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Åtskilliga är de gånger som 
läkemedelsindustrins anse-
ende har diskuterats. Ett del-

vis skamfilat rykte som kanske främst 
utgår från den negativa mediebild 

som framkommit genom åren. Det har 
bland annat handlat om korruption, 
mutresor och information om oönska-
de biverkningar från läkemedel som 
sopats under mattan. Läkemedelsindu-

strin har självklart påverkats av de dis-
kussioner och debatter som förts, vilket 
också lett till en delvis svag självbild.

Men nu verkar bilden av läkeme-
delsbranschen ha vänt på allvar. En ny-

Bilden av läkemedelsindustrin    

38

26

30

-16

0

34

26

44

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

Läkemedels-

branschen

Bank\Finansindustrin Bilbranschen Tobaksindustrin Vapenindustrin Livsmedelsindustrin Klädindustrin Hjälporganisationer

Förtroendeindex – olika brancher/industrier

Population oktober 2014

(n=1000)

% av populationen

Läkemedelsbranschens anseende är högt, bara ideella hjälporganisationer har högre 
anseende. Det visar en nyligen genomförd undersökning av TNS Sifo Navigare. 

Enligt Navigares undersökning i oktober 2014 ligger läkemedelsbranschen som tvåa efter ideella hjälporganisationer och högre anseende 
än starka branscher som bil, kläder och livsmedel. Källa: Navigare.
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En av frågorna i undersökningen gällde hur man uppfattade branschens övergripande rykte/anseende. Svaren visar att merparten av deltagarna 
anser att läkemedelsindustrins rykta/anseende är bra eller acceptabelt. Källa: Navigare. 
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Deltagarna har också överlag en positiv uppfattning om läkemedelsindustrin. Källa: Navigare.

Nu verkar bilden av 
läkemedelsbranschen 

ha vänt på allvar.
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ligen genomförd undersökning visar 
att branschen har ett högt anseende 
bland den svenska allmänheten. Vi har 
genomfört en riksrepresentativ under-
sökning där 1 000 personer som är 15 
år eller äldre har intervjuats per tele-
fon. Intervjuerna genomfördes i SIFOs 
telefonomnibus mellan den 20 och 23 
oktober 2014. Här intervjuas varje 
vecka 1 000 personer om aktuella frå-
gor av olika karaktär. Urvalet kvoteras 
efter olika parametrar för att bli riksre-
presentativt och en vägning av resul-
taten görs efteråt för att säkerställa re-
presentativitet.

Läkemedelsbranschen har enligt un-
dersökningen högre anseende än star-
ka branscher som bil, kläder och livs-
medel. Det är faktiskt bara de ideella 
hjälporganisationerna som har ett hö-
gre anseendeindex. Så sträck på er!

Forskningsresultat sprids bättre
Vad ligger då bakom det förbättrade 
anseendet för läkemedelsbranschen? 
Det går att lyfta fram flera faktorer, 
som också framgår av de öppna svar 
som allmänheten ger i samband med 
den nya undersökningen. En av de 
viktigaste faktorerna handlar om att 
branschen blivit betydligt bättre på att 
kommunicera den forskning som in-
dustrin gör och de goda effekter som 
läkemedel faktiskt har för att förbättra 
patienters hälsa och liv. Det är också 
tydligt att allmänheten uppfattar en 
hög grad av kontroll från myndigheter 
och industrin, vilket skapar trygghet 
runt de läkemedel som tas fram.

Ytterligare en anledning kan vara 
att allmänheten har fått upp ögonen för 
betydelsen av att Sverige har verksam-
ma läkemedelsföretag. Att både Phar-

macia och Astra blivit en del av stora 
internationella koncerner, med förlo-
rade svenska jobb som följd, är något 
få har missat.

Hur kommer då läkemedelsbrans-
chens anseende att utvecklas framö-
ver? Det är svårt att säga, men en giss-
ning är att en allt oroligare omvärld 
kan komma att stärka branschen ytter-
ligare. Med ebola-epidemin i färskt 
minne, de ökade problemen med resi-
stenta bakterier och det tydliga behovet 
av olika sorters läkemedel i krigsdrab-
bade områden finns det goda förutsätt-
ningar för branschen att behålla och 
utveckla sitt höga anseende. Men det 
måste alltid ske med patienter, läkare 
och allmänhet i fokus. Det finns trots 
allt en risk för att läkemedelsbranschen 
åter faller tillbaka till en bild då den av 
många sågs som en vinstmaskin utan 
hjärta. 
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