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Abstract     

The purpose of this study is to describe the traceability of products that protect against counterfeit-
ing and examine how protection against counterfeit products have been developed to date, and to 
display the opportunity to streamline the protection of products and brands. 

Nowadays, in the global world, it is getting increasingly more difficult to track the products. Espe-
cially for the last link in the chain, which in most cases is the customer and who is constantly ex-
posed to risks. This report deals with the possibilities of preventing and detecting counterfeit prod-
ucts. Fake products are not unusual in an historical perspective. It has been common with counter-
feits ever since the Middle Ages continuously until today. Forgers have become more skillful and 
they are successful in most industries. Many of the fake products are of poor quality and can be 
downright dangerous to the customer. 

To answer the question, the author used a qualitative collection method. Interviews took place with 
seven respondents from the pharmaceutical industry, government agencies and professional organi-
zations. The study showed that all the interviewed pharmaceutical companies have been exposed to 
their products being copied. Despite attempts finding a common solution for the medical industry, 
nationally and internationally, such a solution has not yet been adopted. Each company has tried to 
protect themselves with several technical solutions. Authorities have been running campaigns, try-
ing to get consumers to avoid buying counterfeit products.  

Today the work is done through the development of laws, regulations, packaging, labelling and trac-
ing techniques. It has been primarily done on a corporate or national level. This has until now often 
been ineffective because the counterfeiting industry is a global phenomenon.   

The conclusion of this study is that in order to reach international harmonization, the legislation 
and regulation is required, to be able to interact with standardized techniques to detect and prevent 
fraud in the entire supply chain for each industry.  
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att beskriva produkters spårbarhet som skydd mot förfalskningar och 
undersöka hur skyddet mot produktförfalskningar har utvecklats fram till idag, samt att visa 
på möjligheter att effektivisera skyddet av produkter och varumärken. 

Det är allt svårare att idag spåra produkter i vår globala värld. Inte minst för den som är sist 
i ledet, vilket är i de flesta fall konsumenten. Den person i kedjan som år efter år utsätter sig 
för risker. Denna rapport behandlar möjligheterna att förhindra och upptäcka förfalskning-
ar av produkter. Förfalskade produkter är inget främmande för vår värld i ett historiskt per-
spektiv, det har förkommit förfalskningar och varumärkesstölder ända sedan medeltiden 
fram till idag. Förfalskarna har blivit skickligare och lyckats arbeta i de flesta branscher. Det 
är många förfalskningar som håller undermålig kvalité och är rent av livsfarliga för konsu-
menten. 

För att besvara syftet har jag använt mig av en kvalitativ insamlingsmetod. Intervjuer har 
skett med sju respondenter från läkemedelsindustrin, myndigheter och branschorganisatio-
ner. Undersökningen har visat att samtliga läkemedelsföretag har varit utsatta för att deras 
produkter har kopierats. Trots ansatser till försök att få en gemensam lösning för bransch, 
nationellt eller internationellt så har en sådan lösning ännu ej tagits i bruk. Varje företag har 
försökt att skydda sig så gått man kunnat med olika tekniska lösningar. Myndigheter har 
genomfört kampanjer för att få konsumenter att undvika att köpa förfalskade produkter. 

Arbetet som idag skett genom utveckling av lagstiftning, regler, förpackningar, märkningar 
och spårbarhetstekniker har skett i första hand på en företags eller nationell nivå. Detta har 
fram tills nu ofta varit verkningslöst eftersom förfalskningsindustrin idag är en global före-
teelse. 

Slutsatsen blir att en internationell harmonisering krävs av lagstiftning och regler för att 
även kunna samverka med standardiserade tekniker för att kunna upptäcka och förhindra 
förfalskningar i hela distributionskedjan för varje bransch.  
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Uppsatsen är en kandidatuppsats inom programmet Informationslogistik 180hp. 

Jag vill inledningsvis tacka alla som har varit med och gjort denna studie möjlig. Jag har 
bekantat mig med många nya röster och ansikten, vilket har varit mycket trevligt.  Ett stort 
tack vill jag också önska min handledare Christer Norr för tips och råd. 

 

Jag önskar Er trevlig läsning. 

 

Pierre Grettve 

Uppsala, Våren 2010 



 

 i 

Innehåll 

1 Inledning ................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................ 1 
1.2 Problemformulering ............................................................................ 2 
1.3 Syfte ................................................................................................... 2 

1.4 Avgränsning ....................................................................................... 2 
1.5 Disposition .......................................................................................... 3 
1.6 Definitioner ......................................................................................... 4 

2 Teori .......................................................................................... 5 

2.1 Utveckling ........................................................................................... 5 

2.2 Förfalskningar .................................................................................... 6 
2.3 Skydda mot förfalskning ..................................................................... 7 

2.3.1 Synligöra och oskadligöra ........................................................... 8 
2.3.2 Informationssäkerhet ................................................................... 8 
2.3.3 Data/Informationsbehov .............................................................. 9 

2.3.4 Serienummer ............................................................................... 9 

2.4 Lagstiftning ....................................................................................... 10 
2.4.1 Immaterialrätt ............................................................................ 10 
2.4.2 Produktansvarslagen................................................................. 10 

2.5 Tekniker ........................................................................................... 11 
2.5.1 Valet av teknik ........................................................................... 11 

2.5.2 Synliga lösningar ....................................................................... 11 

2.5.3 Dolda lösningar ......................................................................... 11 

2.5.4 Kriminaltekniska markeringar .................................................... 12 
2.5.5 Data Matrix ................................................................................ 12 
2.5.6 RFID .......................................................................................... 12 

2.5.7 Mobile Commerce ..................................................................... 13 
2.5.8 Implementering av ny teknik .. Fel! Bokmärket är inte definierat. 
2.5.9 Jämförelse mellan olika tekniker ............................................... 13 

2.6 Farliga förfalskningar - Läkemedel ................................................... 14 
2.6.1 Aktiviteter för att förhindra förfalskningar av läkemedel ............. 14 
2.6.2 Läkemedelshandeln .................................................................. 14 

2.6.3 Internet ...................................................................................... 14 
2.6.4 Parallellimport ........................................................................... 14 

2.6.5 Läkemedelslagen ...................................................................... 15 
2.6.6 Säkerhetsförslutningar .............................................................. 15 
2.6.7 Applicera Spårningstekniker ...................................................... 16 

2.7 Myndigheter och organisationer ....................................................... 16 
2.7.1 Läkemedelsverket ..................................................................... 16 

2.7.2 LIF ............................................................................................. 16 
2.7.3 EFPIA ........................................................................................ 16 

2.8 Teoretisk modell ............................................................................... 17 

3 Metod ....................................................................................... 18 

3.1 Metodval ........................................................................................... 18 
3.2 Vetenskapligt förhållningssätt ........................................................... 18 



 

 ii 

3.3 Vetenskapligt angreppssätt .............................................................. 18 

3.4 Vetenskapliga ansatser .................................................................... 19 
3.5 Val av bransch ................................................................................. 19 

3.6 Referensram .................................................................................... 20 
3.7 Insamling av empirisk data ............................................................... 20 

3.7.1 Intervjuer ................................................................................... 20 
3.7.2 Genomförande av intervjuer ...................................................... 20 

3.8 Validitet och reliabilitet ...................................................................... 21 

3.9 Diskussion och kritik kring vald metod .............................................. 21 
3.10 Undersökningsmodell ....................................................................... 22 

4 Sammanställning av kvalitativ undersökning ...................... 23 

4.1 Läkemedelsverkets beskrivning av situationen i Sverige ................. 23 

4.1.1 Vad gör Läkemedelsverket? ...................................................... 23 

4.1.2 Marknaden ................................................................................ 23 
4.1.3 Handel ....................................................................................... 24 
4.1.4 Internet ...................................................................................... 24 

4.2 Standardiseringsorganisation – Informationsbärare ......................... 24 
4.3 Branschorganisationens beskrivning av läget i Sverige. .................. 26 

4.3.1 Vad gör LIF? ............................................................................. 26 

4.3.2 Pilotprojektet ............................................................................. 26 
4.3.3 Parallellimport ........................................................................... 27 
4.3.4 Internet ...................................................................................... 28 

4.4 Läkemedelsindustrin ........................................................................ 28 
4.4.1 Förfalskade produkter ............................................................... 29 

4.4.2 Genomförda åtgärder samt för och nackdelar ........................... 29 
4.4.3 Kontroll i distributionsledet ........................................................ 30 

4.4.4 Samordning ............................................................................... 30 
4.4.5 Pfizer ......................................................................................... 28 

4.4.6 AstraZenica ............................................................................... 28 
4.4.7 Q-med ....................................................................................... 29 
4.4.8 Bayer ......................................................................................... 29 

4.5 Apoteken .......................................................................................... 30 
4.6 Analys modell ................................................................................... 31 

5 Analys ..................................................................................... 32 

5.1 Den historiska utvecklingen och situationen idag ............................. 32 
5.2 Informationsbärare ........................................................................... 33 

5.3 Säkerhetsförseglingar ...................................................................... 34 
5.4 Unikt märkta produkter ..................................................................... 34 
5.5 Internet ............................................................................................. 35 
5.6 Kundens kontrollmöjligheter ............................................................. 35 

5.7 Lagstiftning och immaterialrätt ......................................................... 35 

6 Slutsatser ................................................................................ 37 

6.1 Förslag till fortsatt forskning ............................................................. 38 

7 Egna reflektioner .................................................................... 40 
 

 



 

 iii 

Figurer  

 Figur 2.1 Beskriver mängd förfalskade produkter per produktområde……………6 

 Figur 2.2  Andelar förfalskade produkter inom produkt områden ………………. 7 

 Figur 2.3 Informationssäkerhet för en produkt (egen) …………………………...9 

 Figur 2.4 Jämförelse mellan olika tekniker………………………………………14 

 Figur 2.5 Övergripande teoretisk modell  (egen)………………………………...17 

 Figur 3.1 Undersökningsmodell (egen)…………………………………………..21 

 Figur 4.1 EFPIAs teknikjämförelse Jämförelse från LIF presentation…………...26 

 Figur 5.1 Analysmodell (egen)…………………………………………………...32 

Figur 6.1 Vägledningsmodell för att underlätta arbetet med att förhindra  

förfalskningar (egen)…………………………………………………………… 37 

  

  



 

 1 

1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs studiens bakgrund, problemformulering, syfte och avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

På senare år har förfalskningar av produkter ökat kraftigt. Det är inte alltid lätt att skilja på 
förfalskningar och de varor som är äkta. Förfalskade varor kan vara livsfarliga och ofta ett 
led i finansieringen av organiserad brottslighet. Kopior av produkter vilseleder och lurar 
konsumenter när de letar efter en äkta vara. Det kan både vara tidskrävande och kostsamt 
när det gäller planering av stora inköp. Även de företag som tillverkat det ursprungliga ori-
ginalet och varumärket förlorar stora pengar på förfalskningar. Detta är något som drabbar 
de flesta branscher (Augustsson, 2009). 

Förfalskade produkter som kan vara livsfarliga om de produceras på fel sätt, finns framför-
allt inom de fysiska produktsortimenten: elektronik, elektriska produkter, livsmedel och lä-
kemedel. Det finns fall där man hittat piratdelar i t.ex. flygplan och hjärtlungmaskiner. För-
bjudna tillsatser eller höga halter antibiotika kan förekomma i livsmedel. Läkemedel kan till 
och med innehålla helt fel substans. (Augustsson, 2009). 

För att hålla god kvalité och produktsäkerhet behövs även god kontroll över hela kedjan 
från ax till limpa. Det kan uppstå skadeståndkrav från konsument där personer kan ha svårt 
att få ersättning efter en personskada i de fall de visar sig att en vara är förfalskad. Kraven 
för spårbarhet ökar för varje enskild produkt, framförallt inom livsmedels och läkemedels-
hantering. 

Charlotta von Schultz (2009) på Ny Teknik menar att många är medvetna att läkemedel 
som är köpta över Internet ökar risken för att man får falska varor, men det förekommer 
även att falska varor tar sig in på apotek och sjukhus. Risk finns att handeln av falska läke-
medel kommer att gynnas nu när apoteken privatiseras. 

Det finns idag flertalet märkningar av olika slag på produkter. Det kan vara informations-
bärare som är streckkodsbaserade eller chipmärkta, de skall användas på olika sätt och för 
olika nivåer i distributionsledet. Det kan gälla information om prissättning, lagerplacering 
och inventering. Dessa informationsbärare kräver oftast någon form av avläsningsutrust-
ning för att kunna avläsas. Det finns även information tryckt i text, tillexempel innehållsför-
teckning och ursprungsidentitet som är avsedda som konsumentinformation. 

Det finns en rad olika tekniker som på något sätt har en unik kod för varje produkt som 
tillverkas. Frågan är om dessa koder säkerställer att den slutgiltiga konsumenten inte bara 
har fått sin produkt i rätt tid och till rätt plats, utan att det också är rätt produkt som kon-
sumenten efterfrågat. Risken för förfalskningar av produkter ökar i en allt mer global värld 
där varor och tjänster sprids över hela världen i allt snabbare takt.  Det blir allt viktigare att 
dessa informationsbärare även är skydd för kopiering och varumärkesintrång.  

Den stora nyttan är idag ofta skapad för produktion och distribution. Idag finns krav på 
ökad information som skyddar konsumenten. Detta kräver att informationsbäraren/koden 
kan innehålla mer information, samt är svårare att förfalska och har en hög läsbarhet. 

Enligt författaren och skribenten Måns Widman (2007) har piratkopieringen av läkemedel 
ökat med 13 % varje år. Läkemedelsprodukter har börjat märkas med typen Matrixkod för 
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att försvåra piratkopiering. Målet är att samtliga mediciner kommer att märkas med en Ma-
trixkod. 

Informationsbärare har till syfte säkerställa att det är rätt produkt, rätt information och 
därmed skydd för konsumenten. Dessa är också potentiella identifierare vid varumärkes-
stöld och förenklad informationsöverföring av bruksanvisning för synskadade. 

1.2 Problemformulering 

Idén till denna studie har jag fått genom nyhetsbevakning i form av tidningar, radio och tv. 
Jag fick en hel del funderingar kring ämnet när apoteksmonopolet avskaffades. Förfalskade 
produkter ökar lavinartat över hela världen inom alla branscher och produktområden. En 
del förfalskade produkter kan vara direkt livsfarliga som t.ex. batterier, elektronik, elkom-
ponenter, bildelar, flygplansdelar, medicinsk utrustning, läkemedel och livsmedel. Som kon-
sument gäller det att förstå riskerna när man blivit medveten att en vara är falsk. Du kan 
inte vara säker att läkemedlet du köpt via internet är äkta (Tullverket, 2009). För dessa pro-
dukter är det viktigt att det finns tillförlitliga system för spårbarhet. Inom detta segment 
borde arbetet med att upptäcka förfalskade produkter vara prioriterat utifrån livsfara och 
ekonomisk skada. 

 På vilket sätt kan informationsbärare förhindra och upptäcka förfalskningar av pro-
dukter?  

 På vilket sätt kan säkerhetsförslutningar förhindra och upptäcka förfalskningar? 

 Hur tillförlitligt är det att unikt märka sina produkter?  

 Går det att förhindra spridning av förfalskade varor via Internet? 

 Kan jag som konsument kontrollera att jag fått en äkta vara?  

 Är lagstiftningen tillräcklig för att motverka förfalskningar av produkter? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva produkters spårbarhet som skydd mot förfalskningar och 
undersöka hur skyddet mot produktförfalskningar har utvecklats fram till idag, samt att visa 
på möjligheter att effektivisera skyddet av produkter och varumärken. 

 

1.4 Avgränsning 

Beroende på områdets karaktär och omfattning så har jag valt att närmare studera läkeme-
delsområdet, som får anses som ett prioriterat område för att skydda konsumenter från för-
falskade produkter. Vidare har nationella insatser som exempelvis kampanjer för konsu-
mentinformation och internationella samarbetsprojekt genomförts. Det läkemedelskluster 
som finns i Mälardalen är lätt att nå från min vistelseort Uppsala. 
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1.5 Disposition 

 

Kapitel 1 Inledning  

I detta kapitel beskrivs bakgrund och syfte som ligger till grund för denna uppsats. Detta 
stöds främst av nyhetsartiklar. Vidare presenteras vad jag vill uppnå med denna uppsats. I 
problemformuleringen har jag valt ut och beskrivit problemen och dess hanterbarhet. 

 

Kapitel 2 Teori 

I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensramen för denna uppsats. Teorin har valts att 
presenteras före metoden då teoriavsnittet har använts för att skapa tillräcklig kunskap för 
att stödja metodvalet som i sig ligger till grund för empiri-insamlingen. 

