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ABSTRACT  
Title:     Ipren – Den intelligentaste värktabletten?  

Authors:    David Beidestam & Lisa Weseth.  

Mentor:    Lars Vigerland.  

Key words:    Brand loyalty, pharmaceuticals, consumer behavior.  

Purpose:    The purpose of this study is to examine consumers’ preference  

in the choice of pharmaceuticals and examine the variables that  

can influence the choice.  

Theory:    The study was carried out in relation with theories that  

concerns the consumer behavior, the product levels, brand  

loyalty and the role of risk in consumer behavior. 

Method:    A quantitative research was made in the shape of a poll with  

closed questions and pre-structured answering alternatives.  

Data:     A poll was carried out between the 15:th of April 2015 and the  

20:th of April 2015 with 152 respondents involved.  

Conclusion:    The study shows that consumers are loyal to a pharmaceutical  

brand to reduce the perceived risk and uncertainty that comes  

with new pharmaceuticals. There is also a lack of knowledge of  

the generic alternatives and that more information can lead to a  

re-evaluation in the consumer choice of pharmaceutical.  

 



  

SAMMANFATTNING  
Titel:     Ipren – Den intelligentaste värktabletten? 

Författare:    David Beidestam & Lisa Weseth.   

Handledare:    Lars Vigerland.  

Nyckelord:    Varumärkeslojalitet, läkemedel, konsumentbeteende.  

Syfte:     Syftet med undersökningen är att utreda konsumenternas  

preferenser vid val av läkemedel och undersöka vilka variabler  

som kan påverka valet.  

Teori:     Undersökningen har genomförts med koppling till teorier som  

berör köpbeteende, produktens nivåer, varumärkeslojalitet och  

hur konsumentens upplevda risk påverkar köpbeslutet. 

Metod:    Studien har en kvantitativ ansats i form av en  

enkätundersökning med slutna frågor och prestrukturerade svar. 

Empiri:    En enkätundersökning genomfördes mellan den 15:e april 2015  

och den 20:e april 2015 där 152 personer medverkade. 

Slutsats:    Undersökningen visar att konsumenter är varumärkestrogna till  

läkemedel för att reducera den upplevda risken och osäkerheten  

som tillkommer med nya läkemedel. Det finns även en  

bristande kunskap om de generiska alternativen till  

märkesläkemedel och att mer information kan leda till att  

konsumenterna värderar om sina val av läkemedel.  



  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING ____________________________________________________________ 1 

1.1 Problembakgrund ______________________________________________________ 1 

1.2 Introduktionsdiskussion __________________________________________________ 3 

1.3 Syfte _________________________________________________________________ 3 

1.4 Frågeställningar _______________________________________________________ 4 

1.5 Avgränsningar _________________________________________________________ 4 

2. TEORI _________________________________________________________________ 5 

2.1 Köpbeteende: Styrt av kostnad eller känsla? _________________________________ 5 

2.2 Produktens nivåer ______________________________________________________ 5 

2.3 Varumärkeslojalitet _____________________________________________________ 6 

2.4 The Role of Risk in Consumer Behavior _____________________________________ 7 

2.5 Implementering av teorierna ______________________________________________ 9 

2.5.1 Köpbeteende: Styrt av kostnad eller känsla? ______________________________ 9 

2.5.2 Produktens nivåer ___________________________________________________ 9 

2.5.3 Varumärkeslojalitet _________________________________________________ 9 

2.5.4 The Role of Risk in Consumer Behavior _________________________________ 9 

3. METOD _______________________________________________________________ 11 

3.1 Kvantitativ forskningsmetod _____________________________________________ 11 

3.2 Tvärsnittsdesign - Enkätundersökning _____________________________________ 12 

3.3 Pilotundersökning _____________________________________________________ 13 

3.4 Urval och bortfall _____________________________________________________ 13 

3.5 Insamling av data _____________________________________________________ 14 

3.6 Kunskapsteoretisk ståndpunkt ____________________________________________ 14 

3.7 Reliabilitet och validitet ________________________________________________ 14 

3.7.1 Validitet _________________________________________________________ 14 

3.7.2 Reliabilitet _______________________________________________________ 16 

4. EMPIRI _______________________________________________________________ 18 

4.1 Kännedom och inhandlingsplats __________________________________________ 18 

4.2 Preferens ____________________________________________________________ 20 

4.3 Demografiska variabler ________________________________________________ 23 



  

5. ANALYS ______________________________________________________________ 25 

5.1 Samvariation _________________________________________________________ 25 

5.1.1 Varumärkesval och anledning till varumärkesval _________________________ 25 

5.1.2 Varumärkesval, anledning till varumärkesval och riskbenägenhet ____________ 25 

5.1.3 Varumärkesval, anledning till varumärkesval och kännedom ________________ 27 

5.1.4 Varumärkesval, anledning till varumärkesval och inhandlingsplats ___________ 27 

5.1.5 Varumärkesval och demografiska faktorer _______________________________ 28 

5.1.6 Anledning till varumärkesval och demografiska faktorer ___________________ 29 

5.2 Sammankopplande av empiri och teori _____________________________________ 30 

5.3 Sammankopplande av studiens resultat och tidigare forskning __________________ 32 

6. SLUTDISKUSSION _____________________________________________________ 34 

6.1 Slutsats _____________________________________________________________ 34 

6.2 Rekommendationer till fortsatt forskning ___________________________________ 35 

REFERENSLISTA ________________________________________________________ 36 

Källor _________________________________________________________________ 36 

Elektroniska källor _______________________________________________________ 37 

BILAGOR _______________________________________________________________ 39 

BILAGA 1 – Enkät ________________________________________________________ 39 

BILAGA 2 – Uträkningar __________________________________________________ 42 

BILAGA 3 – Chi-två ______________________________________________________ 43 

BILAGA 4 – Diagram _____________________________________________________ 52 

 

  

FIGURFÖRTECKNING  

Figur 1 Risk taking in consumer behavior ................................................................................. 8 

Figur 2 Diagram enkätfråga 2 om inhandlingsplats ................................................................. 19 

Figur 3 Diagram enkätfråga 3 om kännedom .......................................................................... 20 

Figur 4 Diagram enkätfråga 5 om varumärkesval ................................................................... 21 

Figur 5 Diagram enkätfråga 6 om anledning till varumärkesval ............................................. 22 

Figur 6 Diagram enkätfråga 8 om respondenterna svarat annorlunda vid mer information .... 23 

 



 1 
 

1. INLEDNING 
 I detta inledande kapitel presenteras problembakgrunden, en beskrivning av tidigare 

forskning relaterat till ämnet, syfte och frågeställningar, avgränsningar samt en avslutande 

introduktionsdiskussion. 

  

1.1 Problembakgrund 
Hos läkemedelsåterförsäljare är det vanligt att det finns ett flertal olika alternativ av samma 

sorts läkemedel - det så kallade originalläkemedlet och dess generiska motsvarigheter. 

Läkemedlen är i princip lika i sin funktion och det enda som kan skilja dessa åt är 

förpackning och pris. På grund av att läkemedlen är så pass lika men ändå kan skilja så 

mycket i pris är det intressant att se hur konsumenterna ställer sig till detta i sitt val av 

läkemedel. 

  

När patentskyddet på ett läkemedel går ut öppnas många dörrar av möjligheter för andra 

aktörer på marknaden. Nya företag vill ta sig in på marknaden och redan etablerade företag 

vill bredda sitt sortiment. Det tillkommer därför generiska läkemedel, dvs. läkemedel som är 

likvärdiga med originalläkemedlet men som har ett annat namn och kommer från en annan 

leverantör. De generiska läkemedlen ska vara medicinskt likvärdiga och ha samma säkerhet 

som originalläkemedlet, vilket kontrolleras av Läkemedelsverket (Tillsynsrapport från 

läkemedelsverket, 2013). 

  
När patentet går ut för originalläkemedlet släpps det fritt på marknaden att producera 

läkemedlet och konkurrens uppstår. Eftersom de nya aktörerna inte har behövt investera 

resurser i framforskningen av läkemedlet är deras kostnader lägre och de kan därmed sätta ett 

lägre pris. (Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, 2013, s.10). 

  
Tillgängligheten på generiska läkemedel är viktig utifrån flera olika aspekter. Det är främst 

viktigt för utvecklingen av nya läkemedel då forskande läkemedelsföretag måste fortsätta att 

satsa resurser på forskning eftersom konkurrenstrycket blir så högt när patenttiden tar slut. 

Det är även viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv då samhället sparar in stora mängder pengar 

på de generiska läkemedlen. Detta bidrar i sin tur till att förbättra både innovationer inom 

läkemedelsbranschen men även situationen för patienterna (Williams, 2004). 
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Det har blivit ännu viktigare än tidigare att nå slutkonsumenten för att kunna tillfredsställa 

deras behov och detta görs genom att fokusera på varumärket. De generiska företagen har 

tidigare endast konkurrerat på ett kostnadsbaserat plan men de har nu på senare tid lagt mer 

fokus på att bygga ett varumärke för att kunna konkurrera med det också (Williams, 2004).  

  

Forskning har gjorts av Bearden och Mason (1978) på konsumentens upplevda risk och 

attityd till generiska läkemedel. Resultatet från denna artikel visade att konsumenten lägger 

en signifikant vikt vid läkemedlets funktion, säkerhet och möjligheten att spara pengar på det. 

  
Det finns tidigare studier (Prendergast och Marr, 1997) som har undersökt vilka 

konsumenterna är som köper generiska produkter men resultaten varierar kraftigt. Faria 

(1979) och Granzin (1979) kom fram till att generiska produkter tenderar till att köpas av de 

med låg inkomst. I motsats till det så kom Cagley, Neidell och Boone (1980) fram till att 

generiska produkter är associerade med de som har högre inkomster. Andra forskare så som 

Kono (1983) kom fram till att inkomsten inte är relaterad till om konsumenten köper 

generiska produkter eller inte. Pasini (1982), Bahn (1982) samt Cunningham, Hardly och 

Imperia (1982) kom fram till att yngre personer oftare tenderade till att köpa generiska 

produkter medan Ashton och Anvik (1979) kom fram till att demografi inte förklarar särskilt 

mycket av huruvida konsumenter väljer generiska produkter eller inte. När de vetenskapliga 

slutsatserna säger emot varandra så pass mycket som i detta fall så är det svårt att göra några 

generaliseringar angående generiska köpare utifrån demografiska faktorer.  

