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Sammanfattning 

  
Följande uppsats analyserar utvecklingen av läkemedelsreklam i Sverige under perioden från 
sekelskiftet 1900 till nutiden. Under denna period har läkemedelsreklam gått genom många 
förändringar. Regelverken som styr marknadsföring av läkemedel har konstant växt och medfört att 
läkemedelsreklamens innehåll, form och målgrupp har blivit tydligt definierade.  Det ledde till 
minskning av ”kvacksalveri” och ”humbugreklam”, som var ett stort problem i början för 
läkemedelsreklamen i Sverige. Etiska standarder inom branschen har ökat under de senaste hundra åren. 
Förutom detta har reklamens innehåll och marknasföringssätt förändrats parallellt med 
medieutvecklingen. Läkemedelsreklam utvecklades från enkla utomhusaffischer till moderna digitala 
former, som används för nutidens marknadsföring. 
Även om utvecklingen av läkemedelsreklam har varit beständig och effektiv, finns fortfarande utrymme 
för ”polering” av både regelverket och etiska standarder inom verksamheten.  
Denna uppsats försöker erbjuda svaret på frågan: ”Hur har marknadsföring av läkemedel utvecklats 
under perioden mellan 1900 till nutid i Sverige?”. Förutom detta diskuteras positiva och negativa 
aspekter av marknadsföringen av läkemedel i Sverige, samt vilka åtgärder som skulle bidra till en saklig, 
balanserad och icke vilseledande läkemedelsreklam. 
Metoden som användes att svara på examensarbetets frågeställning var litteraturöversikt över 
kvalitativa studier och publikationer. Källor som användes i den här litteraturstudien omfattade bland 
annat böcker, statliga dokument, websidor, akademiska uppsatser och populär litteratur, som var 
publicerade inom området marknadsföring, medicin, farmacia, läkemedelsreklam etc. Analysen av 
litteratur som behandlar problematiken kring svensk läkemdelsreklam, från 1900 till 2018, ledde till 
slutsatsen att svensk läkemdelsreklam utvecklades inom följande tre kategorier: regelverket, etiken och 
mediaformer. Utvecklingen av regelverket omfattar antagandet av sju nya rättsliga lagar och fyra 
utomrättsliga regler, som under den analyserade perioden har satt normen för svensk läkemedelsreklam. 
Etiska standarder höjdes parallellt med utvecklingen av regelverket inom branschen, men också på 
grund av ett självreglerande system, som idag omfattar utomrättsliga regler och institutioner, som t.ex. 
Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation (NBL) och 
liknande, vars funktion är att bevaka och vägleda läkemdelesföretags marknadsaktiviteter.  
Mediautvecklingen omfattar uppkomsten av sex nya mediakanaler som har använts för 
läkemdelsreklamens syfte.  
 
Analysen visade också att det fortfande finns utryme för förbättring inom området med avseende på 
konroll av marknadsföringsmaterialet innan publicering, höjning av böterna för ”osund” 
marknadsföring, samt ökning av transparens av forskningsresultat.  
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Abstract 
 
Advertising has always been a powerful tool for the pharmaceutical industry.  
The history of pharma marketing in Sweden dates to the beginning of the 20th century. 
That was the time of “miraculous” drugs that could, according to advertisements, treat 
any kind of disease. Back then, marketing activities didn´t imply more than using empty 
promises, which were in combination with an alluring illustration, placed in a newspaper 
or an attractive public place. Consequently, negative perceptions have been plaguing the 
pharmaceutical marketing from the very beginning.  
In the years to come, medico-marketing in Sweden was struggling to rebuild its image.  
Marketing activities got strictly regulated at the national level via numerous laws, rules or 
procedures. Many authorities have been established to control the market and provide 
guideline for socially responsible, honest, respectful and up-to-date pharma marketing. 
As the result, up to the end of the 20th century conditions in pharmaceutical industry in 
Sweden have radically changed. 
Frivolous marketing of pharmaceutical drugs is today a matter of the past. However, there 
are still examples where pharmaceutical companies are breaking the law and are being 
accused of inappropriate marketing of drugs or lack of transparency in reporting results 
from negative clinical trials. Those examples are the warning signs for authorities that 
there is still a lot of space for further regulation of the market. 
Following thesis has an aim to answer to the question: “ How did pharma marketing in 
Sweden develop in the period between the beginning of the 20th century until today?”. 
Methodology used in this thesis include a qualitative method literature review, which is 
a survey of important articles, books and other sources relevant to the research question. 
A review of litterature published in Swedish language in period between the beginning of 
20th century and today, showed that development of medico-marketing in Sweden took 
place within three following categories: regulatory law, ethics and media marketing. 
Apart from the progress in the analysed fields, there is still space for improvement. Some 
proposals for rasing the quality of marketing activities in the pharmaceutical industry 
include following: control of marketing materials before publishing, increasing the fees 
for marketing that is inconssistent with the regulatory laws and move toward greater 
transparency for clinical trial data.   
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Denna uppsats är examensarbetet på Farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet. 
Arbetet har genomförts under vårterminen 2018 och omfattade ca 10 veckors arbete. 
Examensarbetet ger 15 poäng.  

Under arbetets gång har jag fått mycket stöd från min handledare Christer Berg, 
programansvarig för Farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet. Tack för alla goda 
diskussioner, värdefulla råd och flexibiliteten med deadlines.  

Ett stort tack till farm. dr. Anders Cronlund, ordförande i Apotekarsocietetens sektion för 
farmacihistoria, som initierade analysen av läkemedelsreklamens utveckling och gav mig 
en fullständig inblick i hans litteratursamling. Tack för allt stöd, vägledning och 
konstruktiv kritik. 
 
Tack till Torbjörn Kemper, vd. i företaget Sensori, som har delat sin erfarenhet och 
kunskap kring läkemedelsreklam från sin 30 år långa karriär inom farmaceutisk industri. 
Tack för en bra insyn i industrins positiva och negativa aspekter. 
 
Jag har erhållit mycket stöd från nära och kära, vilket har varit enormt viktigt för 
slutförandet av denna rapport.  
Tack till min man Svante för korrigeringsarbete av svenska språket i uppsatsen. 
 

Stockholm, 2018-05-04 

Danijela Hagblom 

 
 
 
Nyckelord 
 
Läkemedelsreklam 
Svensk läkemedelsreklam 
Marknadsföring 
Reklam 
Läkemedel 
Farmaci 
Läkemedelsindustri 
Etiska normer 

 



 

 

 

4 

 
 
 
INNEHÅLL 

 
Sammanfattning ______________________________________________________ 1 

Abstract _____________________________________________________________ 2 

1. INTRODUKTION __________________________________________________ 5 

2. BAKGRUND _______________________________________________________ 6 
3. SYFTE __________________________________________________________ 7 

4. MATERIAL OCH METODER ________________________________________ 8 

5. RESULTAT _______________________________________________________ 10 
5.1 Läkemedelsreklamen i Sverige runt sekelskiftet 1900 ___________________ 11 

5.1.1 Nya medie- och marknadsföringssätt ______________________________ 11 
5.1.2 Kritik/fälld marknadsföring _____________________________________ 12 
5.1.3 Regleringar _________________________________________________ 12 

5.2 Läkemedelsreklam i perioden mellan sekelskiftet och 1950-talet __________ 13 
5.2.1 Nya medie- och marknadsföringssätt ______________________________ 13 
5.2.2 Kritik/fälld marknadsföring _____________________________________ 13 
5.2.3 Regleringar _________________________________________________ 13 

5.3 Perioden 1950–2000 ______________________________________________ 13 
5.3.1 Regleringar _________________________________________________ 14 
5.3.2 Nya medie- och marknadsföringssätt ______________________________ 16 
5.3.3 Kritik/fälld marknadsföring _____________________________________ 16 

5.4 Perioden 2000 – 2017 ____________________________________________ 17 
5.4.1 Regleringar _________________________________________________ 17 
5.4.2 Nya medie- och marknadsföringssätt ______________________________ 19 
5.4.3 Kritik/fälld marknadsföring _____________________________________ 20 

6. DISKUSSION 
 6.1 Gränsdragningen mellan information och reklam ____________________ 21 
 6.2 Kritik _________________________________________________________ 22 
 6.3 Positiva aspekter av läkemedelsreklam _____________________________ 22 
 6.4 Slutsats _______________________________________________________ 23 