 

Kapitel 3 Metod 

I detta kapitel beskrivs metoden som utifrån insamling av information från teoriavsnittet 
lett fram till det val av metod för den empiriska undersökningen. En diskussion sker kring 
vald metod. Vidare görs en beskrivning av arbetet som skall tillföra ny information och 
kunskap. Hur insamling av empirisk data skall genomföras och en beskrivning av en under-
sökningsmodell. 

 

Kapitel 4 Sammanställning av kvalitativ undersökning 

I detta kapitel presenteras de empiriska data som används vid analysen och utvärdering. In-
formation från intervjuer, företagsundersökningar, företagsbroschyrer och andra skriftliga 
källor. Här beskriver författaren den verklighet som undersökningen avser. Val av intervju-
företag och organisationer samt en kort beskrivning av dessa. 

 

Kapitel 5 Analys           

I detta kapitel analyseras den empiriska data med hjälp av den teoretiska referensramen. 
Analysen görs i en av mig framtagen modell. 

 

Kapitel 6 Slutsatser 

I detta kapitel sammanfattas uppsatsens resultat och vad detta bygger på. Resultatets kon-
sekvenser diskuteras.   

 

Kapitel 7 Egna reflektioner 

I detta kapitel framförs mina egna reflektioner. 
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1.6 Definitioner 

 

Data Matrix = En streckkod som tillhör kategorin två dimensionella streckkoder (2D-
kod). 

Food and Drug Administration(FDA)= Amerikanska läkemedelsmyndigheten 

Generiskt Läkemedel = När ett patent gått ut för ett läkemedel, kan ett annat företag 
göra en kopia av originalläkemedlet med identisk effekt. 

Good manufacturing practice (GMP) = God tillverkningssed inom läkemedelsindustrin 
(LVFS 2004:7) 

Immaterialrätt = berör områdena patentskydd, designskydd, varumärkesskydd och upp-
hovsrätt 

Informationsbärare = Är allt från märkning på papper, elektroniska, biologiska och ke-
miska bärare, som är till för att innehålla information som kan utvinnas ur bäraren, med el-
ler utan avläsningsutrustning.  

Mobile Commerce = Tjänster med hjälp av mobil t.ex. läsa streckkoder. 

Parallellimport = Originalprodukt som köps in av en importör som inte är tillverkare, till 
ett lägre pris än i det land där produkten försäljs. På detta sätt kan en importör hålla ett läg-
re pris än en direkt importerad originalprodukt. Produkten får inte packas eller märkas om. 
En konkurrenshöjande handel som är tillåten inom EU/ESS. Med stöd av nationell lag-
stiftning får i vissa fall Läkemedel packas om och märkas om av importören. 

RFID = Radio Frequency IDentification 

Temper Evident Security Seal (TESS) = Säkerhetsförslutningar som förstörs vid öpp-
nande och förpackningen blir omöjlig att använda igen. Förslutningarna kan även ha ett ve-
rifieringssystem med en kod. Denna lösning ger information om ursprung och att förpack-
ning är obruten och ej utbytt. 
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2 Teori 

I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensram som ligger till grunden för denna uppsats. 

2.1 Utveckling 

Vi kan genom en tillbakablick i tiden se att märkningar av produkter inte är något främ-
mande eller nytt för vår tid. Varumärken har funnits sedan antiken och utvecklats naturligt 
allt eftersom handel har brett ut sig globalt och principer inom äganderätt har framträtt. 
Det finns inget säkert svar på hur det kom sig att olika föremål märktes. Det kan mycket 
väl tänkas att märkningar skedde på grund utav att det fanns ett starkt behov av att visa 
vem som äger eller har tillhörighet för varje föremål. Även om äganderätten är gammal så 
har immaterialrätten kommit till långt senare. Under skråväsendets tid fick märken stor be-
tydelse i Sverige (Koktvegaard & Levin,1993, s.21, s264) 

Det finns spår av olika typer av märkningar långt tillbaka i tiden. Bland annat Leonardo Da 
Vinci som är känd för sina konstverk har använt sig av spegelskrift när han skrivit sina an-
teckningar. Det finns ingen som säkert vet vad dessa anteckningar har används till, men det 
finns några teorier. Exempelvis har han har gjort det för att försvåra för att andra att stjäla 
hans idéer eller hemlighålla dem för kyrkan som inte kunde hålla med om hans idéer och 
tankar till fullo. Det sägs att han oftast använde sin vänsterhand när han arbetade, men att 
han någon gång kunde skriva med höger då det var någon annan som skulle läsa det han 
skrev (Internet1, 2010).  

Det var under medeltiden som tillväxten av skråsamhällen tilltog och ur detta bildades ett 
system där det var tvunget att tillhöra ett skrå för att få tillstånd att producera och tillverka 
varor. Detta kan ses som ett slags monopol där tillverkarna också blev tvungna att märka 
sina varor. Kraven var ställda för att hålla kontroll på vem som tillverkade vad. Det bakom-
liggande syftet var att spåra varor som var förfalskade och inte minst ur kvalitetssynpunkt. 
(Levin,Marianne&Wessman, 1996,s.22).  

Detta innebar bland annat att alla silver och guldföremål måste märkas med en mästar-
stämpel. Senare tillkom även stadens stämpel och en årsbokstavsstämpel. (Internet2, 2010) 

Den tidigaste förfalskningen av tryckta böcker gjordes i slutet av 1400-talet efter att de för-
sta tryckpressarna kommit. Ett behov av att rättsligt få göra kopior uppstod vid denna tid-
punkt. I modern tid har det blivit allt snabbare att framställa kopior med hjälp av teknik, 
framförallt när det gäller böcker, musik och mjukvaror. I Kina har varumärken kopierats 
under hela 90-talet tills amerikanska myndigheter i en handelskonflikt bestred upphovsrät-
ten för mjukvaror, video och ljudupptagningar. Distributionen av upphovsrättskyddade 
verk har utvecklats genom introduktioner av kabel-tv, satelliter och Internet (Paradise, 
1999).  James P. Chandler beskriver immaterialrätten enligt följande ”Look around you, a 
chair, a car, these are physical products that are grounded in IP law” (Paradise, 1999, s.4). 

Förfalskningar har ökat och sprider sig till de allt rikare och större länderna. Det är flertalet 
produkter som idag förfalskas. Det är idag en stor vidd för den marknad som rör förfalska-
de varor . I Sverige och de övriga EU-länderna har förfalskningarna tiodubblats sedan år 
2000. Varje år utför tullverket ca 700 ingripande mot misstänkta förfalskningar (Tullver-
ket2, 2010). De olika varor som beslagtas via tullen i Europa under 1999 - 2008 visas av fi-
gur 1. Det rör sig om kvantiteter på miljoner och visar bara en liten del av alla de förfalska-
de läkemedel som finns ute på världsmarknaden.  
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Figur 2.1, Antal artiklar per produktområde, hämtad 2010-03-05 från  
http://www.tullverket.se/download/18.16ca6de0120cf835feb80007661/KOM+statistik+i
ngripanden+2008.pdf 

 

Vi står idag med det faktum att Kina har stulit mängder med känsliga produkter från väst-
värden. Under 2006 kom mer än 70 % av alla förfalskade produkter från Asien. Denna ille-
gala förfalskningsmarknad är värd hundratals miljarder idag. De företag som idag råkar ut 
för patentintrång eller stöld kan till mer än 50 % härleda denna stöld till Kina. Vilka svårig-
heter som finns att förhindra denna typ av varumärkes och produkt stöld visar framför allt 
genom European Union Industry Commissioner och EU Commision arbete med att för-
söka hindra denna typ av patentstöld har varit krävande. Många biltillverkare som i Kina 
fått ett samarbetsavtal i form av ett jointventure har upplevt att de utnyttjas som spionob-
jekt och även spelats ut mot varandra. Kineserna har visat mindre respekt gentemot mindre 
företag och då bland annat stulit företagets egen marknadsförings material utöver den pro-
dukt som kopierats (Deckstein, Dettmer, Dohmen, Ramspeck & Wagner, 2006). 

2.2 Förfalskningar 

Produkter som förfalskas har ökat i volymer och identifieras inte längre bara i t.ex. bran-
scher gällande lyxprodukter och musik som skadar ekonomi och företag. Förfalskningar 
kan numera också identifieras i läkemedelsbranschen (Hansen och Gillert, 2008, s.26-27). 

Antalet förfalskningar kan vara olika beroende på produktområden. Kläder plagieras och 
säljs ofta över internet vilket motsvarar affärer för 25 miljarder USD. Inom den upphovs-
rättsliga industrin är det en stor del av musik-, film- och mjukvaruindustrin hårt drabbad. 
Medan tillverkningsindustrin inom bil- och flygindustrin drabbas av att reservdelar kopie-
ras. Delarna kopieras bland annat genom att delar blir stulna, fabriker producerar utanför 
överenskommelse för eget intresse. Det förekommer också att kasserade delar säljs vidare. 
Den förfalskning som görs av läkemedel är världstäckande och i en del länder som tillver-
kar förfalskade mediciner är det nästan lättare att få tag på en förfalskning än originalpro-
dukten. Förfalskningar drabbar den som har rättigheterna för produkten. Det är inte bara 
försäljning och vinst som drabbas utan också förlust av företagets goodwill. Därför att 
många gånger skyller kunden skulden på det företag som äger rättigheterna till produkten, 
för de förfalskade produkter som kan skapa dyra kostnader och ibland även fysiska skador. 
Förfalskade varor kan också ge upphov till förlorade skatteintäkter, då många av de företag 
som tillverkar förfalskningar inte är registrerade bolag. Det skadar också på sikt även ut-

http://www.tullverket.se/download/18.16ca6de0120cf835feb80007661/KOM+statistik+ingripanden+2008.pdf
http://www.tullverket.se/download/18.16ca6de0120cf835feb80007661/KOM+statistik+ingripanden+2008.pdf
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veckling och forskning, då företagen inte vågar eller vill satsa pengar inom området för att 
deras idéer stjäls av de oseriösa företagen. Detta gör också att mindre innovativa produkter 
kommer ut på marknaden och att arbetstillfällen försvinner (Staake, Thiesse & Fleisch, 
2004, s.2-3). 

Affärsområde Kläder, Mode Film, Musik Reservdelar till 
bilar och flyg-
plan. 

Läkemedel 

Andel förfalsk-
ningar (%) 

10% 40% 5-10% 5-8% 

Figur 2.2, Andelar förfalskade varor per produkt område, (Staake, et al. 2004, s.2). 

Varumärkesförfalskningar är ett samlingsnamn för flertalet kända begrepp som exempelvis, 
förfalskningar, imitation, replik. Varumärkesförfalskning handlar mycket om att reproduce-
ra en illegal version av ett varumärke (Paradise, 1999). 

Det snabbast växande förfalskningsområdet finns inom industriproducerade produkter och 
det handlar till stor del om kopior av kända varumärken som säljs till en bråkdel av vad ori-
ginalprodukten kostar. Förfalskarna kan hålla lägre priser genom att ha låga eller inga kost-
nader för avgifter, skatter, teknik, forskning och utveckling (Harvey, 1987).  

Förfalskningar identifieras ofta av att de säljs till ett lägre pris jämfört med det ursprungliga 
originalet. Det är många förfalskade produkter som inte når upp till de krav som ställs gäl-
lande säkerhet. Det är allt från leksaker till läkemedel som kan vara förfalskade och givetvis 
kan konsekvenserna vara olika. Ett annat stort problem är att handeln med förfalskade va-
ror ofta organiseras av kriminella organisationer och är ett steg i ledet för att finansiera va-
pen och narkotika handel (Tullverket1, 2009). 

Det är inte bara det fysiska hotet att en produkt skapas för att se identiska ut. Svagheter i 
kampen mot förfalskning ligger många gånger i informationsöverföring i kritiska delar av 
kedjan. Data kan förstöras eller tas bort som sabotage för lösningar. Dessa typer av sabota-
ge är något som företagen måste vara alerta att upptäcka. Stöld kan ske vad gäller kundlis-
tor, formler och logistiska planer. Förfalskade hologram och batchnummer har påträffats 
när förfalskade varor försökt ta sig in på världsmarknaden (Grackin, 2008). 

För att effektivt kunna minska förfalskningar har det framkommit att mer fokus behövs på 
nationella regelverk och lagstiftning, för att klara detta krävs internationella Guide-Lines för 
att förebygga förfalskningar (WHO, 1999).  

Många förfalskade produkter säljs på Internet. Du tror att du gör ett fynd, men i verklighe-
ten kanske du köper en förfalskning som inte har den kvalité du tänkt dig eller är direkt 
livsfarlig. Som konsument har du heller inget skydd eller garanti på funktion och innehåll 
(Tullverket1, 2009). 

2.3 Skydda mot förfalskning 

Det är idag många företag som vill förbättra sitt skydd mot förfalskning av deras produkter. 
Intresset har ökat för förbättring och utveckling inom detta område. Det är inte bara stora 
summorna pengar som uteblir på grund av förlorade försäljningsandelar. Tappad goodwill 
och förtroende kan ge ännu större förluster (Staake, et al. 2004). Enligt Schuh et al. (2009) 
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har företag ofta svårt att göra förändringar på produkten som påverkar dess funktioner för 
att motverka förfalskningar. 

2.3.1 Synligöra och oskadligöra  

Eftersom förfalskning av produkter är ett vidsträckt problem och utvecklats till ett mycket 
stort och känt problem så måste problemet förebyggas. För att upptäcka förfalskningar 
finns det en rad olika metoder med olika nivåer. Ett exempel är bland annat lagar som kan 
ses som ett mått, men också strategiska och tekniska lösningar. Företag ser ofta till proble-
men när ett skydd mot förfalskningar skall köpas och implementeras. Det gäller ofta att fö-
retagen inte är villiga att göra förändringar på varken produkt eller värdekedjan (Schuh, 
Kreysa & Haag 2009, s.63-70). 

Utöver lagar och tekniska lösningar finns det också metoder framtagna som t.ex. skall fun-
gera som guide när det gäller att välja olika mått för hur förfalskningar skall mätas. Den kan 
fokusera på tekniska, organisatoriska och marknadsrelaterade principer som används i mo-
dellen för att identifiera konflikter kontra de kritiska steg i kedjan som har identifierats. De 
frågor som ställs i ett sådant arbete är: Vad är mest troligt att de kan reproducera och efter-
likna av våra produkter? På vilken nivå kan de göra detta? Är det utseendet, verkning och 
effekt? Detta sätts sedan efter parametrar för värdekedjans olika steg var riskerna kan be-
finna sig (Schuh, et al. 2009, s.63-70).  

2.3.2 Informationssäkerhet 

De principer som i första hand innefattar informationssäkerhet är spårbarhet, riktighet, sek-
retess och tillgänglighet. Spårbarhet innebär att det historiskt skall kunna se tillbaka till vilka 
inblandade parter som har använt och haft tillgång till informationen. Att informationen är 
korrekt är en viktig del för att hålla hög tillförlitlighet och att alla användare som brukar in-
formationen kan lita på den information som de tillhandahåller. Sekretess vad gäller an-
vändning av information. Det vill säga att informationen skall användas och vara tillgänglig 
endast för de personer som informationen är utformad för. Att hantera informationsrisker 
inom verksamheten görs genom bedömning och mätning. Bedömning görs utifrån sanno-
likhet och konsekvenser för de risker som kan drabba verksamheten. För att alla intressen-
ter skall känna sig säkra, så skall informationen inte kunna ifrågasättas ur äkthet och tillför-
litlighet samt att världsmarknaden blir mer global och företag flyttar runt i hela världen. In-
formation finns i flera led och på olika nivåer. Informationssäkerhetsarbetet har därmed en 
betydande roll (Agneta Syrén, 2005).  
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2.3.3 Data/Informationsbehov 

Staake, et al. (2004) menar att behovet är stort av att skydda produkter och processer så ef-
fektivt som möjligt. Viktigt att det i detta sammanhang finns internationella standarder som 
beskriver informationssystemens infrastruktur och identifieringssätt. Det finns även behov 
av standarder för krypterad information och avancerade algoritmer för att skydda informa-
tionsbärarnas information.  

2.3.4 Serienummer 

Att unikt märka sina produkter med unika nummer ger inget skydd mot att själva numret 
kopieras. Skyddet ökas genom att varje unikt nummer utdelas på ett slummässigt sätt. Des-
sa nummer går inte att förutspå genom avancerade algoritmer. Är det så att algoritmerna 
läcker ut till andra så har grundtanken med serialiseringen av produkten försvunnit (Power, 
2010). 

 

KONSUMENT 

Informationen 

är säker, spårbar  

och  riktig 

Informationen  är 

äkta, tillförlitlig och 

kan inte ifrågasättas 

Lönsamt för 

den kriminella 

värden 

Risker för  

KONSUMENT 

Liv & hälsa? 