  

Konsumenterna upplever generellt de generiska produkterna som prisvärda. Enligt 

undersökningarna som diskuteras i Prendergast och Marrs (1997) tyckte respondenterna inte 

att det var värt att betala ett högre pris för ett särskilt varumärke och det ansågs som ett smart 

val att köpa de generiska produkterna. Den tidigare forskning som nämndes i stycket ovan 

angående vem det är som använder generiska produkter undersöktes också men de kunde dra 

slutsatsen från sin undersökning att det inte finns någon stereotyp användare av generiska 

produkter. 

  

Prendergast och Marrs kom även fram till att i fråga om produkter där kvaliteten inte 

varierade särskilt mycket var de generiska alternativen att föredra medan de generiska 

alternativen inte hade lika stor trovärdighet när det gällde produkter där kvaliteten kunde 

variera kraftigare. Att fler konsumenter inte har lika stor tilltro till generiska produkter i det 
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sistnämnda fallet beror på den risk som konsumenten upplever och vill undvika. En generisk 

produkt har aldrig samma garanti som ett mer välkänt varumärke och konsumenten upplever 

detta som en risk (Dunn et al., 1986). Det tas upp ett exempel med just läkemedel där en del 

produkter bär högre risk än andra. När det gäller läkemedel med hög fysisk risk söker sig 

konsumenterna till mer kända varumärken medan de nöjer sig med generiska alternativ när 

det gäller läkemedel med låg fysisk risk. Slutsats kan dras att ett generiskt utbud gör sig bäst 

på produkter med mindre varierande kvalitet. 

  
Med den upplevda risken i åtanke från Prendergast och Marrs (1997) forskning går att 

observera en viktig slutsats som kunde dras från Harris och Strang (1985). De kom fram till 

att den bästa motstrategin mot generiska produkter är att fokusera på att förmedla ett budskap 

av en produkt med hög kvalitet. Om detta lyckas minskar den upplevda risken hos 

konsumenten. 

 

 1.2 Introduktionsdiskussion 
Sedan det statliga apoteksmonopolet avskaffades 2009 (Lag 2009:730 om handel med vissa 

receptfria läkemedel) kan vem som helst bedriva detaljhandel med de läkemedel som 

apoteken tidigare haft ensamrätt på. Läkemedelsföretagen kan nu exponeras på fler ställen, 

vilket bidrar till att marknadsföringens roll blir allt mer betydande. I takt med detta så löper 

läkemedelspatent ut, vilket ökar konkurrensen när nya generiska företag tillträder på 

marknaden. Då tidigare forskning inte kunnat enas om den stereotypiska användaren av 

generiska produkter så önskas undersökningen kunna bidra med en ökad förståelse för hur 

konsumenter tänker vid val av läkemedel i Sverige och vilka variabler som påverkar detta. 

Detta ska i sin tur kunna hjälpa läkemedelsföretag att anpassa sin marknadsföring till de nya 

förhållandena som råder på marknaden. 

 

1.3 Syfte 
Studien är deskriptiv och komparativ. Syftet med studien är att utreda konsumenternas 

preferenser vid val av läkemedel och undersöka vilka variabler som kan påverka valet. 
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1.4 Frågeställningar 
Vilket läkemedelsvarumärke föredrar konsumenterna - Det mest välkända eller billigare 

generiska motsvarigheter? 

● Vad är det som påverkar konsumentens val? 

● Hur god är konsumenternas kunskap gällande verksamma varumärken inom 

läkemedelsbranschen?  

● Finns det någon stereotyp användare av generiska läkemedel?  

1.5 Avgränsningar 
Undersökningen är begränsad till endast receptfria läkemedel då det till störst del är kundens 

egna konsumtionsval som påverkar köpet och inte läkarens rekommendation som det 

automatiskt blir vid receptbelagda läkemedel. Denna avgränsning gör även att de undersökta 

läkemedlen blir mer homogena i fråga om den fysiska riskens storlek. Det har gjorts 

ytterligare en avgränsning till endast läkemedel med ibuprofen som verksam substans. 

Ibuprofen är intressant eftersom substansen var ett av de mest sålda läkemedlen under år 

2014 (Socialstyrelsen, 2014, s.47). Följande i undersökningen kommer Ipren att benämnas 

som ”märkesläkemedlet” alternativt sin rätta benämning medan de andra läkemedlen som tas 

upp kommer att benämnas som ”generiska läkemedel”.   
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2. TEORI  
Detta kapitel redogör för vilken teoretisk referensram som ligger till grund för analysen. 

  

2.1 Köpbeteende: Styrt av kostnad eller känsla? 
Konsumtionen i världen började på riktigt ta fart under 1950-talet då freden efter andra 

världskriget börjat infinna sig. Industriföretag som tidigare fokuserat på att producera militär 

utrustning skiftade till att fokusera på konsument- och industrivaror. Köpare agerade mer 

kostnadsrationellt då än vad de gör idag och de maximerade sin tillfredsställelse genom en 

kostnadsbaserad nyttomaximering. Fokus hos köparna låg därför på att väga produktens 

funktionella fördelar mot kostnaden och se till att de funktionella fördelarna vägde tyngre. 

Idag är det mer sannolikt att köparen handlar utifrån ett socio-psykologiskt eller emotionellt 

motiv. Istället för att styras av kostnaden styrs köparen nu av dennes sociala, psykologiska 

eller emotionella tolkning av produkten. Köparen grundar alltså inte längre sina köp på en 

kostnadsbaserad nyttomaximering utan snarare på vilka känslor produkten framkallar 

(Baines, 2011, s.81). En köpare kommer därför välja den produkt som ger den högsta 

personliga tillfredsställelsen. Enligt denna teori kommer den nyttomaximerande köparen att 

välja märkesläkemedlet så länge denne tycker att den upplevda nyttan är större än den extra 

kostnad som tillkommer vid just köp av en dyrare produkt.  

  

2.2 Produktens nivåer 
Det finns många komplexiteter att ta i beaktning vid köp av en produkt. En vanlig uppfattning 

är att konsumenten endast köper en produkt för dess grundläggande funktionella aspekt men i 

verkligheten finns det även andra saker som står utanför denna kärnnytta. Man kan istället 

dela upp produkten efter tre nivåer, där varje nivå innehåller serier av olika funktioner och 

fördelar som bidrar till att definiera produkten på ett bättre sätt. Dessa nivåer kallas för 

kärnprodukten, den faktiska produkten och den utökade produkten (Baines, 2011, s.292). 

Kärnprodukten kan beskrivas som lösningen på konsumentens problem. Produkten eller 

lösningen kan antingen vara funktionell då den åstadkommer något eller emotionell då den 

skapar en viss sinnesstämning. Den faktiska produkten syftar till produktens fysiska 

egenskaper som förser konsumenten med den förväntade nyttan. Det kan med andra ord 

förklaras som det fysiska godset eller den levererade tjänsten. Exempel på faktorer som 

påverkar den faktiska produkten är hållbarhet, särdrag, förpackning och märke. 
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Den utökade produkten involverar de tilläggsfaktorer som kan bidra till ett mervärde, främst 

vid köp- och efterköpsaktiviteter. Exempel på dessa faktorer är installation, leverans och 

garantier. Företag kan även välja att publicera olika utmärkelser, rekommendationer, 

godkännanden eller konsumentkommentarer som deras produkt fått. Syftet är att reducera 

risken som konsumenten behöver ta genom att företaget skapar en högre trovärdighet, som i 

sin tur leder till ett ökat mervärde (Baines, 2011, s.293).  

 

2.3 Varumärkeslojalitet 
Aaker beskriver varumärkeslojalitet som ett mått på det anförtroende en konsument har att 

fortsätta köpa varumärket i framtiden (Aaker & McLoughlin, 2007, s.177). Det är viktigt att 

kunna åtskilja varumärkeslojalitet och varumärkesvärde (eller brand equity som det ofta 

benämns på engelska). Följande citat förklarar hur det är möjligt att åtskilja begreppen: 

 

Brand equity is a perception of belief that extends beyond mere familiarity to an 

extent of superiority that is not necessarily tied to specific action. Familiarity does not 

imply belief in superiority [...] Brand equity does not imply action, only perception. 

Commitment and loyalty also do not imply superiority, whereas brand equity does. 

(Brady, Cronin, Fox och Roehm, 2008, s.153). 

 

Varumärkesvärde innebär alltså att konsumenten har en positiv uppfattning av varumärket, 

men inte nödvändigtvis att det resulterar i ett upprepat köpbeteende. Varumärkeslojalitet kan 

istället förklaras som en beteendemässig konstruktion som syftar till upprepade köp, men där 

konsumenten inte nödvändigtvis upplever varumärket som överlägset.  Varumärkeslojalitet är 

viktigt ur ett konsumentperspektiv eftersom konsumenten kan vara lojal till ett märke och på 

så vis reducera betänketiden i värderingen av varumärken i förmån för annat tänkande (Aaker 

& McLoughlin, 2007, s.177). 

 

Det finns många typer av lojalitet men de mer generella typerna av lojalitet är emotionell 

lojalitet, prislojalitet, stimulerad lojalitet och monopolistisk lojalitet (Baines, 2011, s.573). 

Nedan följer en förklaring till samtliga: 

  
Emotionell lojalitet – En sann form av lojalitet som drivs av att personen identifierar 

varumärket med ett riktigt eller upplevt värde/nytta. 
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Prislojalitet – Denna typ av lojalitet drivs av en kostnadsbaserad nyttomaximering där 

personen är varsam med hur han eller hon spenderar sina pengar. Denna person kommer välja 

det billigaste alternativet. 

  
Stimulerad lojalitet – Denna typ av lojalitet riktar sig till promiskuösa köpare som inte har 

något favoritmärke men som genom upprepade köp av varumärket upplevs som lojal. 

  
Monopolistisk lojalitet – Denna typ av lojalitet uppstår när konsumenten inte har något 

annat val än att köpa det varumärke som ägs av ett statligt monopol. Monopolistisk lojalitet är 

således ingen sann form av lojalitet. 