7. REFERENSER ____________________________________________________ 24 
 

 
 



 

 

 

5 

 
 
 

1. INTRODUKTION    
 
Läkemedelsbranschen är en lukrativ verksamhet med stora vinster (1). Ledande 
läkemedelsbolag som till exempel Novartis, Pfizer och AstraZeneca lägger årligen mellan 
7 till 15 miljarder USD på läkemedelsreklam (2). För industrin var alltid 
marknadsföringen ett av de starkaste hjälpmedlen i försöket att vinna konkurrensspelet. 
Diskussion om marknadsföringen inom läkemedelsindustrin är oerhört viktig, med tanke 
på att information om läkemedel har stor betydelse för människornas längtan att bota 
sjukdomar och få leva sina liv i hälsa. Läkemedelsreklam borde därför vara ansvarsfull, 
hederlig och vederhäftig. Emellertid, från en anarkistisk läkemedelsreklam i början av 
1900-talet till den nya, moderna reklamen som utförs inom väl definierade juridiska 
gränser, var socialt ansvar och etik inte alltid av högsta prioritet för läkemedelsindustrin. 
Vilseledande information och marknadsföring av orealistiska förväntningar har historiskt 
resulterat i negativa konsekvenser för konsumenternas hälsa och livskvalitet. Dess 
konsekvenser och misstag har skapat behov för etablering av nya regler, former och 
standarder.  
 
Analysen nedan beskriver utvecklingen inom läkemedelsreklam i Sverige under perioden 
från början av 1900-talet till nutid. Utgångspunkter för den analysen var frågor kring 
juridiska, etiska och formmässiga aspekter på läkemedelsreklam. Studien beskriver hur 
marknadsföringen växte från utomhusaffischer till moderna mobil-applikationer. 
Dessutom analyseras utvecklingen från reklam som kunde påstå att en enkel salva botar 
ett flertal allvarliga sjukdomar, tills nu, där forskningsresultat från stora vetenskapliga 
studier kan vara reklamens enda informativa utgångspunkt. Slutligen, följer analysen en 
utveckling från total frånvaro av regelverk inom läkemedelsreklam, till ett noggrant och 
väldefinierat regelverk baserat på tusentals juridiska dokument och institutioner som 
stödjer dem. 
Den spansk-amerikanske filosofen George Santayanas har sagt att: ”Den som inte lär av 
historien är dömd att upprepa den”(3). Följaktligen är det viktigt att genom en inblick i 
den historiska utvecklingen analyseras dagens läkemedelsreklam. Den här studien vill 
belysa vilka som var framgångsfaktorerna som ledde till läkemedelsreklamens framväxt. 
 
Utifrån det ovan sagda kan vidare diskuteras vilka ytterligare steg som kan tas för att 
utveckla regelverk och den etiska standard som finns, för att få en så rationell 
läkemedelsanvändning som möjligt.   
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2. BAKGRUND 
 
Under perioden från år 1900 till nutid, har marknadsföringen av läkemedel i Sverige gått 
igenom en stor omvandling. Utvecklingen inom området var så snabbväxande att 
läkemedelsreklam från början av 1900-talet inte alls liknar det som idag kallas för 
läkemedelsreklam.  
 
Utvecklingen och spridningen av läkemedelsreklam i Sverige började utvecklas kring 
sekelskiftet år 1900. Under 1800-talet förekom det knappt  någon marknadsföring i 
Sverige.  Ordet reklam (latines reclamo eller reclamatio; som betyder att ropa högt eller 
genljuda) börjades att användas först 1868 (1). 
Marknadsföringen av läkemedel var däremot vanlig i Storbritannien och Amerika. Så 
kallade ”the medicine show”, med ”sandwichpojkar” och paraderande elefanter som 
skyltbärare, har varit ett vanligt sätt att torgföra läkemedel i anglosaxiska länder sedan 
1700-talet (1). Marknadsföringen av läkemedel i Sverige har aldrig använt försäljningen 
av biljetter till cirkusföreställningar.  
Marknadsföringen av läkemedel i Sverige är något starkare reglerad än i många andra 
länder på grund av väl definierad regelverk, som omfattar både rättsliga och utomrättsliga 
normer. Exempelvis, får man här inte rikta reklam för receptbelagda läkemedel mot 
allmänheten, vilket är lagligt i USA.  
 
Under den senaste hundraårsperioden har nya marknadsföringskanaler tillkommit och 
metoder för selektiv reklam utvecklats inom läkemedelsindustrin. Vid sekelskiftet ansågs 
det att tidningsannonsering var det mest effektiva kanalen för att nå en bred publik (4). 
En något större spridning fick läkemedelsreklamen med hjälp av standardannonser. På 
sådant sätt rationaliserades framtagandet av tidningsannonser och kostnaderna minskade.  
Därefter har radio och TV påverkat utveckling av nya marknadsföringsformer som 
använde ljud och bild som hjälpmedel. Digitala medier i det nya milleniet har ytterligare 
utökat möjligheter att nå konsumenter på ett snabbare och effektivare sätt.  
Parallellt med nya medieformer har utvecklingen av regelverket för läkemedelsreklamen 
skett. Behovet för en sådan reglering insågs redan i tidiga faser av läkemedelsreklamen. 
Innan marknaden började regleras och medan allmänheten upplevdes som: ”stor och ej 
speciellt sakkunnig”, kunde man annonsera om vilken som helst produkt, klassa den som 
medicinsk och garantera produktens ”mirakulösa” effekter. (4) En sådan skrytsam 
marknadsföring som gav hopp om att reklammediciner kunde bota i stort sett alla typer 
av sjukdomar och åkommor, resulterade i att läkemedel tidigt förknippades med 
kvacksalveri.  
 
Enligt Johannisson K. var syftet med läkemedelsreklam i sin tidiga fas att sälja: ”hopp 
och tröst, inte bot men drömmar om bot” (5). Även fram till 1930, kunde man exempelvis 
läsa om tvål som ett ”absolut effektivt” medel mot fetma (6), eller se ”Cannabis-Maltos” 
marknadsföras på svenska apotek (7).  
 
Första delen av 1900-talet förde med sig stora förändringar inom branschen. Den 
processen eskalerade med åren och ledde till etablering av olika rättsliga och 
utomrättsliga institutioner vars syfte var att reglera, bevaka och vägleda aktörer på 
läkemedelsindustrins marknad. 
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Perioden mellan 1950 och år 2000 var mest genomgripande för utvecklingen av 
läkemedelsreklam i Sverige. Den medförde förändringar som för alltid reformerade 
marknadsföringen i Sverige. Reformarbetet började i slutet av 1940-talet. Då 
konstaterades i en statlig utredning om konsumentupplysning att reklam var en av de 
viktigaste upplysningskällorna för konsumenten (8). Förutom att läkemedelsreklam för 
första gången i sin historia fick tydliga definitioner och normer, har medieutvecklingen 
parallellt blomstrat under denna period. Några viktiga och omfattande lagar och 
institutioner grundades under den här perioden, såsom: Läkemedelslagen, 
Marknadsföringslagen, Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Socialstyrelsens 
Läkemedelsavdelning med flera.  
Marknadsföringen fick nya media- och juridiska former. Mängden”humbugreklam” 
minskade i hög grad (6) och det tycktes som att läkemedelsreklamen kom närmare det 
som Blomquist A. (1908) beskrev som farmacins syfte: ”Medicina och pharmacia äro ju 
tvenne systrar som troget böra stå sida vid sida för att så långt mänskliga krafter förmå 
söka minska och om möjligt hela våra medmänniskors lidanden”(9). 
Emellertid fanns det fortfarande utrymme för ”polering” både inom läkemedelsreklamens 
regelverk och praxis. Många teoretiker instämde i den retoriska frågan som Thunbergs T. 
ställde i början av 1900-talet: ”Att lura änkor eller faderlösa, har ju alltid ansetts som 
något särskilt ohederligt: Bör man inte ställa sjuka och lidande och svaga under skyddet 
av en liknande opinion?” (4).  
Tydliga regler inom läkemedelsreklam och höjning av etiska standarder är oerhört viktiga 
för hela samhället. Vilseledande information om läkemedel kan resultera i 
överkonsumtion, biverkningar och även dödsfall. Även om en positiv förändring har skett 
inom branschen under det sista hundra åren, har skepsis och kontrovers fortsatt kring 
läkemedelsreklam.  
Den här uppsatsen analyserar hur svensk läkemedelsreklam påverkades av förändringar 
som skedde inom media och regelverk i Sverige under perioden mellan tidigt 1900-tal 
och nutid. Arbetet är en litteraturbaserad analys som grundas på data publicerade inom 
marknadsföring, medicin, farmaci, läkemdelsreklam; farmaceutisk fackpress, officiella 
websidor av statens rättsliga och utomrättsliga institutioner, statliga dokument (lagar, 
normer, regler), pressrelaser, akademiska uppsatser etc. Studien omfattade litteratur som 
publicerades på svenska språket i period mellan 1900-2018. En av inklusionskriterierna 
var att litteraturen diskuterade marknadsföringen av receptbelagda- och receptfria 
läkemedel. Marknadsföringen av naturläkemedel, traditionellt växtbaserade läkemedel 
och handelsvaror exkluderades från studien, samt material publicerade på ett annat språk 
än svenska. 
 