Går  ej att skilja  

från originalet 

Ej spårbar 

Original 

Förfalskning 

 
Figur 2.3 beskriver Informationssäkerhet på en produkt, egen referens 

Lönsamt för industrin 
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2.4 Lagstiftning   

2.4.1 Immaterialrätt 

Koktvegaard & Levin (1993, s.54-313) menar om det är så att två produkter är mycket lika 
varandra och det är uppenbart att förväxlingar kan råda, då skall bedömning ske av märkes-
likhet. Arbetet med att särskilja dessa ska utifrån föreställningsbild, hur det ser ut samt hur 
det låter. Det kan vara så att ett ord som uttalas på nästintill samma sätt kan skrivas på olika 
sätt. Exempelvis kan vi ställa dessa två ord mot varandra Lighters och Lajters. Det går att 
skilja dessa åt när det gäller stavning men i uttal ligger de närmare varandra. Det som ofta 
skiljer närliggande ord är betydelsen. För att avgöra likhet utifrån vårt synintryck. Immateri-
alrätten är lagstiftad och består av flera immaterialrättigheter såsom upphovsrätt, patenträtt, 
varumärkesrätt, mönsterrätt samt fotorätt. 

 Upphovsrätten täcker i huvudsak skyddet av litterära och konstnärliga verk. Den 
objektlära vad upphovsrätten innefattar har idag blivit allt mer komplex. Upphovs-
rätten varar 50 år efter upphovsmannens död.  

 Fotorätten gäller rätten till fotografisk bild. Denna lag uppkommer vid framställ-
ning av en fotografisk bild och kräver ingen registrering. Lagen tar varken hänsyn 
till dess kvalitet eller motiv. Fotorätten gäller även elektroniska enskilda bilder och 
sannolikt även hologram. Denna rätt varar i normalfallet i 25 år och i 50 år efter fo-
tografens död om bilden bedöms vara ett konstnärligt eller vetenskapligt verk. 

 Patenträtt avser uppfinningar av olika produkter som kan vara till industriell nytta. 
Själva uppfinningen skall vara ny och uppfinningsnivån skall vara tillräckligt hög. 
Patentansökan är mycket formbundet och styrt av regler. Patent och registrerings-
verket (PRV) tar fram den praxis som skall gälla för svenska patent. Ett patent har 
sin längsta giltighetstid i 20år. 

 Mönsterskydd skyddar utseendet och produktens yttre form. Det som vi till vardags 
benämns som industridesign. Exempel på produkter som kan skyddas är förpack-
ningar, hushållsartiklar, verktyg m.m. Mönsterrätt innebär att mönster kan registre-
ras fem år i taget, men med en maximal skyddstid på 15år. 

 Varumärkesrätten är den äldsta delen av immaterialrätten och är ett skydd för regi-
strerade varumärken. Varumärkesrätten ägs av den som låtit registrera varumärket. 
Varumärkesrätten är inte tidsbegränsad. I samband med parallellimport blir varu-
märkesrätten mer komplicerad. Enskilda länder har sitt eget varumärkesrättsliga 
område. Exempelvis har en generalagent för en importprodukt svårt att hävda sin 
rätt gentemot en tredjeparts importör, även om man har ett återförsäljaravtal och 
rätt att använda det registrerade varumärket. Eftersom produkten är äkta till ur-
sprung, varumärke och producent, så strider inte tredjeparts importör mot varu-
märkeslagens bestämmelser. Generalagenten kan inte göra något även om han an-
ser att det är ett intrång i ensamrätten. 

2.4.2 Produktansvarslagen 

En tillverkare av en produkt kan bli skadeståndsskyldig genom produktansvarslagen PUL 
(1992:18) om en produkt orsakar skada eller sjukdom (JP Infonet, 2008). 
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2.5 Tekniker 

De tekniker som beskrivs i denna studie är de tekniker som anses vara möjliga att använda 
som försvar eller ökat skydd mot förfalskade produkter. Tekniker som är tänkta för att 
motverka förfalskning kan kategoriseras i kategorier (Power, 2010). 

2.5.1 Valet av teknik 

Det finns en mängd olika tekniker som är tänkta för att bära information. Information som 
exempelvis kan läsas av under en produkts resa i kedjan av de personer som har intresse 
och behov av informationen. Det finns några grundfrågor som bör ställas inför valet av 
teknik. För att kunna besvara dessa frågor skall vetskap finnas om vad problemet är och 
vad det slutgiltiga värdet är för att lösa problemet. 

 Vad är det egentliga problemet som skall lösas? 

 Vad ger lösningen av problemet? 

 Vilket värde har de? 

Är dessa frågor redan besvarade så är det inte så svårt att veta vilka kostnader samt vilken 
lösning som skall användas för de problem som råder (Identsys, 2010). 

Staake, et al. (2004) menar att en lösning skall väljas med informationsbärare som inte är 
allt för dyra, men ska kunna hantera unika produktnummer och vara sammankopplade i ett 
identifieringssystem.  

2.5.2 Synliga lösningar 

Synliga lösningar som tillåter en slutanvändare att kontrollera äkthet på t.ex. förpackning. 
Dessa kan vara både dyra och svåra att återskapa. Dessa tekniker kräver effektivitet av slut-
användarna och utbildning för att de skall ha rätt kunskap och kunna hantera tekniken. En 
avbildad kopia som kan vara mycket simpel, kan i flera fall röra till det för slutanvändaren. 
Denna typ lösning skall inte kunna bestjälas på sin identitet. Vid försök att öppna förpack-
ningen eller lossa informationsbäraren skall de ta skada. Det skall inte gå att återanvända 
något för att t.ex. sälja fel produkt i en originalförpackning för att utbringa en form av äkt-
het. Hologram är en av de varianter som är mest bekant inom denna kategori. Den som är 
bekant med kreditkort känner lätt igen det lilla hologram som finns placerat på kortet. Ho-
logram kan oftast beskrivas som bilder som försöker ge en tredimensionell känsla. De kan 
användas som förslutningar och folier för att säkra förpackningen. Även inom synliga lös-
ningar finns även t.ex. film och färgmärkningar som kan ändra färg beroende på vilken vin-

kel den betraktas i (Power, 2010).  

2.5.3 Dolda lösningar 

Dolda är till för att den som äger varumärket skall kunna identifiera sina produkter och på 
så sätt upptäcka förfalskningar. De flesta som är i kontakt med produkten är inte medvetna 
om att tekniken finns på produkten. Tekniken bygger mycket på att den som står bakom en 
dold lösning vet hur den används och fungerar, ingen annan skall ha denna kunskap. Det 
finns flera olika lösningar inom denna kategori.  Det går att använda sig av tryck som en-
dast går att avläsa då man belyser objektet med IR eller UV ljus. Bilder kan också vara en 
del i denna teknik. De är dolda med hjälp av speciella filter. Det går också att dölja data ge-
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nom vattenmärkningar som sedan kan läsas av digitalt av en scanner. Dessa typer av märk-
ningar har förhållandevis låga kostnader. Den stora nackdelen är att alla inte kan använda 
denna märkning. Det krävs vetskap om hur varje märkning skall läsas. När dessa typer av 
märkningar är kända blir de lätta att kopiera. De är dock lätta att förändra (Power, 2010). 

2.5.4 Kriminaltekniska markeringar 

Kriminaltekniska markeringar kan förknippas med de kategorin dolda tekniker men bygger 
på att mätning och test måste utföras i labb miljö för att säkerställa produktens äkthet.  I 
denna kategori ingår bland annat märkningar på kemiskt vis att produkten märks med en 
kemisktagg. I denna ingår även märkningar i form av DNA. Dessa olika metoder kräver 
mer avancerade system och kunskaper för avläsning. Dessa typer av lösningar har sina för-
delar då de är mycket högteknologiska och håller hög säkerhet för att motverka förfalsk-
ningar (Power, 2010). 

2.5.5 Data Matrix 

Data Matrix kod har uppkommit då förståelsen för att den traditionella streckkoden inte 
kunde lagra så mycket data och problemet var att streckkoden måste bli större ju mer den 
skall lagra. Data Matrix kod har sitt ursprung ur 2D-koder och till skillnad från en streck-
kod är den oberoende av orienteringen vid avläsning. Läsning genomförs genom att läsaren 
tar en bild på koden. Det går att märka denna typ av kod på flertalet olika material (Ident-
sys, 2010). 

Data Matrix kod är alltså streckkodsbaserad teknik som är tvådimensionell tillskillnad ifrån 
de klassiska streckkoderna. Koderna kan skrivas ut och matchas emot en upprättad data-
bas. Koderna scannas med hjälp av utrustningen som läser med hjälp av laser. När skan-
ningen är avklarad jämförs detta mot databasen för att kontrollera produktens äkthet (Po-
wer, 2010). 

2.5.6 RFID 

RFID kan användas för att motverka förfalskningar av produkter. Det handlar om att kun-
na följa produkten genom hela kedjan, från råmaterial till slutprodukt. Tekniken används 
bland annat inom flygindustrin för att förhindra att förfalskade delar tar sig in i tillverk-
ningen. Hotet är delar som är av sämre kvalitet eller att fel funktion byggs in i produkten 
(Hansen och Gillert, 2008, s.27). 

I jämförelse med en vanlig streckkod som lagrar information om att ett köksbord har ett 
artikelnummer 4567. RFID kan då lagra mer information och beskriva att detta är ett vitt 
köksbord av modell stor och har ett serienummer 673.214.573. Streckkoden kräver också 
att någon person scannar och gör detta i rätt förhållande och med rätt teknik för att lyckas. 
RFID-tekniken gör detta automatiskt och kräver ingen manuell hantering av någon männi-
ska. Den stora skillnaden mellan är att ingen läsare behöver vara i närkontakt eller vara rik-
tad mot RFID-taggen. Tekniken tillåter bland annat att högar av blandade produkter kan 
passera sensorerna och inom ett par hundradelars svarstid är produkterna identifierade. Ett 
tänkbart framtida scenario är en fylld varukorg.  Tekniken har dock visat brister vad gäller 
säkerhet. Oavsätt hur signalen är krypterad så går den att läsa av. Det finns alltså ingen 100 
% lösning inom denna teknik. Det finns möjligheter att läsa av dessa taggar och replikera 
informationen på en annan tagg.  Avläsning med taggen sker i fysisk närhet av en avläs-
ningsutrustning. I samband med att avläsning görs kan informationen avkodas och avläsas. 
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RFID kan vara en nackdel i ett integritets perspektiv. En informationsbärare av denna typ 
kan läsas av helt oberörd utan vetskap av varken ägaren eller bäraren. Vilket kan vara käns-
ligt i situationer där serienummer kan kopplas ihop med en personlig identitet (Juels, 2005). 

 RFID taggarna identifieras i systemet då de har en funktion i form av en transponder som 
sänder signaler. Sedan finns det en mottagare som både kan läsa och skriva samt använder 
sig av radio frekvenser för att utföra detta. Även om data standarder och utrustning är un-
der ständig utveckling kvarstår kostnader för taggar som ett av de stora problemen för 
denna typ av lösning. Det krävs också utrustning för att kunna läsa taggarna (Power, 2010).  

2.5.7 Mobile Commerce 

Mobiltelefoner kommer att i framtiden kunna läsa av RFID-taggar och streckkoder. Detta 
innebär att konsumenten kan spåra produkters ursprung, vidare kan bruksanvisning erhål-
las för produkten samt betalning och beställning via mobilen. Denna teknik kommer att 
sprida sig snabbt när det finns en gemensam global standard för Mobile Commerce. Inom 
något år kommer det då att vara fullt möjligt att kontrollera alla typer av produkter med 
hjälp av mobilen, under förutsättning att det är en mobil som kan läsa streckkoder eller 
RFID-taggar (GS1, 2008).  

2.5.8 Driftsäker teknik 

Ny teknik är många gånger inte tillräckligt färdigutvecklad för att klara en driftsäker och väl 
fungerande lösning. En äldre teknik är oftast väl utvecklad för att få en tillförlitlig och håll-
bar lösning, samt god kompetens och erfarenhet att lösa problem (Gulliksen & Göransson, 
2002, s.31). 

2.5.9 Jämförelse mellan olika tekniker 

Staake, et al. (2004) menar att genom åren har ingen teknik påvisat sig vara helt långsiktigt 
säker. Att en teknisk lösning skulle vara den långsiktiga lösningen är inte troligt, men är ett 
förebyggande medel som minskar risken för att produkter blir förfalskade. Målet är att en 
teknik ska kunna tas fram och göra produkten oattraktiv för förfalskare. Kombinerar man 
flera tekniker så försvårar man möjligheterna till förfalskningar ytterligare. Produkten kan i 
ett ekonomiskt perspektiv inte bli lika lukrativ för förfalskare, då vinstmarginalerna blir 
mindre. 
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Figur. 2.4 tabell som jämför tekniker (Staake, Thiesse & Fleisch, 2004, s.2). 

2.6 Farliga förfalskningar - Läkemedel 

Läkemedel är en av de produkter som kan vara direkt livsfarliga för konsumenten om för-
falskningar kommer ut på marknaden. Förfalskade produkter kan innehålla rent hälsovådli-
ga och förbjudna substanser. De personer som eventuellt drabbas av skador efter att ha in-
tagit en förfalskad läkemedelsprodukt får ingen ersättning från den statliga läkemedelsför-
säkringen (Läkemedelsverket D, 2008). 

2.6.1 Aktiviteter för att förhindra förfalskningar av läkemedel 

Det pågår arbete för att skydda läkemedel mot förfalskningar såväl i USA som i Europa. I 
USA arbetar man med att ta fram olika tekniker som kan användas för att motverka och 
upptäcka varumärkesförfalskningar av läkemedel. Den amerikanska läkemedelsmyndighe-
ten FDA rekommenderar sedan 2007 att använda informationsbärare med RFID-teknik 
samt markörer (taggants) och verifieringssystem (hologram). Hårdare lagstiftning och för-
ordningar mot förfalskningar som även innebär och högre straffsatser för att avskräcka för-
falskare. Vidare satsar de amerikanska myndigheterna på information och utbildning av be-
rörd personal och konsumenter samt för en bättrad kontroll och rapportering av förfalska-
de läkemedel i distributionskedjan. Inom Asien och Europa har internationella handels-
kammaren tagit upp kampen mot förfalskade läkemedel genom att år 2003 starta ett sam-
arbetsprojekt. Projektet hade som mål att skapa en hemsida samt en lista över kontaktper-
soner inom myndighet, lag och tull. En databas över förfalskade läkemedel skulle också 
upprättas. Att genomföra undersökningar hos medlemmarna är också något som skulle ut-
rättas (Deisingh, 2004). 

2.6.2 Läkemedelshandeln 

Den legala handeln av läkemedel sker idag genom våra apotek som har tillstånd för att för-
sälja läkemedel. Efter apoteksmonopolets avreglering den 1 juli 2009 är det idag 12 apo-
tekskedjor. Det är endast de som har tillstånd till apoteksverksamhet som har rätt att försäl-
ja receptbelagda läkemedel via apoteksbutik och Internet. Även Internethandeln av recept-
fria läkemedel är nu tillåten enligt lag. Från och med 1 november 2009 får även vanliga bu-
tiker sälja vissa receptfria läkemedel. Detaljhandeln måste skicka in en anmälan till läkeme-
delsverket innan man får börja sälja de aktuella receptfria läkemedlen (Läkemedelsverket C, 
2009). 

2.6.3 Internet 

Läkemedelsverkets kartläggning av Internethandeln år 2008 visar att två tredjedelar av de 
granskade svenskspråkiga webbsidorna har olaglig försäljning av läkemedel. Världshälsoor-
ganisationen WHO har bedömt att hälften av alla läkemedel som köps på Internet är för-
falskade (Läkemedelsverket D, 2008). 