  
Ett problem som kan uppstå när varumärkeslojalitet mäts är att någon som kan uppfattas som 

”lojal” kanske bara har handlat produkten av bekvämlighetsskäl, exempelvis att en butik 

ligger lämpligare till rent geografiskt (Baines, 2011, s.571).  

 

2.4 The Role of Risk in Consumer Behavior 
James W. Taylor har i sin artikel ”The Role of Risk in Consumer Behavior” (1974) 

konstruerat en teori som förklarar hur konsumentens upplevda risk påverkar köpbeslutet. 

Denna teori förklaras genom en process som visar på hur relationen mellan olika 

riskkomponenter påverkar köpbeslutet (se figur 1).  

Teorin inleds med att konsumentbeteende bäst kan förstås genom valen som konsumenten 

tvingas göra. Dessa val leder till en osäkerhet, eller risk, eftersom att konsumenten inte vet 

vad det exakta utfallet kommer att bli. Ett felaktigt val kan leda till att hen får ångest, där 

graden av ångest påverkas av hur stark konsumentens självkänsla är. Eftersom ångest är 

obehagligt så utvecklar konsumenten strategier för att reducera risken och osäkerheten vid sitt 

val, något som leder till att den inneboende ångesten dämpas. En sådan strategi kan 

exempelvis vara att konsumenten är varumärkestrogen till ett varumärke som denne vet 

fungerat tidigare. 
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Figur 1 Risk taking in consumer behavior 

Begreppen översatta till svenska. Figuren visualiserar relationen mellan riskkomponenterna och hur dessa påverkar konsumentens köpbeslut. 

Källa: Taylor (1974, s.55) 

 

Varje gång en konsument ställs inför ett val involveras två aspekter av risk: osäkerhet om 

utfallet och osäkerhet om konsekvenserna, där risk kan tolkas som möjlig förlust.  Förlusten 

kan vara i psykologiska/sociala termer eller i funktionella/ekonomiska termer, eller genom en 

kombination av båda dessa. Osäkerhet om utfallet kan reduceras genom att konsumenten 

samlar på sig och hanterar information. Osäkerhet om konsekvenserna kan reduceras genom 

att minska mängden som står på spel eller genom att skjuta upp valet.  
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2.5 Implementering av teorierna  
2.5.1 Köpbeteende: Styrt av kostnad eller känsla?  

Köpbeteendet är viktigt att belysa för att förstå vad som påverkar konsumenten vid val av 

läkemedel. Skulle alla handla utifrån en kostnadsbaserad nyttomaximering så skulle de 

billigare generiska läkemedlen dominerat marknaden, dock fortsätter många 

märkesläkemedel erhålla stora delar av marknaden trots ett högre pris. Teorin syftar således 

på att konsumenter idag handlar efter mer emotionella motiv (Baines, 2011, s.81) vilket 

denna undersökning avser att undersöka. 

  
2.5.2 Produktens nivåer 

Konsumenten köper inte längre produkter efter dess simpla grundläggande funktionella 

aspekt utan hen uppmärksammar även saker som står utanför denna kärnnytta (Baines, 2011, 

s.292). Företagen som äger märkesläkemedlen måste därför enligt denna teori satsa på den 

faktiska produkten och den utökade produkten för att leverera ett värde som konsumenten är 

beredd att betala mer för. Undersökningen ska därför undersöka vilken roll förpackning, pris, 

produktvariationer och de psykosociala associationerna har vid val av läkemedel. 

  
2.5.3 Varumärkeslojalitet 

Varumärkeslojalitet kan förklaras som en beteendemässig konstruktion som syftar till 

upprepade köp, men där konsumenten inte nödvändigtvis upplever varumärket som 

överlägset (Aaker & McLoughlin, 2007, s.177). Undersökningen ska därför undersöka om 

konsumentens val av läkemedel beror på varumärkeslojalitet, och i så fall vilken form av 

lojalitet. Är det för att konsumenten upplever varumärket som överlägset eller har 

konsumenten blivit lojal genom upprepade köp? Beror det som kan uppfattas som lojalitet på 

vart kunden väljer att handla? Den sistnämnda frågan är intressant eftersom 

livsmedelsbutiker, bensinstationer och andra butiker som säljer receptfria läkemedel sällan 

har alla generiska alternativ till ibuprofen. Det är därför viktigt att fråga sig om konsumenten 

är lojal eller om valet av läkemedel beror på vart konsumenten vanligtvis brukar handla. 

  
2.5.4 The Role of Risk in Consumer Behavior 

När konsumenten ska välja läkemedel så innebär det en risk eller osäkerhet då denne inte vet 

exakt vilken effekt läkemedlet kommer att ha. När en person är sjuk brukar denne vilja bli 

frisk och där kan ett felaktigt val av läkemedel äventyra detta. För att reducera denna risk kan 

konsumenten välja ett varumärke som denne vet fungerat tidigare trots att det kostar mer 
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(Taylor, 1974, s.55). Denna undersökning ska därför undersöka om personer som är mer 

riskbenägna väljer de billigare generiska alternativen, medan personer som är mindre 

riskbenägna väljer läkemedel med starka varumärken. Skulle konsumenten välja annorlunda 

om denna fick mer information?  
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3. METOD  
I detta kapitel redogörs för vilken metod som har använts i studien. Först ges en inblick i 

forskningsprocessen, sedan presenteras tankarna bakom enkätundersökningen och 

avslutande diskuteras metodkritik. 

  

3.1 Kvantitativ forskningsmetod 
Studiens forskningsprocess är kvantitativ och därmed ligger fokus på numerisk data vid 

insamling av svar genom en enkätundersökning samt analys av svaren denna ger. 

Forskningsstrategin är deduktiv och objektiv. Detta innebär att idéer och frågeställningar dras 

från valda teorier (Bryman & Bell, 2005, s.588).  

  

Jacobsen (2002, s.146-148) tar upp flertalet fördelar med den kvantitativa ansatsen. Till att 

börja med så är den inte lika kostsam som den kvalitativa ansatsen oftast är och i och med det 

är det lättare att samla fler respondenter. Fler respondenter innebär att studien blir mer 

representativ och därmed lättare att generalisera utifrån. Denna typ av undersökningar har 

alltså generellt en relativt hög extern giltighet. Den säger mycket om variationer och samband 

mellan olika förhållanden och det är lättare att strukturera informationen för att få fram vad 

som är vanligt, vad som är avvikande och så vidare. Observera dock att det inte är endast 

denna faktor som ger en undersökning hög extern giltighet. Den här undersökningen har 

använt sig av ett bekvämlighetsurval, vilket gör att den externa giltigheten ändå blir låg, trots 

ett relativt högt antal respondenter.  

 

Det är en fördel att undersökarna får en kritisk distans till respondenterna då det inte knyts 

några personliga band under undersökningens utförande. Detta kan visserligen innebära en 

risk för bristande förståelse då respondent och undersökare står så långt ifrån varandra. En 

annan risk ligger i att undersökaren i förväg definierar vad som är relevant att besvara, vilket 

ökar risken att missa något. Den kvantitativa metoden lämpar sig bäst när det önskas beskriva 

ett fenomens omfattning eller frekvens och en förutsättning är att problemställningen är 

relativt tydlig samt att undersökarna har tillräckligt god kunskap om ämnet för att kunna göra 

relevanta kategoriseringar (Jacobsen, 2002, s.149), vilket så är fallet med denna studie. 
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3.2 Tvärsnittsdesign - Enkätundersökning 
Att använda sig av en tvärsnittsdesign innebär att undersökarna kan beskriva verkligheten vid 

en viss tidpunkt. Vid den givna tidpunkten ges då möjlighet att visa på vilka variabler som 

samvarierar men det är dock inte möjligt att uttala sig om orsak och verkan eftersom att 

fenomenet inte studeras över tiden. Denna undersökning försöker dock se indikationer på 

kausalitet trots att fenomenet endast studeras vid en given tidpunkt (Jacobsen, 2002, s.427). 

Fördelarna med tvärsnitt är att det kostar relativt lite och går snabbt att göra då det inte 

behövs samlas in data under en längre tidsperiod (Jacobsen, 2002, s.106-108). En nackdel är 

dock att undersökarna endast har kontroll över de variabler som de ansett vara relevanta i 

förväg (Jacobsen, 2002, s.130). 

  

Då möjligheten att generalisera är önskvärd valdes en extensiv utformning med syfte att 

beskriva. Denna utformning passar bra vid klassiska, breda urvalsundersökningar, som 

exempelvis vid surveyundersökningar (Jacobsen, 2002, s.131-132). Nackdelen med denna 

utformning är att den ofta ses som allt för generell och ytlig samt att den blir relativt styrd av 

vad som väljs att tas upp i undersökningen (Jacobsen, 2002, s.103-104). Möjligheten att dra 

några generaliseringar för just denna undersökning är dock mycket begränsad då ett 

bekvämlighetsurval valdes, som i sin tur försvårar generaliserbarheten.  

 

En enkätundersökning med slutna frågor och prestrukturerade svarsalternativ valdes för att 

kvantifiera data. Vad enkäten utforskar är möjligheten att se ifall det finns någon 

samvariation mellan de olika variabler som tas upp. Anledningen till frågornas utformning är 

för att begränsa subjektiva tolkningar. Fördelen med prestrukturerade och slutna frågor är att 

bearbetningen av svaren underlättas, jämförbarheten ökar samt risken att tolka öppna svar 

inkorrekt undviks (Bryman & Bell, 2005, s.178-179). I frågan om riskbenägenhet valdes 

skalan 1-6 som svarsalternativ. Anledningen till det jämna antalet siffror var för att ”tvinga” 

respondenterna att inte lägga sig i mitten av bekvämlighetsskäl. Detta kan dock ses som ojust 

då det kan ha varit respondenter som faktiskt ansåg sig befinna sig i mitten och därmed var 

tvungna att välja en riktning som denne inte identifierade sig med.  

  
Enkätens huvudsakliga syfte är att utreda om konsumenterna föredrar märkesläkemedel eller 

de billigare generiska alternativen och varför. Se bilaga 1 “Enkät”.  
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3.3 Pilotundersökning 
En pilotundersökning gjordes i ett försök att undvika missförstånd under insamling av data. 