 
 
3. SYFTE 
Syftet med detta examensarbet är att svara på frågan: ”Hur har marknadsföring av 
läkemedel utvecklats under perioden 1900 till 2018 i Sverige?”. Dessutom är arbetets mål 
att analysera fördelar och nackdelar med läkemedelsreklam, hur etiken inom 
läkemedelsreklam växte parallellt med den tekniska och juridiska utvecklingen, samt 
vilka åtgärder som skulle bidra till förbättring inom området. 
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4. MATERIAL OCH METODER 
 
Följande studie har baserats på litteratur som publicerades under perioden från 1908 till 
2018 inom de områden som behandlar frågor om marknadsföring, läkemedel, 
läkemedelsreklam, rättsliga och utomrättsliga normer, etik i läkemedelsindustrin med 
mera.  
Metoden som användes i den här studien kan definieras som en litteraturöversikt över 
kvalitativa studier och publikationer. I Tabell I. visas en sammanfattning av vilka olika 
typer av källor som användes i den här litteraturstudien. 
 
Tabell I. Typer av källor som användes för analysen av studiens problematik. För mer 
information, se referenslista. 
 

 
 
 
Fakta om förändringar inom regelverket som utformade läkemedelsreklam sedan 1900 
samlades från officiella statliga dokument, litteratur inom omrrådet (t.ex. Hentzel G., 
"Läkemedelsreklam - Rättsliga och utomrättsliga normer"), samt artiklar publicerade i 
svensk farmaceutisk fackpress; såsom LäkemedelsVärlden, Läkartidningen, Svensk 
Farmaceutisk Tidskrift, Farmacevtisk Revy, Pharma industry och Svenska 
Läkartidningen.  
Data som finns publicerade på statens rättsliga och utomrättsliga institutioners websidor, 
användes för att ge inblick i aktuella lagar och normer som reglerat läkemdelesreklamen. 
Information om hur ombildning av media-området påverkade utvecklingen av 
läkemedelesreklam,  hämtades från websidor för nationella mediekanaler (Sveriges 
television-  och radio), fackpressen och populärlitteratur inom området (t.ex. Joelson L., 
”Läkemedelsreklam - på gott och ont”). 
Svaret på hur etiska frågor kring läkemedelsreklam förändrades under tiden hittades i 
nästan alla typer av källor, utom i pressrelaser och officiella websidor inom vården. 

Typ av källa Exempel
Reuterstrand B, Axelius M-J, Brink T, Lindström B, Beermann B, Dyrke U, et al., "Formerna för den 
framtida läkemedelsreklam"
Hentzel G., "Läkemedelsreklam - Rättsliga och utomrättsliga normer"
Blomgren R, Brink T, Johnsson L-Å, Tyndal A. "Svensk Läkemedelsrätt"
Hentzel G. "Läkemedelsinformation och marknadsföring"

LäkemedelsVärlden
Läkartidningen
Svensk Farmaceutisk Tidskrift
www.reklamombudsmannen.org
www.läkemedelsverket.se
www.konsumentverket.se
Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel
etik: LER
Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation
FASS.se
www.janusinfo

eWbsidor för nationella mediekanaler www.svt.se
www.sverigesradio.se

Websidor av marknadsförings associationer www.annons.se
Pressrelaser Läkemdelesverket

Birgersson P, Wincrantz T., ”Marknadsföring av läkemedel”
Elsässer S., ”Konsumentupplysning som reklamens motvikt : De svenska statsmakternas strategier 
från 1940--tal till 1970—tal”
Virapen J., ”Piller & profiter”
Lindqvist S., ”Reklamen är livsfarlig”
Joelson L., ”Läkemedelsreklam - på gott och ont”
Jörensen H, Hugosson H. "Ny succemetod, Hälsobranschen- kvacksalveri och mördande reklam”

Farmaceutisk blog www.pharmhist.ownit.nu

Populär litteratur inom området 
läkemedelsreklam och marknadsföring

Böcker publicerade inom området: 
Marknadsföring, medicin, farmacia, 
läkemdelsreklam, läkemdelesindustri

Fackpressen

Myndigheters websidor 

Statliga dokument

Websidor inom vården

Akademiska uppsatser
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Sökord, inklusions- och exkulsionskriterier och tidsintervall som användes i 
litteraturstudien visas i Tabell II. För urval av både skrifter  och publikationer on line 
användes främst följande sökord: läkemedelsreklam, marknadsföring, läkemedelsindustri 
och reklam. 
 
Digital sökning av studiens sökord gav hundratals träffar, men i uppsatsen inkluderades 
bara information som erbjöds på myndigheternas websidor, eWebsidor för nationella 
mediekanaler, akademiska institutioner eller organisationer inom 
marknadsföringsbranschen. Ett undantag är en farmaceutisk blogg som källhänvisas till 
en gång i uppsatsen. 
 
Inklusionskriterier omfattade material som publicerades på svenska språket inom 
perioden mellan 1903–2018. Ett av inklusionskriterierna var också att litteraturen 
diskuterade marknadsföringen av receptbelagda- och receptfria läkemedel. Däremot 
exkluderades marknadsföringen av naturläkemedel, traditionellt växtbaserade läkemedel 
och handelsvaror. 
  
 
Tabell II. Sammanfattning av studiens sökord, inklusions- och exklusionskriterier och 
årtal när litteraturen publicerades.  
 
 

  

Sökord Inklusionskriterier Exklusionskriterier Period 
 
Läkemedelsreklam 
Marknadsföring 
Reklam 
Läkemedel 
Farmaci 
Läkemedelsindustri 
Etiska normer 
 
 

 
Material publicerat i 
Sverige inom området: 
läkemedelsreklam, 
marknadsföring av 
läkemedel, läkemedel i 
media, etiken i 
läkemedelsbranschen och 
liknande. 
Material publicerat på 
svenska.Marknadsföring 
av receptbelagda, 
receptfria läkemedel. 
Reklamens form och 
utseende. 
 

 
Marknadsföring av 
naturläkemedel, 
växtbaserade läkemedel 
och handelsvaror. 
 
Material publicerat på 
annat språk än svenska. 
 
 
 
 
 

 
Endast material 
publicerade 
mellan 1900 och 
2018 
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5. RESULTAT 
 
Här redogörs för insamlade information om utvecklingen av läkemedelsreklam i Sverige 
i kronologisk ordning. Utvecklingen presenteras genom fyra olika faser: 

1) Början av läkemedelsreklam i Sverige (period runt sekelskiftet 1900) 
2) Läkemedelsreklam i perioden mellan sekelskiftet och 1950-talet 
3) Period mellan 1950–2000 
4) Nutida läkemedelsmarknadsföring 

Alla fyra segmenten beskriver läkemedelsreklamens utveckling i förhållande till 
regelverket, representation i aktuella medier och etiska frågor. En översikt över 
utvecklingen av läkemedelsreklam i olika typer av medier visas i Tabell III. Utvecklingen 
av regelverket som utformade svensk läkemedelsreklam i perioden mellan 1900 och 
nutiden illustreras med Figur 1. 
 
 

 
 
Figur 1. I figuren nedan presenteras en sammanfattning av viktigaste regler, lagar och 
institutioner som normerade svensk läkemedelsreklam i period mellan 1903 och nutiden. 
Upphovsrätten tillhör författaren som är ansvarig för detta Examensarbete. 
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Tabell III. Förändringar av läkemedelsreklamens former och utvecklingen av nya typer 
av media i Sverige under perioden mellan 1900 och nutid. 
 