2.6.4 Parallellimport 

Parallellhandeln är stor och ligger till grund från EU:s princip om fri rörlighet av varor. 
Dagligen kan vi i handeln finna produkter som är märkta med annat språk och som har ett 
lågt pris. Det kan vara allt från rengöringsmedel till mat som köps billigt från ett annat land 
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i EES-området. De länder som ingår i EES-området är  EU-länderna + Norge, Island och 
Liechtenstein. Grunden till paralleimport ligger i att en tillverkare många gånger har olika 
priser i de länder de exporterar till, detta skapar en möjlighet att köpa in en produkt billigt i 
ett EES-land och importera produkten till ett annat land inom ESS med vinst. Det är nor-
malt inte tillåtet att för parallellimportören att märka om eller ompaketera en produkt. Pro-
dukten skall bibehålla sitt ursprungliga varumärke i importlandet. Dessa regler för varumär-
kesrätt inom ESS-området gäller även för parallellimport av Läkemedel. Parallellimport är 
lagligt och uppmuntras i många länder för att hålla nere läkemedelskostnaderna. Läkemedel 
köps in till ett lägre pris av distributörer som sedan säljer det till ett land där priset är högre. 
Priserna för läkemedel kan variera i än högre grad mellan olika länder så länge det finns ett 
patent. När patent löpt ut och tillverkare av generika sänkt priset till en låg nivå, är paral-
lellimporten inte längre intressant. Som det ser ut idag så måste importörerna öppna och 
packa om läkemedelsförpackningarna samt ta ut den ursprungliga packsedeln för att anpas-
sa till andra europeiska länder och deras förpackningsregler. Det innebär att parallellimpor-
tören får ompaketera och märka om i de fall det är nödvändigt för att kunna sälja produk-
terna i importlandet. Varumärket får inte finnas tillsammans med importörens namn eller 
kännetecken (Gärde & Wikström, 2006, s.1-7). 

2.6.5 Läkemedelslagen 

Stor del av den lagstiftning som reglerar läkemedelsområdet är på EU-nivå och styrs med 
hjälp av EG-direktiv och föreskrifter. I Sverige regleras läkemedelshanteringen genom lä-
kemedelslagen (1992:859) samt Läkemedelsförordningen 2006:277 och läkemedelsverkets 
föreskrifter (LVFS). (Läkemedelsverket B, 2010) 

Import av läkemedel 
Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd 
för tillverkning och import av läkemedel 
 
Införsel av läkemedel 
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:5) om rätt att för personligt bruk 
föra in läkemedel i Sverige 

Märkning av läkemedel 
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar. 
för läkemedel 

Parallellimport av läkemedel 
Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:8) för godkännande 
av parallellimporterade läkemedel för försäljning  

Enligt LVFS 1996:5 är införsel av läkemedel tillåtet när det avser beställning av läkemedel 
för personligt bruk från ett EU/ESS-land för max ett årsbehov. Läkemedlet skall vara in-
köpt på apotek eller motsvarande och även vara godkänt i båda länderna. Om ett läkemedel 
är receptbelagt i något av länderna, krävs att ett recept är utskrivet av en behörig person. 
Det är inte tillåtet att föra in läkemedel från ett annat land utanför EU/ESS med post. 

2.6.6 Säkerhetsförslutningar  

Flera läkemedelsföretag har försett sina förpackningar med speciella förslutningar av typ 
tamper evident packing. Dessa förslutningar går inte att öppna utan att det märks och för-
packningen blir omöjlig att använda igen. Förslutningarna kan även vara försedda med ett 
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verifieringssystem med exempelvis synliga eller osynliga verifieringar som exempelvis holo-
gram, RFID eller streckkoder (LIF, 2008). 

2.6.7 Applicera Spårningstekniker 

Läkemedelsindustrin bör uppmuntras och förstå vikten i att implementera ett system för 
spårbarhetsteknologi. Det är upp till de tillverkande företagen att besluta hur vida och vilka 
system som skall implementeras. RFID skall i många fall ses som ett effektivt märknings-
verktyg till att märka pallar samt större volymer och inte på produktnivå. Att märka indivi-
duella förpackningar med denna teknik är mycket kostsam. Tvådimensionella koder så som 
t.ex. Data Matrix är en mer prisvärd lösning för individuell förpackningsmärkning. Det är 
rekommenderat att myndigheter och sammansatta grupper samarbetar för att tillsammans 
besluta vilka standarder som skall upprättas. Gruppen innefattar alla inblandade intressen-
ter i form av tillverkare, distributörer, farmacevter, återförsäljare (Power, 2010). 

2.7 Myndigheter och organisationer 

2.7.1 Läkemedelsverket 

Läkemedelsverket har till uppgift att godkänna läkemedel och medicinska produkter genom 
att utföra kontroller. De skall se till att de produkter som når patienter är säkra och effekti-
va samt ser till att dessa används på ett korrekt sätt för bästa möjliga effekt (Läkemedels-
verket, 2010). 

2.7.2 LIF 

LIF, är en branschorganisation för forskande läkemedelsföretag i Sverige. Medlemmarna i 
organisationen står för ca 80 % av den rådande läkemedelstillverkningen som säljer i Sveri-
ge. LIF samarbetar med bland annat landsting och staten. De har som mål att hålla livskva-
litén god i Sverige genom att bidra i utveckling, bidra med information, tillgång av läkeme-
del och att bruket av läkemedel sker på ett korrekt sätt. LIF tillhandahåller service för sina 
medlemmar och är rösten utåt för gemensamma frågor (LIF, 2010). 

2.7.3 EFPIA 

EFPIA är en branschorganisation för läkemedelsindustrin i Europa och är en moderorga-
nisation till branschorganisationen LIF i Sverige (LIF, 2010). 
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2.8 Teoretisk modell 

 

Figur. 2.5 Övergripande teoretisk modell över delar som förebygger förfalskningsrisker, egen referens 

Modellen är skapad av mig och beskriver övergripande de olika delar som bör beaktas för 
att kunna förhindra och minska risken för förfalskningar av produkter. Blocken består av 
lagstiftning, förslutningar, informationsbärare och led i distributionskedjan. Lagstiftningen 
är viktig både nationellt och internationellt för att förhindra förfalskningar i en global värld. 
Säkra förslutningar är en viktig garanti för kunden att kunna vara säker på att förpackning-
en inte är bruten och förfalskad. Ett verifikationssystem på förslutningarna visar om för-
slutningen är äkta. Informationsbärare ger möjligheter i alla led att kontrollera en produkts 
äkthet. Det finns såväl synliga som dolda informationsbärare. Se även undersökningsmodell 
punkt 3.9. 
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs valet av metod som har legat till grund för studien. 

3.1 Metodval 

Valet av metod påverkas av vilken frågeställning som har ställts och de olika bakgrunder 
som finns till att man utför en empirisk undersökning. Gemensamt är det många gånger att 
undersökningen skall leda till ny kunskap. Det vill säga de olika fenomen vi inte kände till 
innan undersökningen påbörjades. Metoden är ett hjälpmedel till för att samla in fakta om 
verkligheten. (Jacobsen, 2002). 

3.2 Vetenskapligt förhållningssätt  

Det finns flertalet olika förhållningsätt som kan användas vetenskapligt. Två av dessa är 
positivism och hermeneutik. Enligt positivismen skall forskning bedrivas utifrån den valda 
teorin och studien sker med ett objektivt synsätt. Forskare inom detta förhållningssätt låter 
sig inte påverkas utifrån varken personliga värderingar, politiska eller religiösa åskådningar 
(Jacobsen, 2002). 

Hermeneutiken är till skillnad från positivismen mer tolkningsbaserad och studerar mer 
mänskligt tänkande och handlingar. Det finns också en syn av att den objektiva sociala 
verkligheten inte existerar utan att det istället finns flertalet bilder som representerar verk-
ligheten (Jacobsen, 2002). 

Studiens problemformulering som skall bringa förbättrad insikt i hur arbetet sker för att 
motverka förfalskade produkter. Synligöra vilka metoder som idag finns och hur utveck-
lingen ser ut framöver. Utifrån denna har jag valt att göra mina tillämpningar utifrån det 
positivistiska synsättet. 

Min studie bedrivs med ett positivistiskt synsätt. Att studera lagar och tekniska ting ställer 
krav på mig som forskare att urskilja sanningsenlig fakta från spekulationer och antagan-
den. Wallén (1993) menar att positivismen är det logiska förhållningssättet som ställer krav 
på teorin. Positivismen säger att kunskap skall vara möjlig bepröva empiriskt. Det finns 
även starka drag av samhällsvetenskaper och skall vara möjlig att påvisa orsak och verkan. 

Björklund & Paulsson, (2003, s. 65) menar att en positivist ser på kunskapstillväxten som 
att nyvunnen kunskap adderas med den som fanns innan. Resultatet skall mynna ut i sann 
kunskap genom att acceptera och förkasta olika hypoteser och teorier. En positivist är fo-
kuserad mer på hur saker fungerar än varför de fungerar som de ska. 

3.3 Vetenskapligt angreppssätt  

Det talas ofta om två olika angreppsätt: kvalitativ och kvantitativa.  En kvantitativ studie 
undersöker verkligheten med hjälp av mätningar och instrument. Den information som går 
att utvinna är i form av siffror. Det som studeras görs helt enkelt till mätbara ting som kan 
numreras och sedan utvärderas statistiskt (Jacobsen, 2002). 

Den kvalitativa undersökningen skall bidra till ökad kunskap. Den information som utvinns 
med denna metod är mer detaljerad och går på djupet än den kvantitativa. Det råder en 
större öppenhet och chans till frihet i en kvalitativ undersökning. Ett vanligt sätt att utföra 
en kvalitativ studie är intervjuer. (Jacobsen, 2002). 
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Det valda syftet är en faktor som påverkar om en studie skall utföras kvalitativt eller kvanti-
tativt. Kvantitativa mätningar är inte alltid möjliga att genomföra och ny kunskap begrän-
sas. (Björklund & Paulsson, 2003, s. 63 ). 

Jag har valt att genomföra en kvalitativ metod då jag vill studera mitt undersökningsobjekt 
så detaljerat som det bara går i möjligaste mån.  Vidare har syftet styrt mitt val av angrepps-
ätt. Syftet har en kvalitativ inriktning och bör bidra till ny kunskap.  

3.4 Vetenskapliga ansatser  

För att kunna samla in de empiriska data som behövs för att kunna nyttja ett givande teori-
bygge. Två vanliga strategier är deduktiv och induktiv ansats. Den deduktiva ansatsen före-
språkar att forskaren skall skaffa sig förväntningar innan insamlingen av empiri påbörjas. 
Den induktiva ansatsen går åt andra hållet och ser att forskaren går ut med öppna sinnen 
och inga förväntningar på den empiri som samlas in (Jacobsen,  2002).  

Björklund & Paulsson, (2003, s. 63 ) förklarar att en studie kan vandra mellan de olika ab-
straktionsnivåerna. Vid en deduktion börjar studien vid teorin och vid en induktion går 
forskaren ut direkt i verkligheten och försöker arbeta efter de mönster som identifieras.   
Den nivå som kan uppstå mitt i mellan induktion och deduktion kallas för abduktion.  

Jag har valt en deduktiv ansats för min studie för att ge mig den rikliga information jag be-
höver för att kunna ge ett säkert svar på mitt syfte. Jag ser området som så nytt och kom-
plext att jag behöver de förkunskaper som krävs för att ta fram undersökningsunderlag.  

3.5 Val av bransch 

Valet av bransch har uppkommit dels av eget intresse vad gäller skydd av varumärken och 
bakomliggande informationshantering för att kunna märka, läsa av och använda rätt pro-
dukter. Jag väljer att fokusera på just läkemedelsbranschen, för att det är produkter som de 
flesta kommer i kontakt med och påverkar vår hälsa. Valet görs också för att förfalsknings-
området är så komplext och stort. Utan avgränsning ser jag som forskare ingen möjlighet 
att kunna utföra en undersökning av den storleken under den begränsade tid som finns till 
förfogande.   

Jag har valt utföra undersökningen inom läkemedelsbranschen för att på ett tydligt sätt syn-
ligöra de problem som överensstämmer med rapportens syfte. Jag har valt ut företag som 
har försäljning av läkemedel i Sverige samt samordningsorgan för läkemedelsindustrin och 
myndigheter som verkar i Sverige. 

Vikten av att vi får rätt läkemedel av rätt kvalité kan vara livsavgörande. Enligt Måns Wid-
man (2007) kan förfalskat läkemedel innehålla för lite eller felaktiga ingredienser. Det finns 
risk för att förfalskad medicin innehåller giftiga ämnen. 

Efter som förfalskade läkemedel kan vara så pass farliga så ligger det naturligt för mig att 
studera den bransch där riskerna och svårigheterna är som störst. Då problemen har identi-
fierats i de flesta branscher. Lägger även stor vikt att välja en bransch där framsteg och 
forskning ligger före i jämförelse med andra branscher.  

Utifrån den hemstad som jag nu besitter kan min vistelse i Uppsala ses som en stor fördel. 
Då jag har kännedom om de flesta läkemedelsföretag i Mälardalsområdet. Uppsala är en 
stad med en samling av flera läkemedelsföretag. Läkemedelsverket som kontrollerar och 
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godkänner läkemedel och medicintekniska produkter ligger i Uppsala. Närhet till Stock-
holm där Läkemedelsindustriföreningen LIF finns, gör att jag lättare kan få kontakt med 
medlemsföretagen, det öppnar även för dialoger och tankar med människor som är sak-
kunniga inom sitt område. Även begränsningen till ett mindre geografiskt område är en stor 
fördel avseende tid och genomförande av intervjuer. 

3.6 Referensram  

Enligt Björklund & Paulsson, (2003, s. 67) kallas den data som samlas in genom litteratur-
studier för sekundärkällor. 

För att hitta den referensram som behövs för att bedriva studien har jag använt Google 
scholar och databasen Elin. Främst har jag utnyttjat sökord som Piracy, Counterfeiting, 
Immaterialrätt, förfalskning, Pharmaceutical piracy, Informationsbärare, Data Matrix, 
RFID,  Referensramen består i stor utsträckning av litteratur, artiklar och forskning inom 
området för skydd av produkter och olika tekniker för att unikt id-märka sina produkter. Se 
under avsnitt Teori.  

3.7 Insamling av empirisk data  

Insamlingen av information som stöder denna uppsats har gått till genom att utföra kvalita-
tiva intervjuer och möten med personer som är experter inom det berörda problemområ-
det. Respondenterna har kontaktats via telefon eller ställt upp på ett personligt möte bero-
ende på var de befunnit sig geografiskt. De utvalda respondenterna tillhör den grupp av 
människor som har ansvar och kunskap kring produktsäkerhet och sekretess. De tillhör 
bland annat industriföreningar, läkemedelsföretag, teknikförening och myndighet.  

3.7.1 Intervjuer  

Att genomföra intervjuer genererar till information på en detaljerad nivå som är nödvändig 
för att genomföra studien.  Det författaren får ut genom intervjuer kallas för primärdata 
som är den data som samlats in under studiens gång och har till syfte att användas. Utöver 
personlig kontakt så kan en intervju också ske via telefon och e-post. Intervjun kan vara 
strukturerad det vill säga att frågorna är arrangerade i förväg och är sorterade i en viss ord-
ning. Motsatsen kallas för semistrukturerad intervju och tillåter att frågor uppkommer ef-
terhand. Det är viktigt att undersökningen inte innehåller ledande frågor vilket ät lätt hänt.  
(Björklund & Paulsson, 2003,  s. 68). 

3.7.2 Genomförande av intervjuer 

Den första intervjun hölls med en ansvarig på LIF, där studien presenterades och jag fick 
chansen att förklara hur jag tänkt gå tillväga. Jag har utnyttjat mig av flera frågepaket som är 
strukturerade och framtagna för att vidga och får perspektiv över undersökningsområdet. 
LIF är en organisation som medverkar i pågående nationella och internationella projekt.  
Jag har utöver detaljerade svar också fått tips på personer att kontakta som är kunniga på 
området. 

Jag har utfört strukturerade intervjuer med läkemedelsverket för att få reda på legala krav 
och regler samt pågående nationella och internationella projekt. Läkemedelsverket krävde 
att all kontakt avseende intervjufrågor och svar skedde via E-post. 
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Läkemedelsbolagen har intervjuats genom ett strukturerat frågepaket som sänds i förväg via 
Mail. Själva intervjun har sedan skett över telefon eller på plats. Fem läkemedelsföretag har 
valts ut för intervju. Efter önskemål från läkemedelsföretagens respondenter har jag valt att 
inte offentligöra vem som har sagt vad. 

 GS1 Sweden som ingår i en världsomspännande organisation för standardiserade informa-
tionsbärare, intervjuades med strukturerade frågor kring informationsbärare vid besök på 
deras kontor. 

3.8 Validitet och reliabilitet 

Medhjälp av tre olika mått kan en studies trovärdighet mätas. Reliabilitet är i vilken grad 
som studien ger samma resultat i fall den skulle göras om flera gånger. Validitet är hur väl 
mättningen sker av det som studien avser att mäta. Reliabiliteten kan ökas genom att an-
vända exempelvis kontrollfrågor vid genomförande av intervjuer . Det går också att använ-
da sig av triangulering. Validiteten ökas genom att undvika användandet av vinklade frågor 
och kan också ökas genom att använda triangulering (Björklund & Paulsson, s. 59  2003). 