Den skulle därmed säkerställa att respondenterna förstod frågorna korrekt och att det inte 

fanns några större fel i enkätens utformning.  Respondenterna som deltog i 

pilotundersökningen valdes ut genom ett bekvämlighetsurval för ett snabbt genomförande. 

Det som först upptäcktes under pilotundersökningen var att respondenter som inte uppgett att 

de handlat några receptfria läkemedel de senaste 12 månaderna blev ointressanta för 

undersökningen och därmed inte skulle behöva svara på resterande frågor. Detta hanterades 

genom att lägga in en funktion i enkäten så att den avslutades om respondenten inte uppgett 

att den gjort tidigare nämnda handling. Det andra som uppmärksammades var en tydlig 

skillnad i svaren om respondenterna samtidigt fick se en bild på de angivna förpackningarna 

som tas upp i enkäten. Bilderna gjorde det tydligare och lättare för respondenterna att svara. 

Det sista som upplevdes som ett problem var att respondenterna inte var helt bekväma med 

att uppge sin inkomst. Det problemet eliminerades då det lades till i introduktionstexten i 

enkäten att respondenternas svar var anonyma. 

 

3.4 Urval och bortfall  
Till enkätundersökningen gjordes ett bekvämlighetsurval, vilket enklast kan beskrivas som de 

respondenter som lättast gick att få tag på. I och med detta undviks kostnader som annars 

uppstår i samband med att välja ut enheter. Svagheten med den sortens urval är att det är lätt 

att missa enheter som kan vara relevanta samt att bortfallet ofta är större, vilket är 

problematiskt. Eftersom det inte finns någon tillgång till information om enheterna som 

undersöks är det inte heller möjligt att göra någon bortfallsanalys (Jacobsen, 2002, s.350-

351). Observera dock att urvalet inte fullkomligt speglar populationen. På grund av 

bekvämlighetsurvalets naturliga form representerades en stor del av urvalet respondenter som 

liknar undersökarna med avseende på ålder, inkomst och så vidare.  

  

Antalet respondenter uppgick till 152 stycken, vilket ansågs som en tillfredsställande siffra. 

Jacobsen (2002, s.349) anser enligt vad han kallar för “tumregel 1” att urval som är mindre än 

100 enheter gör det svårare att göra en vettig analys och att felmarginalerna blir stora.  
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3.5 Insamling av data  
Insamlingen av primärdata skedde via en enkätundersökning som utformats genom hemsidan 

Surveymonkey. Undersökningen startade den 15 april 2015 och avslutades den 20 april 2015. 

Respondenterna fick en länk skickade till sig via mail, Facebook eller sms och kunde genom 

länken få tillgång till enkäten för att besvara frågorna. När antalet respondenter översteg 150 

beslutades att stänga enkäten för att kunna börja bearbeta informationen. Sammanställning av 

svaren skedde även via Surveymonkey som erbjöd en funktion där det var möjligt att 

sammanställa resultat och dessutom jämföra resultaten med varandra.  

 

3.6 Kunskapsteoretisk ståndpunkt 
Denna undersökning har utgått från positivism som kunskapsteoretisk ståndpunkt. 

Undersökningen har med andra ord använt sig av naturvetenskapliga metoder för att studera 

vår sociala verklighet (Bryman & Bell, 2005, s.36). Undersökarna har på en ontologisk nivå 

antagit att konsumenter har olika preferenser vid val av läkemedel och ser det som en 

objektiv sanning. Studien har i teorikapitlet utgått från tidigare teorier och sedan utvecklat 

frågeställningar för att undersöka dessa.  Genom att använda sig av en kvantitativ metod i 

form av enkätutskick har studien på en epistemologisk nivå försökt ta reda på om det finns 

någon samvariation mellan tidigare teori och insamlad empiri. Undersökarna har sedan 

försökt förhålla sig objektiva vid analys av data för att skapa en högre trovärdighet till 

undersökningen.   

 

3.7 Reliabilitet och validitet  
3.7.1 Validitet 

Undersökningens validitet har att göra med om undersökarna verkligen har mätt det de vill 

mäta. Många anser att det viktigaste forskarkriteriet i en undersökning är just en god validitet 

(Bryman & Bell, 2005, s.63). För att öka validiteten i den här undersökningen genomfördes 

en pilotundersökning innan den huvudsakliga enkätundersökningen genomfördes. Detta 

gjordes för att försäkra att respondenterna uppfattade frågorna korrekt samt att undersökarna 

inte gjort några misstag. Då en fråga i enkätundersökningen bland annat frågade om 

respondentens inkomst blev det tydligt att en anonymitetsförsäkring krävdes för att erhålla 

ärligare svar från respondenterna.  
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Begreppsvaliditeten är främst intressant vid kvantitativa undersökningar då det handlar om 

huruvida ett mått för ett begrepp verkligen speglar det som måttet anses representera 

(Bryman & Bell, 2005, s.63). Begreppsvaliditeten är viktigt att jobba med i 

konkretiseringsprocessen. Detta för att göra vaga och oklara begrepp mer konkreta och 

operationella så att det blir lättare att mäta det som faktiskt önskas (Jacobsen, 2002, s.418). 

En undersöknings begreppsvaliditet har dessutom en direkt koppling till reliabiliteten 

eftersom ett begrepp som inte är reliabelt inte heller kan utgöra ett mått för att ge en 

tillräckligt hög validitet (Bryman & Bell, 2005, s.64). Begreppsvaliditeten för den här 

undersökningen kan anses som låg. Vid enkätfrågan om respondenternas riskbenägenhet var 

begreppsvaliditeten särskilt låg och det bör istället ha konkretiserats och delats upp i flertalet 

frågor för att kunna svara på det som ville undersökas. Även frågan där respondenterna fick 

betygsätta läkemedlen på en skala från 1-5 bör ha utformats mer exakt vad respondenterna 

skulle grunda sina åsikter på och vilka kriterier som skulle tas i beaktning.  

 

Undersökningens externa validitet innebär huruvida resultatet kan generaliseras över den 

specifika undersökningskontexten. Undersökningens urval spelar en stor roll i bedömningen 

av den externa validiteten där ett representativt urval är att föredra (Bryman & Bell, 2005, 

s.64). Eftersom denna undersökning använt sig av ett bekvämlighetsurval kan den externa 

validiteten anses som låg, främst eftersom urvalet inte är representativt och då är det inte 

heller möjligt att dra generella slutsatser över en population.  

 

Enkätundersökningens syfte var bland annat att undersöka hur god respondenternas kunskap 

var gällande verksamma varumärken inom läkemedelsbranschen, dock gjordes en 

avgränsning till enbart ibuprofen där det kan diskuteras om detta verkligen mäter 

respondenternas kunskap inom alla läkemedel. Ibuprofen är ett av de mest konsumerade 

läkemedlen men det kan vara farligt att generalisera till en population utifrån enbart en 

läkemedelssubstans.  

 

Intern validitet handlar om huruvida ett kausalt samband mellan flera variabler är hållbart 

eller inte (Bryman & Bell, 2005, s.64). Eftersom att denna undersökning inte uppfyller 

kraven för kausalitet, bland annat att ett fenomen undersöks över tid (Jacobsen, 2002, s.427), 

så är det inte helt korrekt att säga att undersökningen behandlar kausala samband. Det är dock 

högst intressant att försöka se indikationer på kausalitet i undersökningen för att förklara 

fenomenet.  
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3.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet som det även kallas, handlar om huruvida undersökningen 

påverkats av tillfälliga betingelser och om undersökningens resultat skulle blivit detsamma 

om den gjorts vid ett annat tillfälle (Bryman & Bell, 2005, s.62). Förhållanden som kan 

påverka resultatet är exempelvis ledande frågor och frågekontext, oklara frågor och dubbla 

frågor (Jacobsen, 2002, s.445-446). För att öka tillförlitligheten i den här undersökningen 

försökte ledande, oklara och dubbla frågor undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Detta 

gjordes genom pilotundersökningen samt förtydligande av begreppen i enkäten.  

 

Undersökningens empiri samlades in via ett bekvämlighetsurval som inte är representativt för 

populationen. Detta innebär således en risk för att undersökningen kan bli annorlunda om det 

görs om vid ett annat tillfälle. Däremot minskade undersökarnas påverkan på respondenterna 

då de inte var fysiskt närvarande vid insamling av data samt att respondenternas svar var 

anonyma. Då undersökningen skedde över Internet kunde respondenten själv välja när den 

ville svara, vilket minskade risken för att deras svar påverkats av en stressig miljö. Dessutom 

fick respondenterna information om att testet inte tar mer än två minuter att genomföra, vilket 

förhoppningsvis minskade risken för ”enkättrötthet” (Bryman & Bell, 2005, s.246). Vid en 

enkätundersökning som denna kan det uppstå problem då respondentens kontext inte framgår 

för undersökarna. Även om undersökningen är utskickad till en namngiven person kan 

undersökarna inte vara säkra på vem det faktiskt är som svarar på frågorna (Jacobsen, 2002, 

s.449).  

 

Det finns en risk i att “tvinga” respondenten till att ge svar på något som de inte har kunskap 

eller starka åsikter om och detta kan göra resultatet avvikande. Detta problem går att lösa 

genom att lägga till svarsalternativ som “Vet ej”, “Neutral”, och så vidare (Jacobsen, 2002, 

s.447), precis som i utformningen av denna enkät. Ett annat problem som Jacobsen (2002, 

s.448) tar upp är vad han kallar för “goddag-yxskaft”-kryssningar, vilket enklast kan 

beskrivas som godtyckliga och oseriösa svar från respondenten. Problemet blir särskilt stort 

när respondenterna får frågor om ämnen där de inte har så mycket kunskap, vilket skulle 

kunna vara fallet i den här enkätundersökningen. Dock försökte detta undvikas genom att 

avgränsa undersökningen till substansen ibuprofen då det är en relativt välkänd substans.  
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Insamling och sammanställning av data skedde via Surveymonkey, vilket innebar att det inte 

behövdes någon överföring av information till andra datasystem. Detta minskade i sin tur 

risken för felslag vid inmatning av data och gör resultatet mer tillförlitligt.  
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4. EMPIRI  
Det här kapitlet kommer att behandla de empiriska data som samlades in från 

enkätundersökningen.  Enkäten omfattar fem olika läkemedel och det som undersöktes var 

kännedom, inhandlingsplats, preferens och demografiska variabler. 

