadkommer. Man behöver också 
satsa på att skapa ett förbättrat förtro-
ende för branschen och ha mer kontakt 
med akademin och universiteten, till 
exempel genom att se till att det skrivs 
uppsatser om branschen eller att bran-
schen deltar på arbetsmarknadsdagar 
och liknande. Branschen tror också att 
förbättrade möjligheter att interagera 
med vården skulle göra det mer intres-
sant. 

”Därför få vet vad man kan göra på ett 
läkemedelsföretag, inte ens när man läser 
en medicinsk utbildning - apotekare, bio-
medicin och dylikt, får man veta vad för 
karriärmöjligheter det finns på läkemedels-
företag.”

”Göra det mer känt för allmänheten allt 
det goda vi gör så inte den allmänna bilden 
är att vi tjänar pengar på skattebetalares 
pengar och har höga marginaler...”

”Låt industrin delta i seminarier/mäss-
sor för studenter på samtliga universitet.”

Elinor WEstErbErg, 
Projektledare

opticom international research
illustrationer: sofi Vikström.

 
Om branschstudien
Två webbenkäter har under maj och juni distribuerats, den ena till medarbetare inom 
branschen och den andra till ett tvärsnitt av befolkningen. I år har 219 respondenter 
från 57 olika läkemedelsföretag medverkat och bidragit med sina tankar och synpunk-
ter på branschen och dess framtid. 1 202 medborgare har deltagit i allmänhetsunder-
sökningen. 
I branschundersökningen finns 37 procent av respondenterna inom public affairs/af-
färsutveckling, 34 procent inom marknad, 11 procent inom forskning och 3 procent i 
ledningen. 16 procent har övriga positioner. 
1 202 personer har besvarat allmänhetsenkäten och det är ett tvärsnitt av Sveriges 
befolkning som finns representerat med spridning mellan kön, ålder, utbildningsnivå, 
hemort, civilstånd, och liknande.
I enkäterna har representanter för läkemedelsindustrin under maj fått besvara frågor 
bland annat om: 
Hot och möjligheter inom branschen, viktigaste frågor just nu.
Viktigaste aktörer för läkemedelsindustrin att föra en dialog med och hur dialogen kom-
mer att förändras i framtiden.
Hur klimatet för innovativa läkemedel ser ut i Sverige.
Hur LIF uppfattas av företagen.
Hur man upplever att det är att arbeta i branschen.
Allmänheten fick under juni svara på frågor bland annat om:
Inställning till läkemedelsbranschen och intresse för att arbeta inom den.
Synen på medicinsk forskning.
Synen på kostnad och tillgång till effektiva och moderna läkemedel.
För mer information om studierna, kontakta Carl Michael Bergman på Opticom Inter-
national Research, 08-50 30 90 02 eller carl.michael@opticom.se.