3.9 Diskussion och kritik kring vald metod 

Jag har valt att utföra min studie med en kvalitativ ansats. Detta för att få en detaljrik bild 
av hur situationen ser ut, de olika tekniker och metoder som används idag. Jag är medveten 
vid mitt val och att den kvalitativa ansatsen kräver mer tid för varje enskild intervju och ger 
mig inte lika många svar som de hade gjort vid en kvantitativ ansats. Dock anser jag som 
forskare att frågeställningen är av en sådan karaktär och kräver urtömmande och god kun-
skap från sakkunniga personer inom området. Jag har även valt att utgå från en deduktiv 
ansats, då jag har hört talats om fenomenet och problematiken via tidningar, tv, radio. Vil-
ket har påverkat mig och har gett mig kunskap för att kunna ge mig ut och ställa frågor i 
verkligheten. Jag som forskare har studerat teori innan det är aktuellt för min empiriska da-
tainsamling . Min teori består bland annat av forskningsartiklar, böcker och internet refe-
renser. Det har krävts både väl kända artiklar och dagsfärska publikationer för uppnå syftet 
med studien. Att jag har många internetkällor i referensramen grundar sig i områdets ut-
veckling och för att problemet är väldigt aktuellt. Rapporten är skriven i samma tidpunkt 
som flera projekt bedrivs i världen. Som i sin grund är till för att minska och motverka för-
falskade produkter.  

I ett historiskt perspektiv har positivismen ofta förkastat av den kvalitativa forskningen. 
Under 1800-talet skulle den positivistiska vetenskapen stå för lagar åt samhället och vara 
grunden för samhällets uppbyggnad (Kvale, 1997). 

Utifrån detta positivistiska synsätt anser jag att detta synsätt även överensstämmer med min 
studie som beskriver ett av dagens större samhällsproblem . Förfalskade produkter skadar 
både företag, ekonomi, hälsa och välstånd samt uppkommer oftast av olagligheter. Det är i 
fråga om uppbyggnad av ett hållbart samhälle för att lösa detta problem. Jag vill med kom-
binationen positivism och kvalitativ ansats uppnå en utgångspunkt som forskare, att stude-
ra problemet utifrån dess olika delar och se dem som en sammankopplad organism. Studi-
en bedrivs utifrån väl grundad fakta och forskning. Det handlar delvis om att bygga på och 
stärka förståelsen för problemområdet. 

Svårigheterna i undersökningen har varit att frågeområdet varit känsligt för företagen ur sä-
kerhetssynpunkt, därför har intervjuprocessen tagit lång tid ett genomföra. Slutligen har jag 
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intervjuat sju respondenter från läkemedelsföretag, branschorganisation, standardiserings-
organisation och myndigheter. Respondenterna har valt att inte svara på alltför känsliga 
frågor som skulle avslöja deras ”hemliga” säkerhetslösningar. Detta har därför begränsat 
mig som författare möjligheter att tränga djupare i den empiriska undersökningen. Har 
dock fått en god insikt i hur arbetet sker på internationell nivå, trots att slutrapport av på-
gående pilotprojekt inte är publicerad.  

Reliabiliteten i uppsatsen är stark, då fokus inom problemområdet är koncentrerat. Att om-
rådet är i en uppgång vad gäller utveckling och intresse, kan leda till att resultatet kan se an-
norlunda ut i framtiden. Validitet kan ifrågasätta en uppsats olika sätt att ställa frågor till re-
spondenterna. Jag har i mitt fall förberett och tagit fram frågor som på något sätt inte skall 
leda eller peka mot ett visst svar. Tanken med frågorna är att de skall vara så öppna som 
möjligt. Detta också för att höja uppsatsen mot en allt mer bidragande nivå.  

Kritik kan riktas mot de kvalitativa intervjuer som skett över telefon eller via e-mail. Enligt 
Jacobsen (2006) ser man inte hur en individ tolkar frågorna genom kroppsspråk och utryck. 
En respondent kan också tycka att denne har lättare att utrycka sig om känsliga frågor an-
sikte mot ansikte. Respondenten från myndigheten accepterade endast mailkontakt via de-
ras registrator och med några av de övriga respondenterna skedde kontakten via telefon 
och eventuella kompletteringar via e-mail. Som författare upplevde jag rollen som miss-
tänkt reporter i SVT´s Uppdrag granskning. Jag har försökt att vara mycket ödmjuk och 
öppen vid mitt bemötande av mina respondenter. 

3.10 Undersökningsmodell 

Jag har tagit fram en modell som beskriver mitt arbete i sin helhet. I modellens botten fin-
ner vi dels teori och den bakomliggande problemställning som finns. Utifrån dessa två sty-
rande parametrar avgörs också hur intervju skall genomföras och utformas. Intervjuer sker 
hos myndighet, läkemedelsföretag och branschorganisation. Myndighet och expertorganisa-
tion ger mig data för att kunna bekräfta vilka krav och möjligheter som finns. Vad gäller lä-
kemedelsföretag och dess branschorganisation är det de som kan ge mig data gällande nu-
läget och den rådande situationen. Myndigheterna ger krav och information om vad som 
görs nationellt och internationellt. Expertorganisation för informationsbärare ger klarhet i 
vilka tekniska möjligheter som är tillgängliga idag och i framtiden. Tillsammans mynnar 
detta ihop till ett svar på frågan om informationsbärare kan förhindra förfalskade produkter 
och krav på nya informationsbärare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Beskriver undersökningsmodell, egen referens 
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4 Sammanställning av kvalitativ undersökning  

Här presenteras de Empiriska data som används vid analysen och utvärdering. Information från intervju-
er, företagsundersökningar och andra skriftliga källor. 

4.1 Läkemedelsverkets beskrivning av situationen i Sverige  

Under följande punkter redovisas vad som framkom vid intervju med respondenten på lä-
kemedelsverket.  Det är både original läkemedel och generika som kan utsättas för för-
falskning. De olika förfalskningarna kan innehålla produkter med så väl rätt som fel sub-
stanser. Produkternas innehåll kan också visa sig vara bristfälliga substanser och dessa olika 
förfalskningar kan vara förpackade i förfalskade förpackningar. I Sverige har det inte före-
kommit några rapporter om förfalskade läkemedel i den legala distributionskedjan. Det fö-
rekommer dock förfalskade läkemedel inom den illegala marknaden i Sverige.  

Det är svårt att idag veta om det har förekommit förfalskade produkter inom den legala 
kedjan. Att kunna bekräfta detta till 100 % går inte. Det kan ha hänt, men eftersom pro-
blemet inte är identifierat så kan man inte vara säker. Även medvetenheten om riskerna är 
också relativt låg.  

”Ett förfalskat läkemedel är enligt en definition från WHO en medicin som med avsikt och bedräglighet är 
felmärkt i avseende på produktens identitet/ursprung.” 

4.1.1 Vad gör Läkemedelsverket? 

Respondenten redogjorde för läkemedelsverkets roll och arbete med förfalskningar. Läke-
medelsverket ansvarar för tillsyn över läkemedelshantering och reglering av läkemedelsom-
rådet i Sverige. Med målet att vi får säkra och tillförlitliga läkemedel. 

Det förekommer bland annat flera intressegrupper där frågor och beslut kan tas gällande 
arbete inom området förfalskade läkemedel.  

Exempel: 

 Olagagruppen – Läkemedelsverket samarbetar med nationella intressegrupper som 
tull, polis, åklagarmyndighet, läkemedelsindustrin (LIF) och övriga intressegrupper. 

 Europeiska läkemedelsverket EMEA – Läkemedelsverket medverkar i EU-
samarbetet angående olaga hantering i europeiska samarbetsgruppen EMEO.  

4.1.2 Marknaden 

Enligt respondenten på Läkemedelsverket är läkemedelsbranschen ett område som är 
mycket hårt reglerat. En stor anledning till att det finns så mycket krav på reglering av om-
rådet är att man i första hand vill skydda patienten. Därför är kraven på spårbarhet mycket 
hög i hela kedjan från tillverkare till patient. Detta är en klar fördel för att kunna förhindra 
att förfalskade läkemedel kommer in i den legala distributionskedjan. Olika regleringar finns 
bland annat gällande, import, försäljning, distribution, tillverkning, partihandel och privat 
införsel av läkemedel. Läkemedelsverket har utöver en kontrollerande funktion ett ansvar 
för att godkänna nya läkemedel, skapa regleringar på läkemedelsområdet och utöva tillsyn 
över läkemedelshanteringen.  
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4.1.3 Handel 

Enligt respondenten på läkemedelsverket är det lagen om handel med läkemedel (2009:366) 
som trädde ikraft från den 1 juli 2009 som gäller. Enligt 2 kap. 1 § lagen om handel med lä-
kemedel är det endast den som fått tillstånd av Läkemedelsverket som får bedriva detalj-
handel med läkemedel. Komplettering till lagen om handel med läkemedel finns även för-
ordningen (2009:659) om handel med läkemedel samt föreskrifter som utfärdats av Läke-
medelsverket.  

Sedan den 1 november 2009 får även vissa receptfria läkemedel säljas på andra försäljnings-
ställen än det traditionella apoteket. Regler kring detta finns i lagen (2009:730) om handel 
med vissa receptfria läkemedel, förordningen (2009:929) om handel med vissa receptfria lä-
kemedel samt Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa recept-
fria läkemedel.  

4.1.4 Internet 

Enligt respondenten konstaterar Läkemedelsverket att det förekommer illegal försäljning av 
läkemedel på Internet. Det kan vara svårt att särskilja olika webbplatser på Internet om det 
är en legal eller illegal sida. De illegala sidorna är inte kontrollerade och detta ökar risken 
för att den produkt som kunden får kan vara förfalskad. Läkemedelsverket har genomfört 
en informationskampanj om riskerna att handla olagliga läkemedel på Internet. Denna 
kampanj heter Crimemedicine och genomfördes första gången 2008. I Sverige är det endast 
den som har tillstånd för Apoteksverksamhet som får försälja receptbelagda läkemedel via 
Internet. De som har tillstånd för apoteksverksamhet i Sverige får endast sälja läkemedel 
som följer den grundläggande regeln att en produkt som klassificeras som läkemedel i Sve-
rige måste vara godkänd eller registrerad i enlighet med 5 § läkemedelslagen (1992:859) för 
att få säljas här.  

Förutom de regler som finns i Sverige är det för internetverksamhet som riktar sig till ett 
annat land, viktigt att kontakta det landets läkemedelsmyndighet för att få reda på vilka reg-
ler som gäller för försäljning av aktuella produkter. 

När apoteksverksamhet har sitt fasta driftställe i ett annat EU/EES-land, måste reglerna 
för apoteksverksamhet följas i det aktuella landet. Apotek som har sitt fasta driftställe i ut-
landet och driver försäljning till svenska kunder via Internet, får endast sälja läkemedel som 
är godkända i Sverige (5 § läkemedelslagen (1992:859). Vid försäljning av läkemedel från in-
ternetapotek i annat land utanför EES som riktar sig till svenska konsumenter är svensk lag 
tillämplig och samma regler som gäller för apotek i Sverige skall användas. 

4.2 Standardiseringsorganisation – Informationsbärare 

GS1 en global organisation för att ta fram standarder för informationsflöden och varuflö-
den. I deras system ingår flertalet tekniker som de utvecklat standarder för. Lösningarna ger 
upphov till trygghet för kund, spårbarhet av produkter samt verifiering av äkthet. Den stora 
fördelen med att märka sina produkter på ett sätt så att de blir möjliga att följa i kedjan. Det 
är också positivt att det går att få fram och lagra historiska data om hanteringen av en pro-
dukt. Kontroller går att utföra när som helst för att kontrollera produktens äkthet.   

GS1 har tagit fram standarder för olika tekniker för att de skall bli spårbara i de system som 
de tagit fram. Produkter märks för att urskiljas från andra och det arbetet har skett under 
lång tid. Det kan identifieras när du går och handlar i din matvarubutik. När vi tar och vän-
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der på ett mjölkpaket t.ex. finner vi ett artikelnummer. Den talar om vilken typ av produkt 
det är och i det här fallet ett paket mjölk. Det blir vanligare och mer efterfrågat att unikt 
märka produkter med individuell identifiering.  Den klassiska streckkoden har sina brister i 
att den inte kan lagra mer än artikelnummer. Det finns idag andra streckkoder som t.ex. 
GS1-128 som kan bära ytterligare information som t.ex. utgångsdatum och batchnummer. 
Den stora nackdelen är med GS1-128 och andra streckkoder är att de blir större ju mer in-
formation vi lagrar i dem.  

Läkemedel idag märks med batchnummer, artikelnummer och utgångsdatum. Kombinatio-
ner som skiljer produkter från varandra. I det projekt som har testats som pilot projekt har 
information samlats ihop i en informationsbärare. Det fungerar så att information har pla-
ceras som en Data Matrix kod på produkten. Denna sätts dit vid tillverkning och registreras 
i ett system som lagrar informationen. I ett senare skede när distribution skall ske ut till 
kund scannas produkten och varans ursprung kontrolleras. Är det så att en produkt med 
identiskt nummer redan har används i systemet ställs produkten åt sidan och utredning in-
leds för att identifiera var i kedjan problemet ligger.  Det ger oss en fördel som kan göras 
en liknelse med de ryska dockorna. Vi öppnar en förpackning/docka som talar om vilken 
docka som den innehåller och vilken docka som en tillhör.  

Det är egentligen inte valet av databärare som är den stora frågan utan vilken information 
den bär. Det handlar om behovet och situationens utformning. Det som gör att t.ex. pilot-
projektet använde sig av 2D Data Matrix kod och inte RFID grundar sig i stora delar på 
kostnader. Dels att det redan i Sverige fanns sådana läsare för Data Matrix och att RFID är 
kostsamt både vad gäller taggar och läsare. 

RFID när GS1 utvecklade, förstod att de skulle kräva en massa utveckling.  De köpte ut-
veckling av EPC global. Det är därför deras RFID standard heter EPC. EPCIS är ett stan-
dardiserat sätt att fånga information i affärssystem och utbyta det med andra.  Det bygger 
också på fyra olika element vid avläsning av koden. Dessa element är: 

a) vad har avlästs?  

b) när skede avläsningen?  

c) var skedde avläsningen? 

d) varför gjordes avläsningen? 

Det handlar om att få full kontroll, fånga information, automatisera, använda databaser. 
Detta skall ge utbyte av informationen på ett standardiserat sätt. Det viktiga är för att få ett 
fungerande system där de går att följa informationsbärarna och spåra en unik identitet är att 
få systemen globala. Det kan vara problem idag gällande att informationsbärare helt saknas. 
De kanske inte kan avläsas då korrekt utrustning saknas. För att sådana här lösningar skall 
fungera smärtfritt och användas kedjan ut 

Det så kallade pilotprojektet drogs igång för att kunna möjligöra för lättare indragningar av 
produkter på batch nivå. Att minska att kunden får fel eller en förfalskad produkt. Detta 
också för att minska risken för att länder har olika standarder. Det blir en mycket mer 
komplex tillverkningsprocess och anpassning för respektive marknad.  

Mobilen kan komma att bli ett universalverktyg för konsumenterna i framtiden. Mobile 
Commerce skapar möjlighet till mer information och tjänster i mobiltelefonen.  Kunden 
kommer att kunna läsa av t.ex. en produkts streckkod och på så sätt få reda på om varan är 
äkta eller förfalskad. 
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4.3 Branschorganisationens beskrivning av läget i Sverige. 

Under följande punkter redovisas vad som framkom vid intervju med respondenten från 
läkemedelsföretagens branschorganisation. Enligt Läkemedelsindustriföreningen LIF är det 
idag svårt att säga att det aldrig har skett försäljning av förfalskade läkemedel inom den le-
gala distributionskedjan. Troligen har vårt apoteksmonopol med sitt enhetliga och reglerade 
system varit en orsak till att förfalskningsrisken har varit låg.  Det finns idag mer kunskap 
om den illegala handeln av förfalskade produkter som sker via Internet och det är säker-
ställt att handel med förfalskade läkemedel förekommer på nätet. Det är idag inga svårighe-
ter för falska aktörer att skapa en webbsida som är förtroendeingivande. De tar heller inte 
så stora risker då straffen är låga jämfört med andra brott. Polisen har inte möjlighet att 
lägga ner för mycket resurser och prioritera dessa typer av fall. I Sverige har en person un-
der 2008 dömts till fängelse efter att tjänat flera miljoner kronor på försäljning av ett för-
falskat potensläkemedel (Viagra) via Internet. Detta var första gången läkemedelslagen prö-
vats i en rättegång.  