Tidsinterval Typ av media Form 

 
 

1900-1950 

Utomhus annonsplatser 
Dags- och vecko tidningar 
Fackpress 
Radio 
Biografer 
Dags-, kvälls- och vecko press 

Affischer 
Annonser (radannonser, 
”klichéer”/standardannonser) 
Reklamkort 
Radioreklam (ljudreklam) 
Videoreklam i biografer 

 
 
 

1950-2000 

 
Fackpress (medicinsk och 
farmaceutisk) 
Radio 
TV 
Direkt reklam med läkare 

 

Radioreklam (ljudreklam) 
TV-reklam (videoreklam) 
Direktdistribuerade trycksaker (broschyrer, 
kataloger, preparatkort, folders etc.), 
Goodwill-reklam 
Olika form av evenemang 
(undervisningsfilmer, utställningar, 
kongresser och symposier) 

 
 
 

2000-nutiden 

Dags- och vecko tidningar 
Fackpress 
Radio 
TV 
Ombud 
Digitala medier  

 
Annonser 
Radioreklam (ljudreklam) 
TV-reklam (videoreklam) 

 

 
 
 
 
5.1 Läkemedelsreklamen i Sverige runt sekelskiftet 1900 
 
Den tidigast sparade medicinreklamen i svensk historia dateras till 1679, när läkaren och 
vetenskapsmannen Urban Hjärne, som kallades för Sveriges tidigaste reklamman, 
publicerade en annons 1686 i posttidningen ”Ordinarie Stockholmiske Posttijdingar”. 
Annonsen marknadsförde vattnet vid Medevi Brunn, som enligt Hjärne hade möjlighet 
att bota många sjukdomstillstånd (1). Ända fram till slutet av 1800-talet handlade hälso-
relaterade annonser nästan bara om hälsobrunnarna och vatten med olika hälso-effekter.  
Innan början av 1900-talet  omfattade läkemedelsreklam i Sverige sporadisk information 
om olika medicinska produkter som erbjöds på gator och marknader i form av levande 
ord eller affischer.  
 
 
5.1.1 Nya medie- och marknadsföringssätt 
Runt sekelskiftet skedde utvecklingen av läkemedelsreklamen i Sverige parallellt med 
tidskrifternas utveckling. Marknadsföringen var den viktigaste inkomstkällan för de flesta 
tidningarna (8). Annonser publicerades vanligtvis i ”annonsspalter” i ”vitt spridda 
folktidningar” (4).  
De första affischerna och annonserna var oftast i form av bild, d.v.s. deskriptiva och 
lättförstådda. När läskunnigheten ökade i landet, publicerades läkemedelsreklam i form 
av enkla radannonser. Annonserna innehöll en kort beskrivning om produkten och 
tillverkaren. En snabb ökning av marknadsföringens betydelse i pressen resulterade i 
färdigproducerade standardannonser, så kallade klichéer.   
Ett ytterligare sätt att marknadsföra läkemedel vid början av 1900-talet i Sverige var att 
dela ut illustrerade och enkelt tryckta reklamkort, som mestadels distribuerades lokalt vid 
offentliga platser (1). Deras utseende varierade både i form- och innehållsmässigt. 
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Gemensamt för de flesta annonserna var att de lovade läkemedels mirakulösa effekter 
utan någon vetenskaplig grund eller evidens (1).  
 
5.1.2 Kritik/fälld marknadsföring 
Fysiologiprofessorn Torsten Thunberg, som på den tiden var aktiv vid granskning av 
läkemedelsreklam, påstod att annonsernas mål varken var att upplysa om en säker 
läkemedelsanvändning eller varna om eventuella biverkningar. Däremot var annonsernas 
syfte att: ”utmåla medlets användbarhet så vidsträckt som möjligt”. Thunberg T. (1910) 
varnar vidare att en sådan masspridning av läkemedel och ”massuggestion” är sällan till 
nytta och att överkonsumtion av medicinen kan ha stora konsekvenser på befolkningen. 
Han jämförde även överkonsumtion av läkemedel med lotteri: ”av hundra som spela på 
läkemedelslotteriet har en bråkdel någon nytta av medlen” (4). 
 
Läkemedel, som marknadsfördes i början på 1900-talet fick ibland en speciell benämning; 
”reklammedicin” eller ”patentmedicin”. Den beskrevs som: ”medel, avsedda att i 
medicinskt syfte påverka organismen och som utbjudas till den stora allmänheten under 
användande av den moderna reklamens resurser”(4). Redan från början, förknippades 
reklammedicinen med kvacksalveri (1). Enligt definition är kvacksalvare: ”personer utan 
erforderliga kunskaper som ger verkningslösa eller farliga medicinska 
behandlingar”(10). Ett exempel på ett sådant ”universalläkemedel” som användes fram 
till 1900-talet var ”Wunder-Cron-Essence” och enligt beskrivningen kunde det bota över 
40 olika sjukdomar (11). 
Läkarkåren var den första som höjde sin röst mot bedrägliga läkemedel och annonsering 
av desamma. Varumärkeslagen som antogs i 1884 var till stor del resultatet av deras kamp 
(6). Enligt lagen var läkarens namn, företagets symbol eller produktens symbol 
nödvändiga som garanti för medlets effekt (6). Läkemedelsföretag började använda 
läkarintyg i sina annonser för att höja deras trovärdighet och betydelse. 
Rekommendationerna baserades på läkarens egen erfarenhet av läkemedel. Dessutom var 
företagen väldigt selektiva om vilka intyg som publicerades i deras annonser (4). 
Blomquist A. (1908) kallar därför sådana annonser ”svindelannonser”. Han konstaterar 
vidare att även om de är ”vilseledande och braskande” så fyller de hela sidor i tidningar 
vid sekelskiftet (9).  
Läkemedelsreklam vid sekelskiftet väckte debatt om att tidningar borde vara mer 
ansvarstagande och sluta betrakta läsarkretsen som: ”jagtmark” till vilken som helst får 
köpa sig ”jagträtten genom en annons” (4).  
 
 
5.1.3 Regleringar 
Regleringen av läkemedelsmarknaden började genom att en apoteksvarustadga antogs i 
1913 (1). Samma år upprättades ”Byrån för upplysning om läkemedelsannonser” i 
Uppsala (1). Byrån grundades av en grupp Uppsalaläkare under ledning av 
fysiologiprofessorn Torsten Thunberg. Gruppens syfte var att köpa och granska 
läkemedel som annonserades i skriftliga medier i Sverige. Resultatet publicerades i 
fackpressen. Samlingen av byråns arbete gavs ut i tryck i form av en broschyr ”Om 
bedrägliga läkemedel och läkemetoder”. Byråns rapporter påvisade att de flesta 
annonserade läkemedel bestod av alldeles för enkla substanser, för att kunna utöva deras 
”mirakulösa” effekt (1). Granskning av läkemedelssubstanser belyste dessutom att vissa 
läkemedel  innehöll tunga droger, bland annat heroin. ”Glyco-Heroin” hostmedicin var 
ett sådant exempel. Några år tidigare, hade man i den ansedda vetenskapliga tidskriften 
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”The Lancent” påstått att heroin var fritt från obehagliga bieffekter och kunde ges i 
relativt stora doser, även till barn (6).  
 
 
5.2 Läkemedelsreklam i perioden mellan sekelskiftet och 1950-talet 
 
5.2.1 Nya medie- och marknadsföringssätt 
I början av 20-talet var reklammediet i första hand dagspress, där läkemedelsreklam 
publicerades i form av annonser. 
 
Den 1 januari 1925 startade Radiotjänst sina sändningar i Sverige (12). 
Läkemedelsreklam utvecklades till nya format, med hjälp av ljud och musik som kunde 
skapa en atmosfär. Reklam introducerades i programmen av kommersiella 
radiostationer. Sveriges Radio fick tillåtelse att sända reklam för att finansiera sin 
verksamhet endast år 1993 (12). Biografer var en annan plattform för 
reklamfilmsvisningarna. Det finns inte så mycket tillgängliga data, som visar hur stor 
andel av reklam som visades på svenska biografer som hade läkemedel i fokus. 
 