  

Läkemedlen som undersöktes var Ipren, Ibumetin, Ibuprofen Actavis, Ibuprofen Apofri och 

Ibuprofen Orifarm. Vidare i empirikapitlet samt analyskapitlet kommer Ibumetin, Ibuprofen 

Actavis, Ibuprofen Apofri och Ibuprofen Orifarm att benämnas som de generiska läkemedlen 

medan Ipren behåller sin rätta benämning. 

  

Av de totalt 152 respondenterna var det 125 personer som både svarade att de hade handlat 

något receptfritt läkemedel de senaste 12 månaderna samt slutförde hela enkäten. Dessa är de 

respondenter som presenteras vidare i resultatet. 

  

4.1 Kännedom och inhandlingsplats 
Inledningsvis ställdes frågan var respondenterna vanligtvis brukade köpa receptfria 

läkemedel. Antalet respondenter på denna fråga uppgick till 130 men vidare i kapitlet tas 125 

respondenter upp då 5 av dessa valde att inte slutföra undersökningen. En majoritet på 84,6% 

svarade att de handlade på Apotek medan 13,0% svarade Livsmedelsbutik och 2,3% svarade 

att de handlade på Internet.  
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Figur 2 Diagram enkätfråga 2 om inhandlingsplats 

 

Vidare ställdes frågan ”Vilka av dessa läkemedel känner du till?” samt att det gavs en 

förklaring att Ibuprofen är den verksamma substansen i samtliga alternativ och att de därmed 

är direkt utbytbara. Högst kännedom hade Ipren som hela 99,2% av respondenterna kände 

till. 79,2% av respondenterna kände till Ibumetin medan inga av de andra generiska 

läkemedlen hade en kännedom över 35,0%.  
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Figur 3 Diagram enkätfråga 3 om kännedom 

 

4.2 Preferens 
Respondenterna ombads att betygsätta samtliga läkemedel på en skala från 1-5 där 1 

representerade ”Mycket dåligt”, 2 representerade ”Dåligt”, 3 representerade ”Varken bra eller 

dåligt”, 4 representerade ”Bra” och 5 representerade ”Mycket bra”. Även alternativet ”Vet ej” 

fanns tillgängligt ifall respondenten exempelvis inte kände till läkemedlet. Av de totalt 125 

respondenterna togs personerna som svarade ”Vet ej” för respektive alternativ bort från 

uträkningen av medelvärdet för att inte ge en skev bild av betyget. Nedan presenteras därför 

medelvärdet för varje läkemedel samt hur många procent som svarat ”Vet ej” för varje 

läkemedel. 

  
Ipren fick högst betyg med medelvärdet 4 där endast 4,0% av respondenterna svarade ”Vet 

ej”. Ibumetin fick medelvärdet 3,9 där 34,4% svarade ”Vet ej”. För Ibuprofen Actavis 

svarade 79,2% av respondenterna ”Vet ej” men bland de som visste blev medelvärdet 3,3. 

Ibuprofen Apofri och Ibuprofen Orifarm hade också en hög andel som svarade ”Vet ej” på 

77,6% respektive 71,2% men deras medelvärden hamnade på 3,3 respektive 3,6. 

  
Respondenterna fick sedan svara på frågan ”Om du ska köpa ett av dessa läkemedel, vilket 

skulle du troligtvis köpa?”. 76,0% angav Ipren som svarsalternativ, vilket alltså var en stor 

majoritet. Ibumetin fick 10,4% medan ingen av de andra generiska läkemedlen övergick 

10,0%.  
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Figur 4 Diagram enkätfråga 5 om varumärkesval 

 

Som följdfråga på den sistnämnda frågan fick respondenterna även motivera sitt val. 67,2% 

angav att ”Jag brukar alltid köpa det (av vana)”, 15,2% angav att det var på grund av ett 

billigare pris, 8,8% för att det hade högre kvalitet, 2,4% angav att det var på grund av 

förpackningens utseende, 0,8% angav att det var för att läkemedlet hade ett lämpligare 

doseringsalternativ och 0,0% angav att det var på grund av att det var miljövänligt. 16,8% 

svarade ”Annat” där de fick ange anledning i en textruta. Anledningarna som uppkom var: 

● Allergier. 

● Valt/blivit tilldelad av slump. 

● Högst kännedom. 

● ”Det är dem som forskat fram substansen. De andra företagen är generika. Jag vill 

helst stödja dem som lagt pengar och energi på att ta fram ibuprofen.”.  

● ”Vill inte betala extra p.g.a. "Branding" då läkemedlen har samma effekt/är direkt 

utbytbara.”.  
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Figur 5 Diagram enkätfråga 6 om anledning till varumärkesval 

 

En förklaring gavs att samtliga läkemedel som tagits upp i enkäten var direkt utbytbara till 

varandra, det vill säga att de är likvärdiga i sin verksamma funktion. Respondenterna fick 

därefter svara på frågan om de visste om detta innan de deltog i enkäten. 47,2% svarade “Ja” 

medan 52,8% svarade “Nej”. De respondenter som svarat ”Nej” på frågan fick sedan besvara 

frågan ”Tror du att du hade svarat annorlunda på de föregående frågorna om du hade vetat 

om det?”. Då svarade 45,5% av dessa ”Ja”, 33,3% procent svarade ”Nej” och 21,2% svarade 

att de inte visste hur de skulle svarat.  
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Figur 6 Diagram enkätfråga 8 om respondenterna svarat annorlunda vid mer information 

  

4.3 Demografiska variabler 
Som avslutande del i enkäten fick respondenterna svara på några frågor om deras 

bakgrundsinformation. Resultaten visade att 44,0% av respondenterna var män, 55,2% var 

kvinnor och 0,8% identifierar sig med ett annat kön. Spridningen i ålder visade att 46,9% var 

mellan 18-27 år, 19,2% var mellan 28-37 år, 18,4% var mellan 38-47 år, 8,8% var mellan 38-

47 år, 2,4% var mellan 48-57 år och 1,6% var 58 år eller äldre. 

  
Respondenterna fick även uppge sin bruttoinkomst i kronor per år. 16,0% av respondenterna 

angav 0-120.000 kronor, 29,6% angav 120.0001-240.000 kronor, 28,8% angav 240.001-

360.000 kronor, 16,0% angav 360.001-480.000 kronor, 7,2% angav 480.000-600.000 kronor, 

0,8% angav 600.001-720.000 kronor och 1,6% angav en bruttoinkomst på mer än 720.000 

kronor. 

  
Enkäten frågade även efter respondenternas högsta avklarade utbildningsnivå. 4,0% av 

respondenterna hade enbart grundskola som högsta avklarade nivå, 54,4% hade 

gymnasienivå, 32,8% hade universitet-/högskoleutbildning och 8,8% hade annan 

eftergymnasial utbildning. Ingen av respondenterna saknade utbildning. 
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Slutligen fick respondenterna frågan om hur riskbenägna de ansåg sig vara. Graderingen var 

1-6 där 1 representerade ”Tar inga risker alls, utsätter mig sällan nya saker” och 6 

representerade ”Utsätter mig ofta för stora risker, gillar att utmana ödet”. 0,8% av 

respondenterna graderade sig om en försiktig 1:a i skalan, 9,6% graderade sig som en 2:a, 

33,6% graderade sig som en 3:a, 35,2% graderade sig som en 4:a, 14,4% graderade sig som 

en 5:a och 6,4% graderade sig som en risktagande 6:a.  



 25 
 

5. ANALYS 

Detta kapitel innehåller tolkningar och analyser av resultatet från enkätundersökningen med 

koppling till de befintliga teorierna inom referensramen samt en koppling till tidigare 

forskning.  

  

5.1 Samvariation  
5.1.1 Varumärkesval och anledning till varumärkesval 

Av de 125 respondenterna som handlat något receptfritt läkemedel det närmaste året skulle 

76,0%  ha köpt Ipren om de var tvungna att välja ett läkemedel. Av dessa så svarade 82,1% 

sedan att de valde Ipren för att ”Jag brukar alltid köpa det”, vilket är en stark majoritet. Det 

näst mest representerade svaret på 13,7% var ”Annat” där respondenterna angivit: 

● Känner inte till de andra. 

● Högst kännedom. 

● ”Det är dem som forskat fram substansen. De andra företagen är generika. Jag vill 

helst stödja dem som lagt pengar och energi på att ta fram ibuprofen.”. 

 

24,0% av respondenterna som handlat något receptfritt läkemedel det närmaste året skulle 

istället ha valt något av de generiska läkemedlen. 60,0% av dessa angav att de skulle köpa de 

generiska för att de har ett billigare pris. 26,7% av respondenter svarade ”Annat” och angav 

då: 

● Allergi. 

● Valt/blivit tilldelad av slump. 

● ”Vill inte betala extra p.g.a. ”Branding” då läkemedlen har samma effekt/är direkt 

utbytbara”.  

 

5.1.2 Varumärkesval, anledning till varumärkesval och riskbenägenhet 

Av de respondenter som svarat Ipren i frågan om varumärkesval graderade de sig följande i 

frågan om riskbenägenhet. 

● 1 person som 1:a 

● 11 personer som 2:a 

● 33 personer som 3:a 

● 28 personer som 4:a 

● 14 personer som 5:a 
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● 8 personer som 6:a 

De respondenter som valt Ipren hade alltså ett medelvärde på 3,7 i riskbenägenhet. Att 

redovisa aritmetiskt medelvärde av ordinalskala på det här sättet anses egentligen inte vara 

helt korrekt då det inte går att ange avståndet mellan värdena. Det bör därför inte redovisas 

decimaler eftersom att ursprungsmaterialet inte har det. För att ge en enkel och ungefärlig 

bild redovisas resultatet ändå på det sättet i undersökningen.  

  

Av de respondenter som valde de billigare generiska läkemedel graderade de sig följande: 

● 0 personer 1:a 

● 1 person 2:a 

● 9 personer 3:a 

● 16 personer 4:a 

● 4 personer 5:a 

● 0 personer 6:a 

De respondenter som valt generiska läkemedel hade därmed ett snitt på 3,8 i riskbenägenhet. 