4.3.1 Vad gör LIF? 

Respondenten berättade att LIF är inblandade i den europeiska läkemedelsindustrins 
branschorganisation EFPIA´s 2D kods projekt, som går ut på att produkter märks med 
tvådimensionella Matrix koder. Det aktuella projekt har som mål att för förhindra och upp-
täcka förfalskade läkemedel. LIF jobbar för att samverka med alla aktörer i läkemedelsbran-
schen i Sverige och vara deras röst utåt. Vilket har en stor betydelse för denna typ av pro-
blem. Problematiken och förslagen måste nå ut till alla inblandade parter i distributionsked-
jan.  

 LIF Läkemedelsindustriförening – Branschorganisation för Svenska läkemedelsin-
dustrin. 

 EFPIA Europeiska Läkemedelsindustrins branschorganisation där bl.a. LIF deltar. 

4.3.2 Pilotprojektet 

Respondenten från LIF informerade om det europeiska pilotprojektet och lämnade även en 
redovisning över LIF:s rapportering om förfalskade läkemedel. EFPIA har drivit ett pilot-
projekt för den europeiska läkemedelsmarknaden. Pilotprojektet gick ut på att 14 tillverkare 
som fick märka sina varor med en två dimensionell Data Matrix-kod.  Detta gjorde att varje 
paket var möjligt att identifiera på grund av sin unika märkning. Dessa produkter såldes i 
ett flertal svenska Apotek. Dubbletter med samma eller felaktig typ tas undan för utred-
ning.  Detta görs även i de fall då utgångsdatum har utgått, detta var ett krav. Ett krav som 
grundas på att branschen anser att det är för många olika märkningar och problem uppstår 
när produkter passerar gränser i vår allt mer globala värld. 
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Figur 4.1 förarbetet av Efpia´s projekt LIF projekt – presentationsmaterial. 

Denna figur visar resultatet av EFPIA´s utvärdering av vilken informationsbärare som är 
duglig för individuell märkning av förpackningar. Tabellen visar skillnaden mellan Två di-
mensionell streckkod och RFID taggar. Den visar att de största skillnaderna är skillnaden 
att läsa av bäraren på avstånd och svårigheten att ändra bärarens innehåll är två av de posi-
tiva poäng som RFID-tekniken har fått i jämförelse med Datamatrix två dimensionella ko-
der. 

4.3.3 Parallellimport 

Enligt respondenten är det många inom läkemedelsindustrin som menar att parallellimpor-
ten ger en ökad möjlighet för försäljning av falska varor. Parallellimport är en omfattande 
verksamhet som kan vara sårbar om oseriösa aktörer utnyttjar systemet för att sprida för-
falskningar. Bara inom Europa är läkemedelskedjan komplex och det parrallimporteras 
över 140 miljoner förpackningar. En produkt kan ha passerat 30 mellanhänder innan den 
slutligen når patienten. Det finns många frågetecken att lösa innan det finns en förfalsk-
ningssäker parallellimport. Den största risken ligger i att originalförpackningen många 
gånger byts ut. Parallellimport i Sverige är relativt stort och vanligt. Det är svårt att komma 
undan att de flesta märkningar och åtgärder försvinner helt när ytterförpackningarna öpp-
nas och byts ut till en helt annan. För att förhindra detta måste importörerna regleras med 
hjälp av regler och lagar, t.ex. att det ursprungliga läkemedlet skall få behålla sin original-
förpackning och förpackas på det sättet i en ny förpackning som är anpassad för importö-
ren och marknaden. 
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4.3.4 Internet 

Enligt respondenten är Internet en av de portaler som erbjuder människor att köpa läke-
medel. Det finns säkerligen flera skäl till att folk väljer att använda Internet för köp av lä-
kemedel. Det kan t.ex. vara på grund av att vederbörande tycker att situationen kan vara 
jobbig och genant och många gånger kan det också vara priset som är den avgörande fak-
torn. 

Internet har blivit en möjliggörare för de som vill sälja förfalskningar på Internet och detta 
gäller också förfalskade läkemedel enligt respondenten. Genom denna portal kan konsu-
menter på egen hand köpa mediciner som är av olika kvalitet. Internetapoteken uppmunt-
rar ofta till självdiagnos och till att behandla sig själv med receptbelagd medicin. Här kan 
farliga preparat köpas utan tillsyn från kunnig personal. Det behövs ingen läkare som ger 
rekommendationer och talar om vilka negativa effekter respektive produkt har. Det finns 
idag flertalet seriösa aktörer på Internet, men svårigheterna idag är att urskilja dessa från de 
som inte är lika laglydiga. Konsumenten har svårt att veta ifall den produkt som denne till-
handahåller är falsk eller äkta. 

Enligt en rapport som läkemedelsföretaget Pfizer har gjort framgår att det är många som 
tycker att det är bekvämt att göra sina läkemedelsköp via internet och ca 60 % ser att det är 
en besparing att handla över Internet för att priserna är lägre. De anser också bland annat 
att de slipper gå till doktorn. Det går snabbt att få sina varor och är lätt. Medvetenheten 
och inställningen hos folk har visat sig vara skrämmande låg och dålig. Rapporten har visat 
skrämmande siffror vad gäller internetkundernas medvetenhet om att receptbelagda läke-
medel som är köpta via Internet kan vara farliga. Pfizer har slutligen kommit fram till att 
det krävs mycket mer information till konsumenterna om riskerna som kan uppstå i sam-
band med denna typ av handel.  

4.4 Läkemedelsindustrin 

Under följande punkter redovisas vad som framkom vid intervju med respondenterna från 
läkemedelindustrin. De frågor som ställts till respondenterna i den empiriska undersök-
ningen har varit mycket känslig för företagen ur säkerhetssynpunkt. Slutligen har fyra re-
spondenter från läkemedelsindustrin intervjuats. 

 ”Hologram på förpackningar plus andra uppgifter som vi inte lämnar ut uppgifter kring” 

4.4.1 Pfizer 

Pfizer är ett av värdens största läkemedelsföretag med ca 85 000 anställda och en försälj-
ning på 48.4 miljarder dollar (2007). Pfizer har 600 medarbetare i Sverige (Sollentuna och 
Strängnäs). Kända produkter som t.ex. Viagra (Impotens), Genotropin (Tillväxt hormon). 

4.4.2 AstraZenica 

AstraZeneca är ett globalt läkemedelsföretag med ca 62 000 anställda och en försäljning på 
32,8 miljarder dollar (2009). Astra har 10 400 medarbetare i Sverige (Södertälje, Lund, 
Mölndal och Umeå) Kända produkter som t.ex. Losec, Nexium (Mage/magstrupe), Crestor 
(Kolestorolsänkare). 
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4.4.3 Q-med 

Q-med är ett medicintekniskt bolag med ca 650 anställda och en försäljning på 1364 miljo-
ner kronor (2009). Q-med har 400 medarbetare i Sverige (Uppsala). Kända produkter som 
t.ex. Restylane (Utfyllnad av rynkor), Macrolane (Kroppskonturering). 

4.4.4 Bayer 

Bayer Schering Pharma är ett läkemedelsföretag med ca 38 000 anställda och en omsättning 
på 10,7 miljarder €. Bayer Schering har 170 medarbetare i Skandinavien. Kontor i Stock-
holm. Kända produkter som t.ex. Levitra (Potens). 

 

4.4.5 Förfalskade produkter 

Samtliga företag inom läkemedelsindustrin som jag samtalat med har råkat ut för att någon 
av deras produkter förfalskats. Detta berör i första hand receptbelagda produkter. Kopie-
ring av läkemedel är omfattande i vissa delar av värden, även utanför EU. 

 ”Inga receptfria läkemedel vad vi känner till” 

4.4.6 Genomförda åtgärder samt för och nackdelar 

Det är flertalet av de tillfrågade företagen som säger att olika tekniker används utifrån vil-
ken produkt och vilken marknad det gäller. I USA används en hel del RFID lösningar, i 
Kina används flertalet olika tekniker i kombination så som hologram och förslutningslös-
ningar. Det förekommer även koder som skrapas fram på förpackningar likt en trisslott. 

 ”Varje förpackning har unikt nummer” 

Enligt en av respondenterna skiljer sig lösningarna mellan olika länder för en och samma 
produkt. Respondenten anser att skyddet är svagare i Sverige än vad det är exempelvis i 
USA och Kina. Det framgår flera gånger under intervjuerna att märkningar som är unika 
för varje enskild produkt är något som efterfrågas och är ett av de krav som allt mer fram-
träder tydligt.  I Sverige märks de flesta läkemedelsprodukter idag med batchnummer och 
en EAN-13 kod. Det som idag skyddar produkterna är lagar och regler, förpackningar och 
märkningar. Nya avancerade hologram har tagits fram med så kallade colorshift som för-
svårar förfalskningar.  

 ”Det finns inga säkra märkningar” 

 ”Ny teknik orsakade initialt höga kassationer” 

En av respondenternas företag har infört ett säkerhetssystem för två av sina produkter och 
ska införa samma lösning på fler produkter. Varje produkt märks med en unik 2D-kod och 
förses med säkerhetsetiketter även kallad tamper evident seal. Dessa säkerhetsetiketter 
klistras över förpackningens öppningar och är försedd med ett hologram. Etiketten har 
även perforerad insida och förslutningen är omöjlig att återanvända. De har också på för-
packning en unik 2D-kod som är registrerad i en databas. Där med går produkten att spåras 
och identifieras. Micromärkning (Pragmatic features) används som märkningsteknik. Re-
spondenten nämner också att de svårigheter som sker gällande valda tekniker är att kom-
plexiteten ökar för deras förpackningslinjer. Det är då fler saker som kan gå sönder. Det 
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ställer också högre krav på kompetens på operatörerna och maskintekniker. Kostnaden 
ökar för förpackningsmaterial och utrustning. Införande av ny teknik för skydd mot för-
falskningar orsakade initialt höga kassationer i produktionslinjerna. 

 ”Ökade kostnader för utrustning och förpackningsmaterial” 

”Allt som görs som försvårar för de som vill förfalska är positivt och ökar tryggheten hos konsumenten” 

Samtliga respondenter tycker att globala lösningar i form av databaser är bra. Det är flera 
som refererar och för tankar mot det genomförda pilotprojektet med 2D-koder. Det finns 
också de som tvivlar till lösningen då marknaden är så komplex och global. Att det skulle 
råda stor komplexitet att få med alla i systemet. Vikten av att alla inblandade samverkar är 
nödvändig för att kunna vinna över förfalskade läkemedel. Alla måste ingå i samma system.  
Ett av företagen har infört ett liknande system där varje förpackning märks med en unik 
kod och förses med säkerhetsetiketter. Koderna lagras och kan matchas i en databas likt pi-
lotprojektet med 2D-koder. Dessa system är i första hand tänkta för färdiga produkter i 
distributionsledet fram till apotek och inte för aktiva substanser. 

 ”Åtgärder för aktiva substanser görs i omfattande grad” 

  ”Myndigheter kräver numer GMP-certifikat för tillverkare av aktiv substans” 

4.4.7 Kontroll i distributionsledet 

Kunderna kan enligt några av företagen ringa och kontrollera att de köpta produkterna är 
äkta. Kontroll av streckkoder kan ske i hela distributionsledet fram till försäljningsstället 
under förutsättning att rätt läsutrustning finns. Kunderna har inte någon möjlighet idag att 
kunna läsa varken äldre EAN-13 koderna eller de nya 2D-koderna. Märkning med holo-
gram ger en trygghet som kan verifieras av kunden. 

 ”Förutsatt att dom har rätt streckkodsläsare” 

 ”Äktheten kan verifieras vid inköpsstället” 

 ”För TES kan kunden själv se om förpackningen blivit öppnad” 

4.4.8 Samordning  

Det finns flera grupper och forum som arbetar i olika samverkningsprojekt som de flesta 
av de tillfrågade respondenterna på något sätt tillhör. I de olika grupperna involveras de 
flesta i hela kedjan, allt från distributörer, tillverkare, återförsäljare, generika distributörer 
med flera. Flertalet av respondenterna nämner att de samverkar med polis och tull och 
hjälper bland annat till att identifiera innehåll av misstänkta förfalskade produkter. 

 ”Pilotprojektet är lyckat” 

 ”Vi vill ha en Europastandard” 

 ”Vi går åt unik identitet” 

4.5 Apoteken 

Apoteksmonopolet avskaffades under 2009. Från att ha varit en apotekskedja finns det 12 
stycken apotekskedjor i Sverige idag. Apoteket är en av dessa. De nyöppnade apoteken är 
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uppkopplade mot samma system och har samma avläsningsmöjligheter och skall ha samma 
förutsättningar som det gamla apoteket. De har samma sorts krav och tillsyn från läkeme-
delsverket. För att sälja receptbelagda och receptfria läkemedel i Sverige måste man ha till-
stånd av läkemedelsverket. Undantaget är den grupp receptfria läkemedel som har undan-
tagits speciellt, som får säljas utav handel efter att de har lämnat in en anmälan.  

4.6 Analys modell 

I nästa av avsnitt kommer de empiriska data som samlats in under detta avsnitt analyseras 
enligt en framtagen modell. Resultatet från intervjuerna sammanställs inom respektive om-
råde teknik, lagar och utveckling. Inom respektive område ges svar på frågeställningar kring 
situationen idag (metoder och problem) och utvecklingsmöjligheter i framtiden för att för-
hindra förfalskningar. 
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5 Analys 

I detta avsnitt presenteras analys av studiens insamlade data med hjälp av referensramen. 

 

Figur  5.1 Analysmodell, egen referens. 

5.1 Den historiska utvecklingen och situationen idag 

Även om läkemedelsföretagen vill skydda sina konsumenter ligger det mycket i att skydda 
det egna varumärket. Det handlar på liknande sätt som skråsamhället som tillverkade sina 
varor under medeltiden (Levin&Wessman, 1996).  Det är fortfarande tydligt att det är först 
och främst det egna varumärket som skall skyddas. Både dagens och framtida lösningar för 
att förhindra eller upptäcka förfalskningar slutar vid försäljningsstället enligt respondenter-
na. Varumärkesförfalskningar är enligt Paradise (1999) ett samlingsnamn för imitation, 
replik och förfalskning. 

I Sverige har ingen förfalskning inom den legala distributionskedjan upptäckts enligt re-
spondenterna. Eftersom förfalskningar många gånger är svåra att upptäcka för experter och 
ett tränat öga, så kan det mycket väl ha inträffat ändå enligt respondenterna. Läkemedels-
branschen i Sverige har varit och är mycket hårt reglerad. Vår omvärld utanför Sverige har 
varit hårdare drabbat av förfalskade läkemedel enligt respondenten från Läkemedelsindu-
striföreningen. Läkemedelsbranschen är en av de branscher som världen över arbetar med 
framtagning av tekniker och metoder för att motverka förfalskade produkter (Deisingh, 
2004).  

Det finns inte någon bransch som är undantagen från att ha drabbats av produktförfalsk-
ning. Detta gäller även läkemedelsbranschen. Samtliga respondenter bland läkemedelsföre-
tagen har svarat att någon av deras produkter har blivit förfalskade. Enligt statistiken så 
ökar förfalskade varor för varje år. Hansson och Gillert (2008) konstaterar att förfalskning-
ar även finns inom läkemedelsbranschen. Internet är idag en handelsplats för alla typer av 
förfalskade produkter. Detta stöds av Stake et al.(2004) som även menar att det i vissa län-
der är lättare att få tag i ett förfalskat läkemedel än originalprodukter och detta drabbar så-
väl försäljning, vinst och företagens goodwill. Deckstein et.al. (2006) hävdar att 70 % av alla 
förfalskade produkter kommer från Asien. WHO har bedömt att hälften av alla läkemedel 
som köps över Internet är förfalskade (Läkemedelsverket D, 2008). Många förfalskade 
produkter säljs på Internet av kriminella organisationer och kan vara direkt livsfarli-
ga(Tullverket1,2009) 



 

 33 

Det är betydande att lösningar införs globalt för att alla parter skall prata samma språk och 
förstå varandra. Respondenterna är positiva till en global lösning. Idag används olika sy-
stem i olika länder och dessa klarar ej av att samverka med varandra. Det finns idag flera 
standardiseringsorgan som samverkar för att standarder skall implementeras i olika bran-
scher. Detta stöds av WHO (1999) anser att ett globalt samarbete är nödvändigt för en lös-
ning av problemet. Detta tar dock lång tid att genomföra. Det handlar om internationella 
Guide-Lines för att förebygga förfalskningar samt nationella regelverk och lagstiftning. Re-
spondenterna har idag valt olika lösningar beroende på egna krav eller specifika marknads 
krav och prioriterat viktiga varumärken/produkter som har kopierats. Valet av teknik blir 
många gånger styrt av ekonomin, vilket stöds av Schuh et al.(2009) som menar att företa-
gen inte är villiga att göra förändringar på varken produkt eller värdekedjan. 