5.2.2 Kritik/fälld marknadsföring 
Annonser utan vetenskaplig evidens förekom fortfarande i pressen under den här tiden. 
Örtenberg A. beskriver (1924) en annons med följande ord: ”Vad denna märkvärdiga 
salva innehåller, får man tyvärr ej veta...Faktiskt utbjudes den dock som ett läkemedel av 
underbar kraft.”(13) 
 
Under 30-talets depression minskades efterfrågan på läkemedelsreklam. Reklambyråerna 
arbetade i en lågkonjunktur under en lång period (14). När andra världskriget bröt ut, 
skedde en utveckling av statliga propagandakampanjer. Seriösa aktörer från branschen 
engagerades för att utforma effektivt propagandamaterial. Ett intresse för reklamens roll 
och dess potential började tillta i samhället (8).  
 
 
5.2.3 Regleringar 
1931 antogs en lag mot illojal konkurrens. Lagen berörde hela 
marknadsföringsbranschen. Tre år efter (1934) kom Kungl. Maj:ts kungörelse som 
reglerade handel med farmaceutiska specialiteter. Den medförde föga med avseende på 
reglering av läkemedelsreklam. Därutöver introducerade dagstidningarna under 30-talet  
en sorts censur och svenska tidningsutgivareföreningen formulerade rekommenderade 
bestämmelser rörande annonser med medicinsk innehåll.  
Parallellt började ”Läkartidningen” bevaka och delvis granska reklam, som publicerades 
i svenska tidningar vid 30-talet. Antalet ”humbugreklam” började minska under den här 
perioden (1). 
I slutet av 1940-talet konstaterades i en statlig utredning om konsumentupplysning att 
reklam generellt var en av de viktigaste upplysningskällorna för konsumenten (8).  
 
5.3 Perioden 1950–2000 
Under den här perioden genomfördes en lång rad statliga utredningar om 
konkurrensfrågor, prispolitik, distribution av varor, konsumentupplysning och reklam. 
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Läkemedelsreklamen blev föremål för en livlig debatt som startade 1963 och resulterade 
i en öppen kritik mot reklamen under 1970-talet (8).  
 
5.3.1 Regleringar 
Under 50-talet introducerades ett antal europeiska konventioner inom 
marknadsföringsområdet som delvis även reglerade svensk läkemedelsreklam. 
Marknadsföringen påverkades också genom grundläggande friheter: regeringsformen, 
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen (1992) (15). 
 
För att höja kvalitetsnivån på läkemedelsföretagens marknadsföring, träffades år 1963, i 
samband med läkarförbundets riksmöte, en överenskommelse mellan 
Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Representantföreningen för Utländska 
Farmaceutiska Industrier (RUFI) och Medicinalstyrelsen. På mötet diskuterades 
läkemedelsreklamens framtida omfattning och utformning. Reklamen skulle enligt 
överenskommelsen förmedlas på ett icke störande sätt och beröra läkemedel som har 
relevans för vederbörande läkare. Dessutom skulle läkemedelsreklam innehålla nya, 
adekvata uppgifter rörande läkemedlet och till sin utformning vara rätt, pedagogisk och 
ej tidsödande upplagd (16). 
 
Läkarförbundets aktivitet i början av 60-talet var drivfjädern för nya juridiska 
förändringar som skedde i slutet av decenniet (16).  
 
Statens reglering av marknadsföringen av läkemedel hade varit mycket svag, och det 
skapade behov för självreglering av läkemedelsindustri vid slutet av 60-talet. År 1969 
antog Läkemedelsindustrins branschorganisationer: LIF och RUFI en uppförandekod, 
”Regler för läkemedelsinformation”, för att reglera kvalitén på läkemedelsinformationen 
(17).  
 
År 1969 har LIF och RUFI inrättat två andra branschorgan; Nämnden för bedömning av 
läkemedelsinformation (NBL) och Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman 
(IGM) (17). NBL och IGM reglerade ytterligare läkemedelsföretagens 
marknadsföringsåtgärder som en del av ett egenåtgärdsprogram. Sverige var först med 
detta självreglerande system inom näringslivet. NBL fungerade, som en ”hedersdomstol” 
inom läkemedelsreklamen och avgjorde affärsetiska frågor rörande industrins reklam och 
information till läkarkåren; tolkning av reglerna, samt uppföljning av den fortsatta 
normbildningen på området (18). 
IGM hade till uppgift att ständigt vaka över läkemedelsföretagens 
marknadsföringsaktiviteter, såsom annonsering i den svenska medicinska och 
farmaceutiska fackpressen och andra trycksaker som den farmaceutiska industrin tillställde 
inom sjukvården verksamma personer. De ”Regler för Läkemedelsinformation” som 
läkemedelsbranschorganisationer hade fastställt, representerade den viktigaste 
utgångspunkten som både NBL och IGM använde för utvärdering av en 
läkemedelsreklam.  
Läkemedelsinformationen ska enligt kriterierna vara ”förenliga med god sed”, utan några 
stötande formuleringar och smaklösa utformningar (17). Förutom detta ska 
läkemedelsreklam vara hederlig, vederhäftig och socialt ansvaring. Respekt för mänsklig 
värdighet är också en viktig faktor. Man ska vara särskild försiktigt att marknadsförings-
verksamhet inte skadar allmänhetens förtroende för marknadsföringen. 
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Under 70-talet var konsumentupplysningen i fokus. Konsumenten föreställdes som 
rationell och medveten (8). År 1971 introducerades begreppet god marknadsföringssed, 
vars syfte var att generelt skydda konsumenter och näringsidkare mot otillbörlig 
marknadsföring. Information om läkemedel som är vilseledande och som står i strid med 
god marknadsföringssed får inte publiceras. För att ytterligare försäkra konsumentens 
intresse, inrättades år 1971 konsumentombudsmannen (KO) och två år efter 
Konsumentverket (KOV). De två organen förenade sina verksamheter år 1976 (19). 
 
Regleringen av läkemedelsreklam fortsatte med införandet av en ny läkemedelslag 
(1992:859). Bestämmelsen reglerade läkemedelsinformationen (18). Läkemedelsreklam 
ska enligt lagen, innehålla information som är aktuell, saklig och balanserad.  Genom den 
nya lagen har många EG-direktiv inom läkemedelsområdet implementerats i den nationella 
lagsamlingen. Enligt lagen är vidare marknadsföringen av humanläkemedel ej tillåtet om 
läkemedlet inte är godkänt för försäljning i Sverige. Man får inte marknadsföra 
receptbelagda läkemedel mot allmänheten med undantag för i samband med 
vaccinationskampanjer. Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig för att 
minska smittspridningen. Marknadsföringen av läkemedel till barn är också förbjuden. 
 
Inom Socialstyrelsen fanns det från 1971 en läkemedelsavdelning som granskade 
läkemedelsreklam. 1990 omvandlades avdelningen till en ny myndighet som fick namnet 
Läkemedelsverket (LV) (20), som fortsatte att granska informationen. Myndigheten 
kontrollerar om  läkemedelslagen respekteras, samt ingriper mot felaktig reklam för 
läkemedel. Enligt bestämmelserna kan Läkemedelsverket verka mot en ”osund 
marknadsföring” enbart i efterhand, när materialet redan har publicerats. Antal 
efterkontroller som LV gjorde årligen på 90-talet rörde sig i genomsnitt om ca 40-50 fall 
(18). 
 
Regelverket inom området fortsatte att växa och år 1995 antogs Marknadsföringslagen 
(MFL, 1995:450) (18). 1 § i MFL hänvisar bland annat till läkemedelsreklam. Lagens 
syfte i anknytning till läkemedelsreklam var 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”(18). Lagens tillämpningsområde gällde både skriftlig marknadsföring 
(annonsering, utsändningar, affischer, säljfrämjande utformning av förpackningar, 
förpackningsdekor etc.), samt alla former av muntlig läkemedelsreklam (17).  
 
Enligt MFL ska all marknadsföring utformas så att det tydligt framgår att det är en 
marknadsföring, samt vem det är som står bakom verksamheten (19). Två organen tillsattes 
för att omsätta Marknadsföringslagen i praktiken. Konsumentverket och 
Konsumentombudsmannen (KOV/KO) fick den övervakande och ingripande funktionen, 
medan Marknadsdomstolen (MD) tilldelades den dömande funktionen (18).  
 