Det fanns alltså inte någon signifikant skillnad i riskbenägenhet hos de som svarat Ipren och 

de som svarat generiska. Detta kan dock ha att göra med frågans utformning. De flesta angav 

en 3:a eller en 4:a men det är relativt svårt att faktiskt mäta sin egen riskbenägenhet, därför 

kan det anses mest ”bekvämt” att lägga sig i mitten på skalan. 

  
Om riskbenägenheten undersöks baserat på vad respondenterna angivit som anledning till 

varför de valde ett visst läkemedel så blir medelvärdena som följer: 

● “Jag brukar alltid köpa det (av vana)”: 3,7 

● “Billigare pris”: 3,8 

● ”Högre kvalitet”: 3,5 

● ”Förpackningens utseende”: 3 

● ”Lämpligare doseringsalternativ”: 6 

Anledningen till att alternativet för lämpligare doseringsalternativ blev så högt var för att 

endast en respondent hade angett detta som anledning och det blir så en väldigt skev bild att 

använda sig av medelvärdet. De tre övre alternativen ger en mer rättvisande bild för 

respektive svar då det var fler respondenter som svarat någon av dessa. 

  
Det fanns alltså inte någon signifikant skillnad mellan respondenternas riskbenägenhet när 

det var frågan om varför de valde ett visst varumärke.   
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5.1.3 Varumärkesval, anledning till varumärkesval och kännedom 

Av de respondenter som valde Ipren så var det endast 37,9% som visste att läkemedlen som 

togs upp i enkäten var direkt utbytbara till varandra. Bland de respondenter som valde något 

av de generiska läkemedlen var det hela 76,7% som visste om det. 

 

Utformningen av denna fråga kan dock diskuteras. Frågan löd ordagrant “Samtliga läkemedel 

som tagits upp i enkäten är direkt utbytbara till varandra, dvs. att de är likvärdiga i sin 

verksamma funktion. Visste du om detta innan du deltog i enkätundersökningen?”. Det kan 

ha funnits oklarheter i om respondenten uppfattat att hen behövde känna till att samtliga 

läkemedel var direkt utbytbara, eller om hen endast behövde känna till att några av dem var 

direkt utbytbara till varandra.  

  
Respondenterna som inte visste om utbytbarheten fick sedan svara på om de hade svarat 

annorlunda om de hade vetat om det. Bland de som hade valt Ipren svarade 45,8% att de hade 

svarat annorlunda om de hade vetat om det, 32,2% angav att de inte hade svarat annorlunda 

och 22,0% svarade att de inte visste hur de skulle svara vid det fallet. Bland de som hade valt 

de generiska läkemedlen var det 42,9% som hade svarat annorlunda och samma procentsats 

svarade att de inte skulle ha svarat annorlunda medan 14,3% inte visste hur de skulle ha 

svarat.  

 

5.1.4 Varumärkesval, anledning till varumärkesval och inhandlingsplats 

Om valet av läkemedel kopplades samman med var det inhandlas framkom att bland de 

respondenter som hade valt Ipren som läkemedel var det 87,4% av dessa som vanligtvis 

handlade på Apotek. Bland de respondenter som hade valt de generiska läkemedlen var den 

andelen 73,3%. Andelen som vanligtvis handlade sina receptfria läkemedel i livsmedelsbutik 

var 11,6% för de som valt Ipren och 20,0% för de som valt de generiska. Den totala andelen 

som handlade läkemedel över internet var relativt låg och vid uppdelning utifrån 

varumärkesvalen framkom det att bland de respondenter som valt Ipren var det 1,0% som 

handlade över internet. Bland de respondenter som valt de generiska var det 6,7%.  

 

Det finns alltså en viss skillnad i var de olika grupperna handlar sina receptfria läkemedel. 

Det går att se att de respondenter som valt de generiska läkemedlen är mer villiga att handla 

på andra ställen än apoteken.  
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5.1.5 Varumärkesval och demografiska faktorer  

För se om det fanns några skillnader mellan kön, ålder, inkomst och utbildningsnivå utfördes 

ett flertal chi-2-test med en femprocentig signifikansnivå. I samtliga test är nollhypotesen att 

det inte finns något samband mellan variablerna och mothypotesen är att det finns ett 

samband. Vid en jämförelse hur de olika könen valde varumärke kunde inte urskiljas någon 

signifikant skillnad (se bilaga 3 ”Chi-två”). Bland de som valde Ipren var männen 44,2% och 

bland de som valde de generiska var männen 43,3%. Kvinnorna representerades av 54,7% för 

Ipren och 56,7% för de generiska läkemedlen. Bland de respondenter som identifierade sig 

med ett annat kön var de som valde Ipren 1,0% och de som valde de generiska 0,0%.  

 

Vid analys av respondenternas ålder delades grupperna in i 18-27 år, 28-37 år och 38+. Valet 

av indelning baserades på att medelåldern i Sverige år 2014 uppgick till 41,2 år 

(Ekonomifakta, 2014) samt enkätens utformning där de förvalda åldersintervallerna utgjorde 

en viss ram. Det fanns dessutom svårigheter i att finna respondenter tillhörande de äldre 

grupperna. För att analysen inte skulle bli allt för skev var det önskvärt att slå samman fler 

grupper och därmed uppnå en tillräckligt hög andel respondenter. 

  
Genom ett chi-2-test framkom att det inte fanns någon signifikant preferensskillnad vid 

varumärkesval mellan åldersgrupperna (se bilaga 3 ”Chi-två”). Den yngre gruppen (18-27 år) 

och mellangruppen (28-37 år) valde väldigt lika med 79,0% respektive 79,2% för Ipren samt 

21,0% respektive 20,8% för de generiska läkemedlen. Den äldre gruppen resulterade i 69,2% 

som valde Ipren och 30,8% som valde generiska. Det finns alltså en liten skillnad mellan 

åldrarna där det är möjligt att se att de som är 38 år eller äldre är aningen mer villiga att köpa 

de generiska alternativen. Skillnaden är dock för liten för att kunna dra några egentliga 

slutsatser. 

 

För att analysera variabeln inkomst delades även dessa upp i grupper där medianinkomsten 

för 2013 som låg på 248.690 kronor per år (Ekonomifakta, 2014), vilket fick sätta grunden 

för uppdelningen. De 5 kategorier som analyseras är därför 0-120.000, 120.001-240.000, 

240.001-360.00, 360.001-480.000 samt 480.001+.  

 

De två lägre inkomstgrupperna samt mellangruppen uppvisade relativt lika resultat angående 

om de valde att köpa Ipren eller de generiska läkemedlen. Andelen för respektive grupp (sett i 

stigande ordning) som valde de generiska var 25,0%, 21,6% respektive 27,8%. I de två högre 
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inkomstgrupperna skiljde detta sig betydligt mer då den näst högsta gruppen uppvisade ett 

resultat på endast 10,0% som valde de generiska alternativen medan den högsta gruppen 

uppvisade 41,7%. Det framkom alltså att den högsta inkomstgruppen verkade köpa generiska 

läkemedel i större utsträckning. Då den näst högsta gruppen avvek så mycket är det inte 

möjligt att se en tydlig trend på att valet sammanfaller med stigande inkomst och det kan vara 

svårt att spekulera vad detta tyder på. Det utfördes även ett chi-2-test där det inte gick att se 

någon signifikans preferensskillnad av varumärkesval mellan inkomstgrupperna (se bilaga 3 

”Chi-två”).  

 

Även utbildningsnivåerna delades upp i två kategorier där grundskole- och gymnasienivå fick 

utgöra den första kategorin samt universitetsnivå och annan eftergymnasial nivå fick utgöra 

den andra kategorin. Genom ett chi-2-test gick det inte att urskilja någon signifikans skillnad 

mellan kategorierna i dess val av läkemedel (se bilaga 3 ”Chi-två”). I den första kategorin var 

det 23,3% som valde de generiska läkemedlen och i den andra kategorin låg den andelen på 

25,0%. 

 

5.1.6 Anledning till varumärkesval och demografiska faktorer  

Den huvudsakliga anledningen till varför respondenterna valde ett visst varumärke var på 

grund av vana. Andelen som angav detta av alla respondenter var 67,2% och vid separation 

av män och kvinnor i analysen framkom att det fördelade sig på 69,0% för männen och 

66,7% för kvinnorna. Det fanns alltså ingen markant skillnad mellan könen vilket även 

bekräftades av ett chi-2-test (se bilaga 3 ”Chi-två”). Inte heller resterande svarsalternativ på 

frågan om varför respondenterna valde ett visst varumärke skiljde sig särskilt mycket mellan 

könen.  

 

Vid analys av ålder i koppling till anledning framkom att 67,7% av respondenterna mellan 

18-27 år valde Ipren på grund av vana, 66,7% av respondenterna mellan 28-37 år valde på 

grund av vana och 72,2% av respondenterna som var 38 år eller äldre valde på grund av vana. 

Skillnaden mellan åldersgrupperna var alltså inte särskilt stora. Det var inte heller någon 

markant skillnad mellan de andra svarsalternativen. Genom ett chi-2-test gick det inte heller 

att hitta någon signifikant skillnad mellan åldersgrupperna och varför de valde ett visst 

varumärke (se bilaga 3 ”Chi-två”).   
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Under granskningen av hur de olika inkomstgrupperna svarade gällande anledning till sina 

val var det möjligt att se en lite mer spridd uppdelning. Vid genomgång av grupperna i 

stigande ordning valde 65,0% av den första och lägsta gruppen att det var på grund av vana. 

För den andra gruppen låg andelen på 75,7%, för den tredje (medelgruppen) låg den på 

58,3%, för den fjärde låg den på 75,0% och för den femte och högsta gruppen låg den på 

58,3%.  

 

Det fanns en svag koppling där det gick att se att de grupper som tjänade mycket också var 

mer benägna att välja de generiska alternativen. Och bland de som valde de generiska 

alternativen var den vanligaste anledningen att läkemedlet var billigare. Det skulle kanske 

kunna vara så att respondenterna i den gruppen är mer prismedvetna än de andra men det är 

ändå svårt att urskilja ett mönster som skulle bero på inkomsten. När det senare utfördes ett 

chi-2-test gick det dock inte att hitta någon signifikant skillnad mellan inkomstgrupperna och 

varför de valde ett visst varumärke (se bilaga 3 ”Chi-två”).  