Bland respondenterna finns idag följande lösningar: En Data Matrix-kod (2d-kod) har in-
förts på ett mindre antal av respondenternas produkter och kommer ersätta tidigare EAN 
13 som i första hand var en pris och artikelnummer bärare. Matrixkoden ger mer utrymme 
för information såsom artikelnummer, produktkod, batchnummer, utgångsdatum och ett 
unikt serienummer. Det unika serienumret är slummässigt genererat för att ytterligare för-
svåra förfalskningar. Vilket är nödvändigt även om Data Matrix är svårare att förfalska än 
Ean 13, så är det inte omöjlig att förfalska. Enligt GS1 (2008) ger DataMatrix en framtida 
möjlighet genom att kunden/patienten får tillgång till att med hjälp av sin mobil läsa av in-
formationen på Matrixkoden och på så sätt kontrollera att man fått rätt produkt.  Utifrån 
att detta är en lösning som har spårbarhet i flera steg i distributionskedjan också en imple-
mentering som inte är lika kostsam som RFID.  De Amerikanska läkemedelsmyndigheterna 
FDA rekommenderar RFID (Deisingh, 2004). Enligt respondenten från LIF så har EPPIA 
valt att använda en två dimensionell Data Matrix-kod i det europeiska pilotprojektet. Detta 
innebär att USA rekommenderar RFID och Europa föredrar Data Matrix. 

5.2 Informationsbärare (Teknik) 

Enligt respondenten från standardiseringsorganisationen skall de olika märkningarna vara 
svåra att avbilda för att applicera på en annan produkt. Detta kan göras utifrån placering, 
storlek och den teknik man har valt. Så kan både bärare och förpackning anpassas för att 
tillhanda hålla den information som behövs för att informera en produkts äkthet. För att 
alla intressenter skall känna sig säkra så skall informationen inte kunna ifrågasättas ur äkthet 
och tillförlitlighet enligt Syrén (2005).  Grackin (2008) menar att svagheter ligger många 
gånger i informationsöverföring i kritiska delar av kedjan.  

Respondenternas lösningar ser olika ut, men de skiljer sig även mellan olika marknader. Det 
senare beror på att vissa marknader har infört särskilda krav på vilka tekniker som skall an-
vändas och utifrån bedömningar vilka lösningar som behövs för respektive marknad. 
Ensamt kan t.ex. Streckkod eller RFID bärare inte förhindra eller avslöja förfalskade pro-
dukter. De måste användas i kombination med en eller flera andra lösningar. Det senare 
stöds av Staake, et al. (2004) som menar att kombinationer av olika tekniker försvårar för 
förfalskare både tekniskt och ekonomiskt. 

Enligt en av respondenterna orsakade den nya tekniken stora kassationer i produktionslin-
jen och medföljande kostnader. Detta problem är till stor del löst idag. Enligt Gulliksen & 
Göransson (2002) är det vanligt att nya tekniker inte är tillräckligt utvecklade för att få en 
tillförlitlig och fungerande lösning.  
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Enligt respondenten fån LIF har europeiska läkemedelsföreningen EFPIA valt att använda 
Data Matrix-kod för märkning. Detta val har gjorts utifrån kostnader för tekniken. Även 
respondenten från standardiseringsorganisationen bekräftar att pilotprojektets val av en 
tvådimensionell streckkod Data Matrix i stora delar beror på kostnader. Detta stöds av Sta-
ake, et al. (2004) som menar att informationsbärarlösningar inte skall vara kostsamma. En-
ligt Identsys, (2010) är det inte svårt att hitta en lösning om man vet vilket det egentliga 
problemet är och vilket värde lösningen ger. Tvådimensionella koder av exempelvis Data 
Matrix är enligt Power, (2010) mer prisvärt. 

Valet av informationsbärare skall fokuseras på att ha en standard oavsett vilken marknad 
det gäller. Idag är det olika märkningar i olika länder enligt respondenterna. Ett behov finns 
för att få en god kontroll över vilka olika märkningar som används för vad och var, men 
också med tanke att produkterna korsar våra landgränser menar respondenterna. Alla re-
spondenter säger att de förespråkar globala lösningar, men det finns dock några responden-
ter som har påpekat tvivel och beskrivit komplexiteten över chansen att lyckas med en glo-
bal lösning. Enligt WHO, (1999) behövs internationella Guide-Lines för att förebygga för-
falskningar, även justeringar av nationell lagstiftning och regelverk. Det behövs även inter-
nationella standarder som beskriver informationssystemens identifieringssätt och infra-
struktur hävdar Stake, et al. (2004). Enligt Power, (2010) är det att rekommendera myndig-
heter och intressegrupper att samarbeta kring standarder. 

5.3 Säkerhetsförseglingar (Teknik) 

De övriga framtagna tekniker som finns på marknaden som exempelvis är förslutningslös-
ningar med eller utan verifieringssystem innehållande exempelvis hologram, RFID eller 
streckkoder. Säkerhetsförslutningar kan många gånger användas som ett komplement med 
andra lösningar och ger också ökat skydd mot brutna förpackningar än vad andra tekniker 
kan erbjuda. Om säkerhetsförslutningen förses med ett verifieringssystem ökar säkerheten 
ytterligare genom att förslutningen är spårbar och det går att upptäcka om en förslutning är 
äkta (LIF, 2008) 

En av respondenter har infört säkerhetsetiketter över förpackningens öppningar. Etiketten 
är försedd med ett hologram och en perforerad insida och förseglingen är omöjlig att åter-
använda.  

Staake et al. (2004) säger att lösningar som kombineras ger en styrka åt varandra och gör 
förfalskandet mer komplext och dyrare att utföra. 

5.4 Unikt märkta produkter (Teknik) 

En unikmärkning försvårar för de som vill göra en förfalskning. Viktigt är att denna märk-
ning är slumpmässigt vald för att få en individuell identitet. Respondenterna får ökade ef-
terfrågningar och krav på att deras produkter skall vara unikt märkta. Några respondenter 
har infört unik märkning på ett fåtal produkter idag. Staake, et al. (2004) menar att informa-
tionsbärare skall kunna hantera unika produktnummer och kunna vara sammankopplade i 
ett identifieringssystem. Enligt Power (2010) måste varje unikt nummer utdelas på ett 
slumpmässigt sätt för att ge skydd mot att själva numret kopieras. Stake, et al. (2004) menar 
att för att skydda informationsbärarnas information så effektivt som möjligt krävs standar-
der för krypterad information och avancerade algoritmer. Att unikt märka sina produkter 
ger möjligheter att kunna erbjuda högre säkerhet och bättre kontroll över kedjan. Förfalsk-
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ningsarbetet blir mer krävande och kostsamt vilken kan göra att lönsamheten i denna illega-
la verksamhet kan ses som låg(Staake, et al. 2004).  

5.5 Internet  

Internet är en kanal som bidrar till handeln med förfalskade läkemedel även i Sverige. In-
ternet som försäljningskanal gör det möjligt för oseriösa aktörer att sälja läkemedel från alla 
världens hörn, även om lagstiftningen kräver tillstånd och att lagstiftade införselregler gäller 
för läkemedel. Största hoten idag är internethandeln och människors inställning till att 
handla läkemedel på nätet enligt respondenterna från Läkemedelsverket och LIF. 

Trots lagstiftning så har samtliga Respondenter inget klart botemedel mot den illegala lä-
kemedelshandeln på internet. Idag genomförs stora informationskampanjer och samarbete 
sker i grupper såväl nationellt och internationellt om dessa frågor. 

Enligt Läkemedelsverket D (2008) gäller i Sverige samma lagstiftning och regler för ett fy-
siskt apotek som för ett internetapotek. D.v.s. den som har tillstånd att bedriva ett apotek i 
Sverige, har även rätt att bedriva Internetapotek. Läkemedelsverkets kartläggning visar att 
två tredjedelar av de svenskspråkiga Apotekssajterna är olagliga. Kreysa och Haag 
(2009)påpekar att förfalskningar är ett känt problem som måste förebyggas genom metoder 
såsom lagstiftning, strategiska och tekniska lösningar. Företagen måste vara villiga att ändra 
produkt eller värdekedjan.      

5.6 Kundens kontrollmöjligheter 

Det är idag svårt för kunder eller patienter att kontrollera att de fått en äkta produkt. Även 
om tekniken Mobile Commerce finns idag och det i teorin skulle fungera, så har inte något 
sådant system applicerats (GS1, 2008). Respondenterna har valt att applicera skydd på sina 
viktigaste varumärken och produkter som därmed kan spåras fram till försäljningsstället 
och då visa om det är en äkta eller falsk produkt. De flesta produkterna har enligt respon-
denterna inte detta system idag. Kunderna kan enligt några av respondenterna från läkeme-
delsindustrin ringa och kontrollera om produkterna är äkta. En kund som idag skadas av ett 
förfalskat läkemedel får ingen ersättning av den allmänna läkemedelsförsäkringen (Läkeme-
delsverket D, 2008). 

5.7 Lagstiftning och immaterialrätt 

Enligt Koktvegard & Levin (1993)skyddar Immaterialrätten genom lagstiftning produkter 
för förfalskningar med olika inriktning i sina delar. De viktigaste immaterialrättigheterna för 
fysiska industriprodukter är patenträtt, mönsterskydd och varumärkesrätt. Dessa fungerar i 
första hand gentemot legala konkurrenter och inte när kriminella personer förfalskar pro-
dukter för egen vinning. Mycket beroende på att det många gånger är lättförtjänta pengar 
och en låg straffsats i förhållande till andra brott, exempelvis narkotikabrott (Tullverket1, 
2009). 

Enligt Augustsson (2009) är det svårt att skilja på en förfalskad produkt och detta gäller 
även läkemedel. Det är ofta svårt även för experter att med egna ögon se om ett läkemedel 
är äkta eller ej. Förfalskarna använder sig ofta av starka varumärken (Harvey, 1987). 
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 Enligt respondenten är ” Ett förfalskat läkemedel är enligt en definition från WHO en medicin som 
med avsikt och bedräglighet är felmärkt i avseende på produktens identitet/ursprung.” För att minska 
förfalskningar krävs enligt WHO(1999) fokus på lagstiftning och regelverk. 

- Läkemedelslagstiftningen.   

Enligt respondenten från läkemedelsverket är det endast den som fått tillstånd av Läkeme-
delsverket som får driva handel med receptbelagda läkemedel oavsett om det är via Inter-
net. Handel med läkemedel i Sverige är ett väl reglerat område. 

- Parallellimport. 

Parallellimport är lagligt och uppmuntras i många länder. Respondenten från Läkemedels-
industriföreningen bedömer att parallellimporten är en möjliggörare för försäljning av fals-
ka varor. En produkt kan ha passerat 30 mellanhänder innan den slutligen når patienten. 
Det man kan fråga sig är om EU´s principer om fri rörlighet är skäl nog för att stödja en 
parallellimport som kan liknas vid en legal förfalskning och som kan utnyttjas fritt av skru-
pelfria affärsmän och kriminella. Enligt Respondenten från läkemedelsverket har inga för-
falskade läkemedel tagit sig in i den legala kedjan i Sverige. 

Enligt Gärde och Wikström (2006) är normalt inte tillåtet att för parallellimportören att 
märka om eller ompaketera en produkt. Produkten skall bibehålla sitt ursprungliga varu-
märke i importlandet. Dessa regler för varumärkesrätt inom ESS-området gäller även för 
parallellimport av Läkemedel. Parallellimport är lagligt och håller nere läkemedelskostna-
derna. När patent löpt ut och tillverkare av generika sänkt priset till en låg nivå, är paral-
lellimporten inte längre intressant. När importlandets lagstiftning kräver måste läkemedlet 
packas om med ny märkning. Varumärket får inte finnas tillsammans med importörens 
namn på förpackningen  
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6 Slutsatser 

Här sammanfattas det resultat som studien har givit. 

 

Figur 6.1 Vägledningsmodell för att underlätta arbetet med att förhindra förfalskningar. egen referens. 

 

Utveckling av att kunna särskilja originalprodukter från förfalskningar. 

Förfalskningar av produkter och spårning av dessa har förekommit sedan medeltiden då 
skråsamhällets infördes. Därefter har en lagstiftad immaterialrätt tillkommit och utvecklats 
under åren. Idag har vår Globaliserad värld med Internet skapat en internationell förfalsk-
ningsindustri ofta driven av mindre seriösa och kriminella grupperingar.  

Går det att förhindra spridning av förfalskade varor via Internet? 

Att stifta hårdare lagar och tydligöra regler är en möjlighet att minska denna typ av illegal 
handel. Idag har kunden svårt se skillnad mellan legala Apotek och illegala Apotek på In-
ternet och det är stor svårighet att se vem som säljer förfalskade produkter och vem som 
säljer äkta produkter. Att skilja produkterna åt kan också vara svårt. 
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Är lagstiftningen tillräcklig för att motverka förfalskningar av produkter? 

Lagstiftningen kan tyckas vara stark i Sverige, men inte tillräckligt avskräckande på grund 
av låga straffsatser. Internet är som tidigare sagts tämligen oreglerat och är en marknads-
plats för oseriös handel. Det finns ett stort behov av harmonisering av lagar och regler in-
ternationellt. 

På vilket sätt kan informationsbärare förhindra och upptäcka förfalskningar av pro-
dukter?  

Inga av de informationsbärare som finns idag klarar att ensamt säkra hela tillverknings och 
distributionskedjan från råvara till slutprodukt hos kund. Självklart försvårar informations-
bärare för de som förfalskar produkter.  

Hur tillförlitligt är det att unikt märka sina produkter?  

Att unikt märka sina produkter med en slumpmässigt vald kod ger en mycket hög säkerhet 
mot förfalskningar i kombination med en informationsbärare. Denna metod att skydda sina 
produkter  är inte fullt pålitlig, beroende på att det bland annat finns en liten risk om algo-
ritmerna läcker ut.  

På vilket sätt kan säkerhetsförslutningar förhindra och upptäcka förfalskningar? 

Säkerhetsförslutningar kan många gånger användas som ett komplement med andra lös-
ningar och ger också ökat skydd mot brutna förpackningar än vad andra tekniker kan er-
bjuda. Om säkerhetsförslutningen förses med ett verifieringssystem ökar säkerheten ytterli-
gare.  

Kan jag som konsument kontrollera att jag fått en äkta vara? 

Den tekniska utvecklingen av mobiltelefoner sker fortlöpande och ger nya framtida möjlig-
heter till kommunikation. Mobiltelefonen är en konsumentlösning som kan appliceras för 
att avläsa informationsbärare på produkter. Denna lösning ger ett skydd mot förfalskningar 
som är köpta från såväl butik som via Internet och får ses som en sista kontroll före att 
produkten kommer att användas. 

Bidraget 

Denna studie har enligt mig bidragit till en ökad förståelse för att det krävs flera samver-
kande och förebyggande åtgärder för att förhindra förfalskningar av produkter. Detta arbe-
te måste även fortgående utvecklas i teknik, informationssäkerhet, lagstiftning, ökad med-
vetenhet och förståelse hos konsument. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

►  Förfalskningar är ett vidsträckt problem och användarna av förfalskade produkter är en 
stor grupp. Det hade varit intressant att forska kring människors inställning till förfalskade 
produkter. Varför köper man medvetet förfalskade produkter? 

► Att skydda sig mot förfalskningar innebär ofta större informationsflöden i kedjan. Det 
hade varit intressant att undersöka balansen mellan att informera och ett integritetsperspek-
tiv. 
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►  En studie om kundernas skillnader i inställning till immaterialrättens olika delar. Från 
upphovsrätt till patentintrång,  

► Det vore också mycket intressant att studera internet som en internationell illegal han-
delsplats. Vilka möjligheter finns för att stoppa fenomenet både rättsligt och fysiskt? 
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7 Egna reflektioner 

Min åsikt är att det finns stort behov av en harmonisering av lagar och regler mellan länder 
för att kunna stoppa förfalskningar av produkter. Eftersom problemet är internationellt. Jag 
anser också att alla illegala internetapotek bör kunna lagföras och tas bort från internet. Det 
måste gå att med säkerhet välja apotek även via internet om denna typ av verksamhet skall 
få bedrivas. Reglerna för parallellimport för läkemedel bör vara samma som för andra pro-
dukter. Det vill säga att orginalprodukten inte ompackas och märks om, detta för att skyd-
da varumärket. Idag handlar det mer om en politisk fråga där myndigheterna vill sänka pri-
ser för pattenterade läkemedel och läkemedelsindustrin vill avskaffa parallellimport. 