I slutet av milleniet reglerades läkemedelsreklamen i Sverige av flera olika regelkällor och 
en rad myndigheter, som kan delas upp i två grupper: 

1) Offentligrättsliga (Läkemedelslagen, marknadsföringslagen, grundlagar etc. som 
tillämpas av olika offentliga organ såsom Läkemedelsverket, 
Konsumentverket/Konsumentombudsmannen och Marknadsdomstolen) 
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2) Utomrättsliga (regelkällorna som växer inom näringslivet och som anger vad som 
är god affärssed på olika områden. Exempelvis: Regler för läkemedelsinformation, 
som tillämpas av NBL, IGM) (17). 

 
 
5.3.2 Nya medie- och marknadsföringssätt 
Annonser, affischer, artiklar och intervjuer i dagspress och tidskrifter var fortfarande 
effektiva mediekanaler för läkemedelsreklam, men inte längre de enda. Televisionen 
börjades användas som en mediekanal för reklam för receptfria läkemedel i slutet av 80-
talet (6). 
Uppkomsten av TV-reklam påverkade konsumentupplevelsen och beskrevs av författaren 
Lindqvist S. på följande sätt: ”Då ska varan visas direkt på vårt öga i mörkret och rösten 
skall viska och ryta inne i vårt öra, hett mot trumhinnan, så att orden blir rysningar i 
kroppen och ingen kan underkomma” (21).  
 
Andra mediekanaler som användes för läkemedelsreklam fram till 2000-talet var: 
radioreklam, dags-, kvälls- och veckopress samt medicinsk och farmaceutisk fackpress, 
Svenska Läkartidningen och Nordisk medicin (16). Marknadsföringsformer som 
användes direkt i kommunikation med läkare och apotekspersonalen omfattade följande:  
- direktdistribuerade trycksaker (broschyrer, kataloger, preparatkort, folders, 
sammanställningar av vetenskaplig litteratur, brev, påminnelsekort, firmatidsskrifter, 
receptblanketter, provförpackningar) 
- goodwill-reklam (pennor, ficklampor, laboratorieinstrument, resepotek etc.) 
- olika form av evenemang (undervisningsfilmer, utställningar, kongresser och 
symposier) (22).  
 
Ett annat sätt för industrin att informera läkare om  läkemedel var genom besök av 
läkemedelskonsulenter (enskild-  och gruppinformation). Konsulenterna representerade 
den viktigaste kontaktytan mot industrins kunder, dvs. förskrivarna (16). 
Läkemedelskonsulenternas arbete var svagt reglerat, fram till sekelskiftet år 2000,  även 
om NBL hade lämnat vissa principiella synpunkter på den muntliga informationen som 
omfattade konsulent-information, symposier, konferenser, utställningar (23).  
Inriktningen på läkare ökade under perioden fram till 2000-talet i Sverige. Redan från 60-
talet hade läkemedelsindustrin följande inställning mot läkemedelsreklam: ”Det gäller 
inte här att direkt influera köparna, utan det gäller att influera de läkare, som skall 
rekommendera ett nytt preparat till en patient för behandling av dennes sjukdom”(16). 
Läkemedel säljs inte till patienterna utan till en konsult som patienten anlitat. Denna 
konsult har monopol på att rekommendera vilka läkemedel en klient skall köpa/betala för.   
 
 
5.3.3 Kritik/fälld marknadsföring 
Nya marknadsöringsformer väckte redan 1963 anklagelser mot reklam som: ”lockar 
allmänheten till överkonsumtion, eventuellt t.o.m. missbruk, av läkemedelspreparat”. 
Kritiken riktades bl.a. mot marknadsföring som lovar att man blir friskare och starkare 
om man konsumerar tillräckligt mycket läkemedel (24). Kritik riktades även mot den 
snabba ökningen av läkemedelsföretagens information och reklam. Myhrman (1963) 
hävdade att en läkare på 60-talet  årligen fick motta ca 50kg postreklam (16). 
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Den dåvarande läkarkåren tyckte ändå att bestämmelserna var för svävande och att en 
tydligare skärpning av läkemedelsreklam behövdes. Kritiken riktade sig mot: ”reklamens 
kvantitet och utformning, annonserna i facklitteratur...ojämn kvalitet på 
läkemedelskonsulenter, samt det dyra reklamkostnaderna som medverkar till höga 
läkemedelspriser” (16).  
Neurosedynskandalen på 60-talet var en av huvudorsaker till att läkemedelsförordningen 
antogs 1962 (6). Därefter krävdes kliniska prövningar och farmakologiska studier för att 
ett läkemedel skulle godkännas. 
 
Innan en ny läkemedelslag infördes vid slutet av den här perioden, använde 
representanterna från farmaceutiska företag många olika metoder för att påverka läkarens 
beslut om vilka läkemedel ska föreskrivas. John Virapen som har arbetat som 
företagsledare inom läkemedelsindustrin, beskriver i sin bok ”Piller & profiter” 
situationen i Sverige mellan 1970–1990-talet (25). Enligt honom omfattade 
marknadsföringen av läkemedel allt från: ”dyra prydnadsföremål till läkare, resor för 
opinionsbildare, pengar för köpta och därmed oseriösa artiklar i vetenskapliga 
facktidskrifter, planering och genomförande av vetenskapliga kongresser, till 
bordellbesök för chefer ...”(25). Läkemedelsindustrins reklamkostnader, samt 
läkemedelskonsumtionen ökade mot slutet av milleniet.  
 
Ett exempel på läkemedelsreklam som rörde etiska frågor på 80-talet var reklamen om den 
intelligenta värktabletten, med ”Ipren-mannen” i huvudrollen (26). Trots att många 
reklamexperter påstod att i Sverige har humor en säljande effekt på reklam i TV (10) och 
själva kampanjen blev succé, fick företaget Pharmacia & Upjohns kritik från 
Läkemedelsverket (6). Slutligen fick reklamen stoppas av Läkemedelsverket, för att 
det inte fanns någon vetenskaplig grund i påståendet att en värktablett är intelligent. 
 
 
5.4 Perioden 2000 – 2017 
 
Perioden efter år 2000 präglades av uppdatering och skärpning av regler och normer som 
redan fanns inom industrin. Myndigheter som reglerar läkemedelsreklam tilldelades på 
senaste tiden starkare roll.  
 
5.4.1 Regleringar 
En reviderad version av läkemedelslagen började gälla under 2005.  
Europaparlamentets- och rådetsdirektiv (EG-direktiv), om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel, implementerades den 1 maj 2006 (15). 
Läkemedelsverket är från och med 2006 det viktigaste statliga organet för granskning av 
läkemedelsreklam. LV:s befogenheter och ansvar kring marknadsföringen av läkemedel 
publiceras i myndighetens författningssamling (LVFS) (27).  
 
LV:s huvuduppgift är att genom ett kontrollarbete bevaka att information och reklam om 
läkemedel är ”aktuell, saklig, balanserad och icke vilseledande” (18). Efter 2006 kan LV 
direkt agera mot läkemedelsföretag (28). Om någon reklam strider mot lagen, har 
Läkemedelsverket rätt att ingripa och förbjuda att reklamen används (15). LV 
rekommenderar i första hand ändringar genom en dialog med läkemedelsföretaget. Om 
korrigeringen inte accepteras, har Läkemedelsverket rätt att fatta tvingande beslut om 
läkemedelsreklam, till exempel beslut om saluförbud med vite (29). 
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Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) innehåller dock ett censurförbud och en 
förhandsgranskning skulle strida mot grundlagen. 
Sedan 2007 omfattar LV:s uppdrag även granskning av läkemedelsreklam i TV (27). 
Enligt uppdaterade versionen av Radio- och TV-lagen (7 kap, 10 §) är TV-reklam för den 
receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behandling som endast är tillgänglig efter 
ordination förbjuden (30). 
I juni 2009 publicerades ett dokument från LV: ”Läkemedelsverkets föreskrifter om 
marknadsföring av humanläkemedel” (LVFS 2009:6) (31). Föreskrifterna definierade 
alla viktiga frågor som gällde läkemedelsreklam och riktar sig mot allmänheten, 
förskrivare och apotekspersonal, besök av läkemedelsrepresentanter hos dessa och 
tillhandahållandet av prover (31).  
Enligt LV:s föreskrifter (LVFS 2009:6), som riktar sig till allmänheten (7 §), måste 
följande regler följas: 
 

§ läkemedelsreklam ska inte motivera att det inte är nödvändigt att söka läkare 
§ läkemedelsreklam får inte garantera läkemedelseffekt och lova patientens 

tillfriskande och förbättring av allmänt välbefinnande i samband med 
läkemedelsbehandling 

§ det är förbjudet att undvika nämna möjliga biverkningar  
§ reklamen får inte påstå att en persons hälsa kan påverkas av att man inte intar 

läkemedlet (undantag är vaccinationskampanjer som avses i 21 a § tredje stycket 
läkemedelslagen 1992:859) 

§ marknadsföringen får inte hänvisa till någon rekommendation av: 
”vetenskapsman, hälso- och sjukvårdspersonal” som garanterar för läkemedlets 
effekt (31).  
 