 

Det fanns en liten skillnad på nästan 10 procentenheter mellan de två kategorierna i 

utbildningsnivå där 71,2% av de som gått klart grundskola/gymnasium angav att de valde på 

grund av vana medan 61,5% av de med högre utbildning valde på grund av vana. Genom ett 

chi-2-test gick det dock inte att hitta någon signifikant skillnad mellan utbildningsnivå och 

varför man valde ett visst varumärke (se bilaga 3 ”Chi-två”).  

  

5.2 Sammankopplande av empiri och teori 
I den inledande delen av teorikapitlet presenterades en teori om köpbeteende och den 

nyttomaximerande individen. Teorin menade på att vi inte längre köper produkter utifrån en 

kostnadsbaserad nyttomaximering, utan istället beroende på vilka känslor produkten skapar 

hos köparen (Baines, 2011, s.81). Detta kan sammankopplas med vad som presenterades i 

empirikapitlet, där de flesta skulle valt Ipren eftersom de alltid köper Ipren och att det således 

blivit en vana. Vad är det då som gör att konsumenten är beredd att betala ett högre pris för 

Ipren när det finns billigare generiska alternativ? 

  
I teorin om produktens nivåer menas att konsumenten inte enbart köper produkter efter dess 

simpla grundläggande funktionella aspekt utan att det även uppmärksammas saker som står 

utanför denna kärnnytta (Baines, 2011, s.292). Utifrån de empiriska data som samlats in så 

var det väldigt få som köpte Ipren på grund av förpackningens utseende, dess 
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doseringsalternativ eller dess miljömässiga aspekter. Inte heller köpte de Ipren i 

livsmedelsbutiker vilket skulle kunnat vara en anledning till att respondenten valde Ipren, 

detta eftersom livsmedelsbutiker kan ligga lägligare till rent geografiskt och dessutom ha ett 

mindre utbud av generiska alternativ till Ipren. Det verkar istället vara den faktiska produkten 

i form av varumärket ”Ipren” som förser konsumenten med en utökad nytta. Vilken är då 

denna utökade nytta?  

  

James W. Taylor menar i sin artikel ”The Role of Risk in Consumer Behavior” (1974) att det 

är konsumentens upplevda risk som påverkar köpbeslutet. När konsumenten väljer ett 

läkemedel så innebär det en risk eller osäkerhet då denne inte vet exakt vilken effekt 

läkemedlet kommer att ha. Därför testades respondenternas riskbenägenhet i 

enkätundersökningen för att se om det fanns en skillnad mellan de som skulle valt Ipren och 

de som skulle valt ett generiskt alternativ. När all empirisk data var insamlad var det dock 

inte möjligt att se någon signifikant skillnad i riskbenägenhet mellan grupperna.  

  
James W. Taylor fortsatte i sin artikel med att förklara hur konsumenter istället kan utveckla 

strategier för att reducera risken och osäkerheten vid sitt val. En sådan strategi är exempelvis 

att konsumenten är varumärkestrogen till ett varumärke som denne vet fungerat tidigare 

(Taylor, 1974, s.60). Att respondenterna i denna undersökning använt en sådan strategi vid 

val av läkemedel är inte omöjligt då Ipren har funnits i Sverige som receptfri värktablett 

sedan 1988. 

  
Eftersom en stark majoritet skulle köpa Ipren med motiveringen att de alltid brukar köpa det 

av vana så tyder det på en stimulerad varumärkeslojalitet. Ipren fick förvisso högst betyg när 

respondenterna fick betygsätta varumärkena, vilket skulle kunna tyda på en emotionell 

lojalitet, dock svarade endast 8,4% att de skulle köpt Ipren för att den har högre kvalitet. 

Ännu färre svarade att det var på grund av förpackningens utseende, dess doseringsalternativ 

eller dess miljömässiga aspekter. Att Ipren fick högst betyg kan istället bero på 

respondenternas bristande kunskaper om de andra varumärkena. 

  

Frågan är om konsumenterna skulle värderat annorlunda vid val av läkemedel om de skulle 

ha haft mer information? James W. Taylor menade på att osäkerheten om utfallet kan 

reduceras genom att konsumenten samlar på sig och hanterar mer information (Taylor, 1974, 

s.54). Från enkätundersökningen så var det endast 37,9% av de som skulle valt Ipren som 
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visste om att de läkemedel som togs upp i enkäten var direkt utbytbara till varandra. Av dessa 

så svarade 45,8% att de troligtvis skulle svarat annorlunda på frågan om varumärkesval om 

de vetat om att denna information innan de deltog i undersökningen. Det framkom även att 

76,7% av de som valt ett generiskt alternativ visste om att läkemedlen som togs upp i 

undersökningen var direkt utbytbara tillvarandra.  Marknadsföringens roll att fortsätta synas 

och sticka ut är därför väldigt viktigt för märkesläkemedlens fortsatta överlevnad. Företagen 

är beroende av konsumenternas okunskap gällandes de generiska alternativ som finns. Frågan 

är hur hållbart det är i längden? Dagens informationssamhälle och hälsotrend har bidragit till 

en ökad medvetenhet om vad vi stoppar i oss (Svensk Handel, 2014, s.19-29). 

Konsumenterna analyserar oftare innehållet i maten och skulle läkemedelsbranschen följa 

samma utveckling så kan det bli svårt för märkesläkemedel att klara sig på marknaden.  

 

5.3 Sammankopplande av studiens resultat och tidigare forskning  
Som presenterades i början av studien så finns det tidigare forskning som undersökt vilka 

konsumenter det är som köper generiska produkter, dock så har resultaten varierat kraftigt. 

När de vetenskapliga slutsatserna säger emot varandra så mycket har det varit svårt att göra 

några generaliseringar om generiska köpare utifrån demografiska faktorer. Denna 

undersökning har därför försökt hitta samvariationer mellan demografiska faktorer och vilka 

av våra svenska konsumenter som köper generiska läkemedel, respektive märkesläkemedel. 

Resultaten var dock i linje med den tidigare forskningen då det inte gick att hitta någon tydlig 

samvariation mellan demografiska faktorer och vilken sorts läkemedel konsumenten 

föredrog. Detta faktum höjer studiens reliabilitet.  

 

För att leka med tanken är det möjligt att få fram den ”typiska” köparen av generiska 

läkemedel om resultaten görs övertydliga. Utifrån den här undersökningen skulle den vara en 

välutbildad, kvinnlig höginkomsttagare i åldern 38 år eller äldre. Köparen skulle välja att 

köpa sitt läkemedel på grund av att priset är lägre för just det läkemedlet och hon är medveten 

om att det finns andra alternativ av samma sorts läkemedel än det hon köper. Hon skulle 

antagligen köpa sitt läkemedel på ett apotek men verkar även vara öppen för att handla på 

andra ställen där läkemedlet erbjuds. Hon anser sig inte vara en fegis men utsätter sig kanske 

inte heller för allt för stora risker. Denna köpare går dock som sagt bara att få fram om 

resultatens dras till sin spets. Skillnaderna i de demografiska faktorerna var allt för små för att 

egentligen kunna dra några slutsatser om den stereotypa köparen av generiska läkemedel.  
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Harris och Strang (1985) kom fram till slutsatsen att den bästa motstrategin mot generiska 

produkter är att fokusera på att förmedla ett budskap av en produkt med hög kvalitet. Detta 

ska således minska den upplevda risken hos konsumenten. En förvånande siffra från 

enkätundersökningar var att endast 8,4% av respondenterna köpte Ipren för att den hade 

högre kvalitet, trots att respondenterna fick välja flera svarsalternativ. Eftersom kännedomen 

för alla generiska läkemedel förutom Ibumetin var lägre än 35,0% så kan respondenterna ha 

försökt minimera risken genom varumärkeslojalitet istället för kvalitetsskäl. Dock finns det 

ingen distinkt koppling som tyder på detta. 
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6. SLUTDISKUSSION 
I detta kapitel sammanfattas de slutsatser som kan dras utifrån undersökningens resultat 

samt rekommendationer till fortsatt forskning inom ämnet. 

  

6.1 Slutsats 
Avslutningsvis är det viktigt att återkoppla resultaten och den ovan förda diskussionen med 

undersökningens syfte. Syftet var att utreda konsumenternas preferenser vid val av läkemedel 

och undersöka vilka variabler som kan påverka valet.  

  
De flesta konsumenter skulle valt märkesläkemedlet Ipren, vilket indikerar på att majoriteten 

inte längre köper läkemedel utifrån en kostnadsbaserad nyttomaximering, utan istället 

beroende på vilka känslor läkemedlet skapar hos köparen. Ipren har ett mervärde som får 

konsumenterna att betala ett högre pris än de billigare generiska alternativen. Mervärdet 

kommer dock inte från förpackningens utseende, dess doseringsalternativ, dess kvalitet, dess 

miljömässiga aspekter eller dess geografiska tillgänglighet. Det verkar istället vara den 

faktiska produkten i form av varumärket ”Ipren” som förser konsumenten med en utökad 

nytta. Det skulle kunna vara så att konsumenterna köper läkemedel med ett välkänt 

varumärke för att reducera risken och osäkerheten det skulle inneburit att köpa ett nytt 

läkemedel som de aldrig testat förut, trots att den aktiva läkemedelssubstansen är densamma. 

Konsumenten betalar i så fall med andra ord ett högre pris för att försäkra sig om att få den 

effekt av läkemedlet som hen är ute efter.  

  
Undersökningen kunde tyvärr inte att hitta den stereotypiska användaren av generiska 

läkemedel respektive märkesläkemedel. Det verkar istället som att många konsumenter köper 

Ipren för att de saknar kunskap om de generiska alternativ som finns. Det verkar även som att 

många förmodligen skulle köpt de billigare generiska alternativen om de haft mer kunskap. 

Detta grundas i vetskapen om att majoriteten av respondenterna svarade att de skulle ha 

omvärderat sitt val ifall de hade vetat om den direkta utbytbarheten. Det går att spekulera i 

hur detta kommer att påverka läkemedelsbranschen framöver. Märkesläkemedlen verkar 

överleva så länge konsumenterna är omedvetna om vilka alternativa läkemedel som finns. 