Som författare ser jag en möjlighet genom att kunden får tillgång till att med hjälp av mobil 
läsa av informationen på Matrixkoden och på så sätt kontrollera att man får rätt produkt. 
Detta skulle kunna användas på andra produkter inom andra branscher. För att en sådan 
lösning skulle fungera anser jag att företagen måste öka medvetenheten hos sina kunder 
och oavsett teknikval se till att de tekniker som av kund kan användas kommer till bruk. 

Jag ser en tydlig koppling av produkters spårbarhet och informationsbehovet som skapas 
för att skydda både konsument och företag till informationslogistik. Det krävs rätt informa-
tion till rätt person i rätt tid för att upptäcka om en förfalskat produkt är ”rätt” eller ej. Det 
som styr informationens väg är informationsbärare, lagar och användare. I en allt globalare 
värld där varor korsar gränserna behövs också ett likvärdigt informationsflöde som stödjer 
materialflödet mot förfalskningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 41 

 

 

 

Referensförteckning        

 

Augustsson, T. (2009) EU översköljs av piratkopior.  Hämtad 2010-01-28  från 
http://www.svd.se/naringsliv/varlden/eu-overskoljs-av-piratkopior_3231223.svd 

Björklund, M., & Paulsson, U. (2003). Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. Lund: 
Studentlitteratur. 

Deisingh, K. A, (2004) Pharmaceutical counterfeiting. Hämtat från 2010-01-29 från 
http://www.rsc.org/delivery/_ArticleLinking/DisplayArticleForFree.cfm?doi=b407759h
&JournalCode=AN 

Deckstein, D. Dettmer, M. Dohmen, F. Ramspeck, S. & Wagner, W. (2006). Nabbing 
Know-How in China. Hämtad 2010-05-17 från 
http://www.spiegel.de/international/spiegel/0,1518,402464,00.html 

Grackin, A. (2008), Counterfeiting and Piracy of Pharmaceuticals. IEEE Enginering in medicine 
and biology magazine 2008, 66-68. 

Gulliksen, Jan, & Göransson, B. (2002). Användarcentrerad systemdesign, Lund , studentlittera-
tur  

Gärde, U. & Wikström, R. (2006) Parallellimport av läkemedel. Hämtat 2010-05-18 från 
http://www.garde.se/filer/ParallellimportAvLakemedel(1).pdf 

Harvey, G.M. (1987),  Industrial product counterfeiting:Problems and proposed soulutions. 
Journal of business & industrial marketing. 2(4), 5-13. 

Hansen, R.W, Gillert, F. (2008). RFID for the Optimiziation of Business Processes.(4:e uppl.) 
Chichester: John Willey & son Ltd, 

Identsys, Basic om streck kod, hämtat 2010-03-23 från   
http://www.identsys.se/website/index.php/om-streckkoder-mainmenu-30/streckkod-
basic-mainmenu-64 

Juels, A. (2005). RFID security and piracy: A research survey. Hämtad 2010-01-29 från 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.94.5249&rep=rep1&type=pdf       

Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra, Lund, Stu-
dentlitteratur 

JP Infonet, (2008) Skadestånd. Hämtad 2010-03-27 från 
http://www.jpinfonet.se/dokument/Handbok/176261/Skadestand?id=18541 

http://www.svd.se/naringsliv/varlden/eu-overskoljs-av-piratkopior_3231223.svd
http://www.rsc.org/delivery/_ArticleLinking/DisplayArticleForFree.cfm?doi=b407759h&JournalCode=AN
http://www.rsc.org/delivery/_ArticleLinking/DisplayArticleForFree.cfm?doi=b407759h&JournalCode=AN
http://www.spiegel.de/international/spiegel/0,1518,402464,00.html
http://www.garde.se/filer/ParallellimportAvLakemedel(1).pdf
http://www.identsys.se/website/index.php/om-streckkoder-mainmenu-30/streckkod-basic-mainmenu-64
http://www.identsys.se/website/index.php/om-streckkoder-mainmenu-30/streckkod-basic-mainmenu-64
http://www.jpinfonet.se/dokument/Handbok/176261/Skadestand?id=18541


 

 42 

Koktvegaard, M & Levin, M s. (1993). Lärobok i immaterialrätt, Stockholm: Nordstedts 
förlag 

Kvale, S.  (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun.Lund: Studentlitteratur  

Levin, Marianne &Wessman (1996),  Richard (red,), Varumärkesrättens grunder. Stock-
holm; Juristförlaget  

LIF, (2008). LIF Rapport: Förfalskade läkemedel. Hämtad 2010-02-04 från 
http://www.lif.se/cs/E_Handel/Dokument/72A29F0D-C7B7-4947-86FA-
A8141E25A211.pdf 

Läkemedelsverket A (2010) Hämtat 2010-03-07 från http://www.lakemedelsverket.se/ 

LäkemedelsverketB(2010) Hämtat 2010-03-07 från 
http://www.lakemedelsverket.se/overgripande/Lagar--regler/ 

LäkemedelsverketC(2009)hämtat2010-03-09från 
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Apoteksmarknaden/ 

Läkemedelsverket D (2008) Hämtat 2010-03-26 från 
http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2008/Lakemedelsverket-
kartlagger-olaglig-Internethandel-med-lakemedel/ 

LIF (2010) Hämtat 2010-03-07 från http://www.lif.se 

Paradise, R.P. (1999). Trademark counterfeiting, product piracy us economy, Westport: 
Qorum Books. 

Power, G.Anti Counterfeit Technologies for the protection of medicines. Hämtat 2010-02-
3 från http://www.who.int/impact/events/IMPACT-ACTechnologiesv3LIS.pdf 

Staake, T. Thiesse, F. & Fleisch, E. (2004), Extending the EPC Network – The Potential of 
RFID in Anti-Counterfeiting. The Mobile and Ubiquitous Computing Lab, 27, 2-3. 

Schuh, G. Kreysa, J. & Haag, C. (2009). The product conflict matrix – finding solutions to prevent 
product piracy. Creativity and innovation Management, 18 (2), 63-69. 

Syrén, A. (2005). Informationssäkerhet, J. Brown (red,), På egen risk(s.63-67). Stockholm: 
SIS förlag AB. 

von Schultz, C. (2009) Så ska fuskmedicinen stoppas. Hämtat 2010-01-28 från 
http://www.nyteknik.se/nyheter/bioteknik_lakemedel/lakemedel/article623040.ece 

Wallén, G. (1993). Vetenskapsteori och forskningmetodik. Lund : Studentlitteratur. 

Widman, M. (2007) Rätt medicin mot piratkopiering. Hämtat 2010-01-28  från 
http://www.gs1.se/sv/Om-GS1/Nyheter-och-press/Tidningen-GS1-Fokus/Tidigare-
nummer-av-GS1-Fokus/GS1-Fokus-nummer-2-2007/Ratt-medicin-mot-piratkopiering/ 

WHO, (1999) Guidlines for development of measures to combat counterfeit drugs. Häm-
tad 2010-03-08 från http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO_EDM_QSM_99.1.pdf 

http://www.lif.se/cs/E_Handel/Dokument/72A29F0D-C7B7-4947-86FA-A8141E25A211.pdf
http://www.lif.se/cs/E_Handel/Dokument/72A29F0D-C7B7-4947-86FA-A8141E25A211.pdf
http://www.lakemedelsverket.se/
http://www.lakemedelsverket.se/overgripande/Lagar--regler/
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Apoteksmarknaden/
http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2008/Lakemedelsverket-kartlagger-olaglig-Internethandel-med-lakemedel/
http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2008/Lakemedelsverket-kartlagger-olaglig-Internethandel-med-lakemedel/
http://www.lif.se/
http://www.who.int/impact/events/IMPACT-ACTechnologiesv3LIS.pdf
http://www.nyteknik.se/nyheter/bioteknik_lakemedel/lakemedel/article623040.ece
http://www.gs1.se/sv/Om-GS1/Nyheter-och-press/Tidningen-GS1-Fokus/Tidigare-nummer-av-GS1-Fokus/GS1-Fokus-nummer-2-2007/Ratt-medicin-mot-piratkopiering/
http://www.gs1.se/sv/Om-GS1/Nyheter-och-press/Tidningen-GS1-Fokus/Tidigare-nummer-av-GS1-Fokus/GS1-Fokus-nummer-2-2007/Ratt-medicin-mot-piratkopiering/
http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO_EDM_QSM_99.1.pdf


 

 43 

 

 

 

 

Övriga 

GS1, Mobilen – Konsumenternas universalverktyg, Hämtad 2010-03-16 från 
http://www.gs1.se/sv/Om-GS1/Nyheter-och-press/Tidningen-GS1-Fokus/Tidigare-
nummer-av-GS1-Fokus/GS1-Fokus-nummer-1-2008/Mobilen--Konsumentens-
universalverktyg/ 

Internet1, (2010) Leonardi Da Vinci. Hämtat 2010-03-28 från 
http://www.lairweb.org.nz/leonardo/mirror.html 

Internet2, (2010) Femhundra år av svenskt silver u Röhsska Museets samlingar. Hämtat 
2010-03-29) 

Tullverket1, (2009) Hämtat 2010-03-26 från 
http://www.tullverket.se/download/18.4ab1598c11632f3ba9280005502/f%C3%B6rfalska
de+varor%2C+vad+inneb%C3%A4r+det+att+k%C3%B6pa+tv101.92.pdf 

Tullverket2, Tullverket skyddar din idé, Hämtat 2010-03-08 från 
http://www.tullverket.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter/tullverketskyddardinide.5.6edda07
011f9252a5a98000205.html 

 

Muntliga källor 

Läkemedelsindustriföreningen LIF, Direktör Anita Finne Grahnén 15 mars 

Läkemedelsverket, Jurist / Utredare Therese Isgren 16 mars 

GS1, Ansvarig inom utveckling Thomas Wennebo 9 april 

GS1, RFID / EPC Alice Mukaru 9 april 

Läkemedelsföretag A, Manager logistics 18 mars 

Läkemedelsföretag B,  Informationschef 22 mars 

Läkemedelsföretag C,  Public affairs manager 22 mars 

Läkemedelsföretag D, Head regulatory affairs 16 april 

Läkemedelsföretag E, Director regulatory affairs 27 april 

 

http://www.lairweb.org.nz/leonardo/mirror.html
http://www.tullverket.se/download/18.4ab1598c11632f3ba9280005502/f%C3%B6rfalskade+varor%2C+vad+inneb%C3%A4r+det+att+k%C3%B6pa+tv101.92.pdf
http://www.tullverket.se/download/18.4ab1598c11632f3ba9280005502/f%C3%B6rfalskade+varor%2C+vad+inneb%C3%A4r+det+att+k%C3%B6pa+tv101.92.pdf
http://www.tullverket.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter/tullverketskyddardinide.5.6edda07011f9252a5a98000205.html
http://www.tullverket.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter/tullverketskyddardinide.5.6edda07011f9252a5a98000205.html


 

 44 

 

 

 

 

Bilagor 

 

Intervjuguide - Läkemedelsföretagen (5 st.) 

 

1) Har ni råkat ut för att några av era produkter har piratkopierats? 
Om ja 

a) Receptbelagda läkemedel? 
b) Receptfria läkemedel? 
c) Annan produkt ( tex device)? 
 

 

 

2) Vilka åtgärder har ni gjort för att förhindra / försvåra att era produkter kan pirat-
kopieras?  (Ex vilka olika tekniker har använts för att kunna verifiera en produkts 
äkthet. 

 

 

3) Vilka för och nackdelar ser ni hos de tekniker och lösningar som ni valt? 
 

 

 

4) Finns det möjligheter att i distributionsledet till kund kontrollera att ”äkta vara” 
finns hos grossist, apotek, kund/patient etc.? 

 

 

 

5) Deltager ert företag i något samordningsprojekt genom någon samverkansorganisa-
tion för att förhindra piratkopiering inom er bransch? 

 



 

 45 

 

 

 

 

 

Intervjuguide - branschorganisation 

 

 

Hur är situationen i med piratkopierade läkemedel i Sverige? 

A: Apotek 

B: "Nya apotek" 

C: Internethandel 

D: Receptfria läkemedel i handeln 

 

 

 

MARKNADEN 

 

Vad görs idag för att förhindra att piratkopior av läkemedel kommer ut på marknaden? 

A: Receptbelagda?  B: Receptfria? 

 

 

 

 

Vad gör ni? 

 

 

Vad görs internationellt/Nationellt? 
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Vilka olika tekniker används idag för att kunna verifiera en produkts äkthet? 

 

 

 

 

Vad görs i distributionskedjan? 

 

Vad görs internationellt/Nationellt? 

 

Vad görs inom Läkemedelsindustrin? 

 

Sker det något arbete hos läkemedelsgrossister? 

 

 

Handel 

 

Vad gör apoteken för att försäkra sig om att de ger ut rätt produkter? 

- Sköter de nya "apotek butikerna" sig lika väl? 
 
 
 

- Har de samma krav på sig som det ursprungliga apoteket? 
 

 

Vad gör sjukhus för att försäkra sig om att de ger ut rätt produkter? 

 

 

Riskerna med Internet-handel och läkemedel? 

 

 

Finns det idag möjlighet för kund/patient att kontrollera sina läkemedel? 
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Vilka tekniker används idag? 

 

 

Intervjuguide - myndighet 

 

Hur är situationen i med piratkopierade läkemedel i Sverige? 

A: Apotek 

B: "Nya apotek" 

C: Internethandel 

D: Receptfria läkemedel i handeln 

 

MARKNADEN 

 

Vad görs idag för att förhindra att piratkopior av läkemedel kommer ut på marknaden? 

A: Receptbelagda?  B: Receptfria? 

 

 

Vad gör ni? 

 

 

Vad görs internationellt/Nationellt? 

 

 

Vilka olika tekniker används idag för att kunna verifiera en produkts äkthet? 

 

 

Vad görs i distributionskedjan? 

Vad görs internationellt/Nationellt? 
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Vad görs inom Läkemedelsindustrin? 

 

 

Sker det något arbete hos läkemedelsgrossister? 

Handel 

 

Vad gör apoteken för att försäkra sig om att de ger ut rätt produkter? 

- Sköter de nya "apotek butikerna" sig lika väl? 
 
 
 

- Har de samma krav på sig som det ursprungliga apoteket? 
 

 

Vad gör sjukhus för att försäkra sig om att de ger ut rätt produkter? 

 

 

Riskerna med Internet-handel och läkemedel? 

 

 

Finns det idag möjlighet för kund/patient att kontrollera sina läkemedel? 

 

 

Vilka tekniker används idag? 

 

Får försäljning ske utanför Sverige när jag har svenskt tillstånd? I så fall till vilka länder. 

 

Får utländska aktörer sälja receptbelagda läkemedel via internet till svenska kunder, under 
förutsättning att de har tillstånd i sitt hemland? 

 

I så fall från vilka länder? 
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Vilka andra förutsättning gäller om denna handel skall vara OK? 

 

 

 

Intervjuguide - standardiseringsorganisation 

 

 

Vilka informationsbärare är svårast att kopiera? 

 

 

Krävs kombi lösningar för att nå 100 % t.ex. informationsbärare + försegling eller annan  

förpackning? 

 

 

Finns det någon informationsbärare som kan användas i alla led (även patienten/kunden)? 

 

 

Vilken informationsbärare föredrar ni som en lösning för läkemedel? 

 

 

Vilka fördelar har den föreslagna tekniken? 

 

 

Vilka nackdelar har den tekniken? 

 

 

Finns informationsbärare som klarar att säkra aktiva substanser? 
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Är kostnaderna för en RFID lösning mycket högre än en lösning med Data Matrix 

 

 

Vad är för och nackdelarna med dessa lösningar? 

 

Intervjuguide - Apoteksbolaget 

 

 

Hur är situationen i med piratkopierade läkemedel i Sverige? 

A: Apotek 

B: "Nya apotek" 

C: Internethandel 

D: Receptfria läkemedel i handeln 

 

 

Vad görs idag för att förhindra att piratkopior av läkemedel kommer ut på marknaden? 

A: Receptbelagda?  B: Receptfria? 

 

 

Vad gör Apoteksbolaget? 

 

 

Vad görs internationellt/Nationellt? 

 

 

Vilka olika tekniker används idag för att kunna verifiera en produkts äkthet? 

För och nackdelar med befintlig teknik? 

 

 

Vad görs i distributionskedjan? 
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Vad görs internationellt/Nationellt? 

 

 

Sker det något arbete hos läkemedelsgrossister? 

 

Vad gör apoteken för att försäkra sig om att de ger ut rätt produkter? 

- Sköter de nya "apotek butikerna" sig lika väl? 
 
 
 

- Har de samma krav på sig som det ursprungliga apoteket? 
 

 

Riskerna med Internet-handel och läkemedel? 

 

 

Finns det idag möjlighet för kund/patient att kontrollera sina läkemedel? 
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