Läkemedelskonsulenterna ska vara utbildade och vara informerade om produkterna de 
marknadsför, för att kunna grunda sin upplysning av läkemedel på vetenskapliga 
kunskaper. Deras ansvar är också att vid varje besök lämna en sammanfattning av 
produktegenskaperna (produktresumén) för läkemedel de introducerar (31).  
En del av föreskrifterna (11 §, 12 §) reglerar hur man behandlar läkemedelsprover. 
Proverna får enbart lämnas till legitimerad förskrivare, personer som har tillstånd att 
bedriva öppenvårdsapotek, detaljhandlare inom läkemedelsindustri eller av vårdgivare 
utsedd farmaceut vid ett sjukhusapotek (31). Läkemedelsprover får lämnas till 
ovannämnda kategorier bara efter en skriftlig, daterad och undertecknad begäran från 
beställaren (31). Proverna måste vara den minsta förpackningen av läkemedel som 
förekommer på marknaden och markerade med följande text: ”gratis läkemedelsprov, ej 
för försäljning”. Ett begränsat antal prover får levereras till samma mottagare per år (31). 
 
Mars månad 2009 grundades ytterligare två organisationer inom näringslivet: 
Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON). De 
fick ansvar för att göra självregleringen inom all reklam starkare och att försäkra att 
företagen håller en hög etisk nivå i sina marknadsföringsåtgärder (32). Förutom ett 
kontrollsyfte, har också RO och RON en  pedagogisk funktion genom att erbjuda: 
”vägledning och information samt att utbilda i marknadsföringsetiska frågor”(32). 
 
Dagens reklam ska dessutom följa Internationella Handelskammarens (ICC:s) 
”Grundregler för reklam” som antogs i slutet av 60-talet. ICC är en näringslivsorganisation 
som har tusentals medlemmar från hela världen. År 1937 inrättade ICC en så kallad ICC 
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Code on Advertising Practice, med syftet att reglera ”ansvarsfull kreativitet och 
kommunikation som skulle kunna vinna allmän anslutning” (33). ICC:s 
marknadsföringskoder uppdaterades parallellt med förändringar inom branschen. 
 
Genom en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och LIF regleras 
idag relationen mellan vårdpersonal och företagen. År 2011 införde regeringen 
tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) den nationella 
läkemedelstrategin (NLS). Den senaste reviderade handlingsplanen (2016-2018) syftar 
till att förbättra läkemedelsanvändning till nytta både för patient och samhället (34). 
 
Om ett läkemedelsföretag anordnar ett poddradioprogram, måste etiska regelverket följas 
samt det måste tydligt framgå att företaget är avsändaren. 
LIF har tagit fram ett dokument som beskriver ett etiskt regelverk om utnyttjandet av de 
mest använda digitala kanalerna i Sverige för marknadsföringssyfte. Dokumentet 
uppdateras kontinuerligt, på grund av den snabba medieutvecklingen. Senaste 
uppdaterings-datumet är februari 2018. Dokumentet omfattar regler som riktar sig till 
allmänheten, samt hälso- och sjukvårdspersonal. Även om digitala medier är i dokumentets 
fokus, kan Läkemedelsbranschens etiska regelverk också appliceras på traditionella 
medier. Regelverket är både “teknikneutralt” och “medianeutralt”. 
Några av grundläggande principer som omfattas av dokumentet är:  
 

§ läkemedelsinformation ska vara lätt att identifiera som reklam oavsett kanal 
§ marknadsföringen av receptbelagda läkemedel (Rx) får endast riktas mot hälso- 

och sjukvårdpersonal, medan receptfria läkemedel (OTC) får riktas mot 
allmänheten  

§ intyg från enskilda patienter samt garanti från hälso- och sjukvårdspersonal för ett 
läkemedel eller behandling får inte förekomma i läkemedelsreklam  

§ läkemedelsföretag är ansvaring för läkemedelsinformation och dess distribution 
genom alla medie-kanaler  

§ företagen är också skyldiga att rapportera om biverkningar  
§ sociala medier är kanaler som används för informering av allmänheten. 

 
Vidare reglerar dokumentet alla enskilda digitala medie-kanaler. Enligt dokumentet är 
websidor den vanligaste digitala mediekanalen för läkemedelsreklam idag (35). Olika 
typer av websidor används idag för läkemedelsreklam, såsom: terapiinriktad hemsida 
(upplyser om olika sjukdomar och passande behandlingar), förhandsgodkänd hemsida 
(om ett receptbelagt läkemedel som riktar sig mot allmänheten), lösenordskyddad 
webbsida (riktar sig mot patienter) etc. (35).  
 
5.4.2 Nya medie- och marknadsföringssätt 
Perioden efter år 2000 markerade stora förändring inom media-utvecklingen. Förutom de 
traditionella mediekanalerna såsom, annonser i skriftliga medier, TV och radio, 
utvecklades ett helt nytt mediaområde.  
 
Antalet digitala medier har ”exploderat” efter år 2000. Digitala medier som används för 
marknadsföringssyfte idag omfattar bland annat följande plattformar: websidor, 
sökmotorer (t.ex. Google), sociala medier t.ex. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn, Pinterest), applikationer, GoogleAdWords bloggar etc. (35).  
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I marknadsföringskampanjer används numera oftast en kombination av olika 
mediekanaler, som synkroniseras i tid och utseende (10). TV är oftast den kanal som 
används för att skapa en initial kontakt med publiken och utforma: ”en mental bild av 
företaget och produkten hos konsumenten” (10). Sedan förenar man reklamen i TV med 
annonser i dagspress som är mer informativa än TV-reklamen (10).  
 
Utöver de ovannämnda mediekanaler betraktas dessutom följande information som 
marknadsföring: FASS-websida (information om samtliga läkemedel på marknaden), 
Läkemedelsboken, samt information som presenteras för hälso- och sjukvårdspersonalen i 
olika vidareutbildningssamanhang (35).  
Radio erbjuder idag också nya möjligheter för marknadsföringen genom olika 
podradioinslag.  
 
5.4.3 Kritik/fälld marknadsföring 
Antalet anmälningar till NBL  har ökat under den senaste tiden. I flera fall har 
läkemedelsföretagen fällts för reklam till allmänheten om receptbelagda läkemedel.  
Läkemedelsverket har stoppat ca 40 fall av irreguljär marknadsföring i Sverige sedan 
2016 (36). Bara under ett år (1999–2000) ökade antal anmälningar till NBL från 21 till 
35 (37). Exempelvis fick Apoteket AB betala en miljon kronor i straffavgift, för 
publicering av en reklamfilm på Youtube för läkemedlet Iberogast och därtill förse 
reklamen med nödvändig information t.ex. indikera att tittare ska läsa 
produktinformationen (36). År 2017 fick bolaget GlaxoSmithKline Health Care betala 
400 000 kr i vite för att det i en reklamfilm påstod att Voltaren gel fungerar målsökande 
i musklerna (38). 
De flesta kritik mot läkemedelsföretag har på senaste tiden varit på grund av 
marknadsföring av receptbelagda läkemedel mot allmänheten eller att läkemedelsreklam 
var ”dold” i form av pressmeddelande, bild, videoinslag eller liknande (37).  
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6. DISKUSSION  
 
Svensk läkemedelsreklam har utvecklats väsentligt under den senaste hundraårsperioden. 
Utvecklingen har kontinuerligt drivits genom lagstiftning och nya plattformar för 
marknadsföring.  
 
Från andra hälften av 1900-talet blev reklamen strikt reglerad på nationell nivå med en 
hel rad av rättsliga dokument, samt med en självreglerande procedur för god sed inom 
verksamheten.  
 
Under de senaste åren har staten vidtagit olika åtgärder för att öka kunskaperna om 
läkemedelsanvändningen och patientsäkerheten.  
Utbildningarna inkluderar exempelvis; e-hälsomyndigheternas Elektroniskt expertstöd 
(EES) (39), samt webbutbildningar som erbjuds via Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) (34) och Socialstyrelsen (40). 
 
Djupare kunskap och utvecklingen inom det juridiska området kring läkemedelsreklam, 
har haft en positiv påverkan gällande höjningen av etiska standarder i branschen. 
Läkemedelsreklamen fick mer kredibilitet och trovärdighet genom statlig reglering och 
verksamhetens självreglering, samt ökad konsumentupplysning.  
 
Utvecklingen av regelverk och medieformer inom läkemedelsreklamen är mer mätbar 
och objektiv än den om etiska frågor. Därmed är det svårt att bestämma 
läkemedelsreklamens framsteg i det senare området. Strikt reglering av 
läkemedelsreklamen medförde att verksamhetens förhållningssätt till arbetet idag är mer 
definierat och detaljerat.  
 
6.1 Gränsdragningen mellan information och reklam 
Även om det idag är mycket mer komplicerat att bryta mot reglerna och gå runt standarder 
för läkemedelsreklam, fortsätter diskussionen om etiken inom branschen. Debatten rör 
frågor om  reglerna är för “svävande” och om de borde ha tydligare definitioner. 
Exempelvis finns det åsikter om att en skarpare gräns borde dras mellan begreppet reklam 
och information, samt hur det används för marknadsförings- respektive 
informeringssyfte. Thomas Hjörtso skrev på 1960-talet att: ”All information är i viss mån 
reklam, medan all reklam naturligtvis ej är information”(16). Reuterstrand B, et al. 
(2004) håller med om att gränsen mellan icke-kommersiell och kommersiell information 
är oskarp och vidare borde regleras (15). Särskild svårt är att skilja de från varandra inom 
den digitala världen, där sker oftast en latent marknadsföring. Genom information om 
exempelvis olika sjukdomstillstånd på vissa webbsidor kan direkta länkar leda till 
behandling med ett specifikt läkemedel.  
Enligt Birgersson P och Wincrantz T. (2006) är det precis vad de flesta läkemdelsbolags 
marknadsföring bygger på idag (30).  
 
När det gäller den terminologi som används i regelverket kring läkemedelsreklam finns 
det också behov för tydligare definitioner. Exempelvis står det i ”Regler för 
Läkemedelsinformation” att: ”stötande formuleringar och smaklös utformning ej får 
förekomma” i marknadsföringen, utan en tydlig beskrivning om vad som anses ”stötande” 
eller smaklöst”. Om man tar hänsyn till läkemedelsindustrins tendens att genom hela 
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historien utmana den juridiska och etiska aspekten av läkemedelsreklam, borde det inte 
lämnas mycket utrymme för självtolkning av reglerna.  
 
6.2 Kritik 
Precis som i alla andra affärssegment där det finns stora vinster och hög konkurrens, 
försöker läkemedelsindustrin fortfarande att tänja på gränserna och regelverken som styr 
reklamens form och innehåll (1). Läkemedelsföretag har fortfarande stor makt över 
informationer i läkemedelsvärlden. De som äger information, har makt i dagens 
informationssamhälle (41). Under den synliga delen av läkemedelsindustrins ”isberg”, 
finns en hel del information som är oåtkomlig för allmänheten och ibland myndigheterna 
(42). Läkemedelsbolag sponsrar oftast läkemedelsforskning och väljer vilka resultat som 
ska publiceras. Enligt den brittiska läkaren och författaren Ben Goldacre, har studier med 
positivt resultat dubbelt så stor chans att bli publicerade (42). Selektiv information kring 
läkemedelsbehandlingar skapar fortfarande utrymme för skepsis och media-rubriker som 
kan börja med följande ord: Läkemedelsindustrin vill inte att du vet.… etc.  
 
Läkemedelsreklam riktar sig mot ett av människans centrala behov - hälsan. Ett sätt att 
öka ekonomisk vinst för läkemedelsindustrin är genom att styra hälsotrender och skapa 
nya kommersiella marknader kring dessa. Sådana små, ”nischmarknader” är oftast 
otillräckligt reglerade och kan därmed representera en bra plattform för påverkan. 
 
Nackdelen med de nuvarande regelverken som styr läkemedelsreklam i Sverige, är att 
institutioner som t.ex. Läkemedelsverket endast i efterhand kan granska 
läkemedelsreklam. Enligt svensk lag kan ingen dömas innan brottet är begått. Ibland kan 
det vara för sent när skadan redan har skett. Att visa meddelandet för konsumenten kan 
ibland ge högre vinst än att betala själva boten för läkemedelsföretaget. Böterna, som ofta 
ligger på 50.000 kronor är inget affärshinder för läkemedelsföretag som globalt investerar 
runt 20 miljarder kronor på marknadsföring årligen (1). Även NBL har bara möjlighet att 
reagera i efterhand, dvs efter en anmälan. Företagen har självansvar att verka i enlighet 
med lagen och god sed för marknadsföring. Upprepning av olaglig och oetisk 
marknadsföring bör vara en varningssignal för svenska myndigheter att ifrågasätta 
industrins goda vilja att arbeta i enlighet med rättsliga och utomrättsliga normer.  
 
 
6.3 Positiva aspekter av läkemedelsreklam 
Marknadsföring har alltid haft en viktig roll för läkemedelsindustrin. Enligt Eidhagen 
(1963) är reklamen en värdefull del i den aktiva försäljningen. Den ger finansiell ”boost” 
till industrin och möjliggör förekomst av konkurrens. Utan marknadsföringen skulle 
läkemedelsindustrins produkter inte synas eller säljas på marknaden. Därtill skulle inte 
bolagens överlevnad på marknaden vara möjlig.  
 
Marknadsföringen av och forskning om läkemedel är också beroende av varandra. Profit 
från läkemedelsreklam är en bra finansiell resurs till dyr läkemedelsforskning och hjälper 
därmed läkemedelsutveckling. Samtidigt skulle marknadsföring förlora sitt syfte om 
läkemedelsutvecklingen slutar att drivas framåt. 
 
Exemplen på reklamens positiva sidor är många. Ett är marknadsföringen av läkemedlet 
”Losec”, som startade 1987 för att ta upp kampen mot det marknadsledande preparaten 
Zantac från Glaxo och Tagamet från SKF. Zantac dominerade läkemedelsmarknaden 
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vid den tiden, även om den hade sämre effekt mot magsår än Losec. 
Marknadsföringskampanjen pågick under fem år och resulterade i att Losec accepterades 
som standardbehandling.  
Marknadsföring av läkemedel vid till exempel impotens, inkontinens och 
depression, har minskat skammen kring dessa sjukdomar.(43).  

6.4 Slutsats 
Jämfört med marknadsföringen inom många andra verksamheter i Sverige, har 
läkemedelsreklam tydligare juridiska gränser som definierar reklamens innehåll, form 
och målgrupp (6). 
 
Syftet med den här studien var inte att analysera hur innehållet och budskapet i 
läkemedelsreklam har förändrats i takt med andra omvandlingar som har skett inom 
området. Det skulle vara intressant att vidare studera ”sändare-mottagare” relationen i 
kontext av läkemedelsreklam, för att kunna få en djupare förståelse för den sociologiska 
och psykologiska aspekten av den här typen av marknadsföring. 
 
Läkemedelsreklamen har reglerats betydligt under de sista hundra åren. Åtgärderna som 
har haft störst betydelse för att höja kvalitén på läkemedelsreklamen var införandet av 
Läkemedelslagen och Läkemedelsetiska regelverk för självreglering inom branschen. 
Emellertid finns det fortfarande behov av att regelverket ytterligare ska skärpas, så att 
framtida läkemedelsreklam är utformad på ett sådant sätt att den bara bidrar till bättre 
hälsa genom att läkemedel ska användas på ett korrekt sätt. 
 
Slutligen kan konstateras att det kan vara nödvändigt att ansvariga myndygheter granskar 
marknadsföringsmaterialet tillsammans med tillverkaren, för att undvika potentiell skada 
hos konsumenterna. Höjning av böter för olaglig marknadsföring måste till. Ökad 
transparens av forskningsresultat är önskvärt. Ytterligare förtydligande av regler skulle 
bidra till förhöjd nytta för både konsumenten och samhället.  
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