Marknadsföringen verkar således vara vital för märkesläkemedlens fortsatta överlevnad och 

frågan är om det är en hållbar strategi även i framtiden.  
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6.2 Rekommendationer till fortsatt forskning  
Vad som främst skulle gynna vidare forskning inom ämnet är undersökningar där urvalet är 

mer representativt, vilket skulle innebära större möjligheter att dra generaliseringar till hela 

populationen. I den här undersökningen framkom ändå att en del av svarsalternativen i 

enkäten hade stor majoritet och detta skulle kunna indikera på samvariationer som skulle vara 

intressanta att forska vidare på. Ett sannolikhetsurval skulle därför vara mer optimalt. 

  
Då detta är en undersökning med kvantitativ ansats har fenomenet endast studerats väldigt 

brett. Det skulle därför vara intressant att undersöka fenomenet mer på djupet och försöka få 

en bättre förståelse för konsumenternas val. Detta skulle antagligen kräva större resurser i 

form av tid och pengar men det skulle förhoppningsvis vara möjligt att plocka upp ifall det 

finns några betydande variabler som kan ha gått förbi denna undersökning. Andra variabler 

som skulle kunna undersökas är till exempel personlighetsdrag och beteendemönster hos 

respondenterna vid olika val. Större och mer omfattande undersökningar skulle även kunna 

hitta ett tydligare samband mellan de demografiska faktorerna och konsumentens val. 

  
Då denna undersökning endast behandlar läkemedlet ibuprofen skulle det vara intressant att 

undersöka andra sorters läkemedel samt försöka hitta skillnader mellan olika receptfria 

läkemedel men även mellan receptfria och receptbelagda läkemedel. Eftersom både den 

fysiska och den finansiella risken vanligtvis är högre hos receptbelagda läkemedel skulle det 

vara intressant att se hur den ökade risken påverkar köpprocessen. Det är exempelvis möjligt 

att konsumenten under sådana förutsättningar ägnar mer tid åt informationssökning eftersom 

mer står på spel. Frågan blir då hur stor roll varumärkeslojalitet har under dessa 

förutsättningar? Varumärkeslojalitet fungerar som en strategi för att både reducera 

betänketiden (Aaker & McLoughlin, 2007, s.177) och för att reducera osäkerheten i 

värderingen av varumärkesval (Taylor, 1974, s.55). När konsumenten ägnar större tid åt 

informationssökning är det värt att fråga sig om det finns något incitament kvar att vara 

varumärkestrogen eller om varumärkeslojalitet förekommer främst bland lågkostnadsvaror? 

 

För att återkomma till de demografiska faktorerna så skulle det vara möjligt komplettera 

undersökningen med att undersöka företagen som producerar läkemedlen för att se om de 

riktar sig till någon särskild målgrupp och vilken detta i så fall skulle vara. Det skulle då 

kunna undersökas ifall de faktiskt når den målgrupp som de riktar sig till.    
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BILAGA 2 – Uträkningar  
Uträkning av medelvärde fråga 4  

Ipren  

((1*1)+(2*4)+(3*17)+(4*67)+(5*31))/(125-5) = 483/120 = 4,03  

 

Ibumetin  

((1*2)+(2*1)+(3*18)+(4*41)+(5*20))/(125-43) = 322/82 = 3,93  

 

Ibuprofen Actavis  

((1*2)+(2*1)+(3*12)+(4*9)+(5*2))/(125-99) = 86/26 = 3,31  

 

Ibuprofen Apofri  

((1*2)+(2*1)+(3*14)+(4*9)+(5*2))/(125-97) = 92/28 = 3,29  

 

Ibuprofen Orifarm  

((1*2)+(2*1)+(3*11)+(4*17)+(5*5))/(125-89) = 130/36 = 3,61  

 

Uträkning av medelvärde samband anledning av varumärkesval och riskbenägenhet  

“Jag brukar alltid köpa det (av vana)”:  

((1*1)+(2*7)+(3*30)+(4*27)+(5*14)+(6*5))/84 = 313/84 = 3,73  

 

“Billigare pris”:  

((1*0)+(2*0)+(3*7)+(4*9)+(5*3)+(6*0))/19 = 72/19 = 3,79  

 

”Högre kvalitet”  

((1*0)+(2*1)+(3*3)+(4*3)+(5*3)+(6*0))/11 = 38/11 = 3,45  

 

”Förpackningens utseende”  

((1*1)+(2*1)+(3*0)+(4*0)+(5*0)+(6*1))/3 = 9/3 = 3  

 

”Lämpligare doseringsalternativ”  

((1*0)+(2*0)+(3*0)+(4*0)+(5*0)+(6*1))/1 = 6/1 = 6  
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BILAGA 3 – Chi-två  
Chi-två: Varumärkesval och demografiska faktorer  

H0: Nollhypotesen 

H1: Alternativ hypotes 

Fo: Observerad frekvens 

Fe: Förväntad frekvens 

df: Frihetsgrader 

X2: Chi-två  

 

Varumärkesval och kön  

H0: Det finns inget samband mellan varumärkesval och kön 

H1: Det finns ett samband mellan varumärkesval och kön 

 Fo Fo Totalt 

  Man Kvinna  

Märkes  42 52 94 

Generiska 13 17 30 

Totalt 55 69 124 

 

Fe = ((Rad total)x(Kolumn total))/Total 

Fe= (94x55)/124 ≈ 41,69 

Fe= (94x69)/124 ≈ 52,31 

Fe= (30x55)/124 ≈ 13,31 

Fe= (30x69)/124 ≈ 16,69 

X2= ∑[((fo-fe)^2)/fe)] 

X2 = ((42-41,69)^2)/41,69 ≈ 0,0023 

X2 =((52-52,31)^2)/52,31 ≈ 0,0018 

X2 = ((13-13,31)^2)/13,31 ≈ 0,0072 

X2 = ((17-16,69)^2)/16,69 ≈ 0,0058 

X2 ≈ 0,0171 

df = (rader-1)(kolumner-1) = (2-1)(2-1) = 1 

1 df i appendix för X2 med 0,05 signifikansnivå är 3,841 

Kritiskt värde = 3,841 

Vi kan ej förkasta H0 eftersom 0,0171 < 3,841 
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Det finns alltså inget samband mellan varumärkesval och kön.  

 

Varumärkesval och ålder 

H0: Det finns inget samband mellan varumärkesval och ålder 

H1: Det finns ett samband mellan varumärkesval och ålder 

 

 Fo Fo Fo Totalt 

  18-27 år 28-37 år 38+ år  

Märkes  49 19 27 95 

Generiska 13 5 12 30 

Totalt 62 24 39 125 

 

Fe = ((Rad total)x(Kolumn total))/Total 

Fe = (95x62)/125 ≈ 47,12 

Fe = (95x24)/125 ≈ 18,24 

Fe = (95x39)/125 ≈ 29,64 

Fe = (30x62)/125 ≈ 14,88 

Fe = (30x24)/125 ≈ 5,76 

Fe = (30x39)/125 ≈ 9,36 

X2 = ∑[((fo-fe)^2)/fe)] 

X2 = ((49-47,12)^2)/47,12 = 3,5444/47,12 ≈ 0,075 

X2 = ((19-18,24)^2)/18,24 = 0,5776/18,24 ≈ 0,032 

X2 = ((27-29,64)^2)/29,64 = 6,9696/29,64 ≈ 0,24 

X2 = ((13-14,88)^2)/14,88 = 3,5344/14,88 ≈ 0,24 

X2 = ((5-5,76)^2)/5,76 = 0,5776/5,76 ≈ 0,10 

X2 = ((12-9,36)^2)/9,36 = 6,9696/9,36 ≈ 0,74 

X2 ≈ 1,427 

df = (rader-1)(kolumner-1) = (2-1)(3-1) = 2 

2 df i appendix för X2 med 0,05 signifikansnivå är 5,991 

Kritiskt värde = 5,991 

Vi kan ej förkasta H0 eftersom 1,427 < 5,991 

Det finns alltså inget samband mellan varumärkesval och ålder.  
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Varumärkesval och inkomst 

H0: Det finns inget samband mellan varumärkesval och inkomst 

H1: Det finns ett samband mellan varumärkesval och inkomst 

 

 Fo Fo Fo Fo Fo Totalt 

  0-120.000 

kr 

120.001-

240.000 kr 

240.001-

360.000 kr 

360.001-

480.000 kr 

480.001 kr 

+ 

 

Märkes 15 29 26 18 7 95 

Generiska 5 8 10 2 5 30 

Totalt 20 37 36 20 12 125 

 

Fe = ((Rad total)x(Kolumn total))/Total 

Fe = (95x20)/125 ≈ 15,2 

Fe = (95x37)/125 ≈ 28,12 

Fe = (95x36)/125 ≈ 27,36 

Fe = (95x20)/125 ≈ 15,2 

Fe = (95x12)/125 ≈ 9,12 

Fe = (30x20)/125 ≈ 4,8 

Fe = (30x37)/125 ≈ 8,88 

Fe = (30x36)/125 ≈ 8,64 

Fe = (30x20)/125 ≈ 4,8 

Fe = (30x12)/125 ≈ 2,88 

X2 = ∑[((fo-fe)^2)/fe)] 

X2 = ((15-15,2)^2)/15,2 = 0,04/15,2 ≈ 0,0026 

X2 = ((29-28,12)^2)/28,12 = 0,7744/28,12 ≈ 0,028 

X2 = ((26-27,36)^2)/27,36 = 1,8496/27,36 ≈ 0,068 

X2 = ((18-15,2)^2)/15,2 = 7,84/15,2 ≈ 0,52 

X2 = ((7-9,12)^2)/9,12 = 4,4944/9,12 ≈ 0,49 

X2 = ((5-4,8)^2)/4,8 = 0,04/4,8 ≈ 0,0083 

X2 = ((8-8,88)^2)/8,88 = 0,7744/8,88 ≈ 0,087 

X2 = ((10-8,64)^2)/8,64 = 1,8496/8,64 ≈ 0,21 
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X2 = ((2-4,8)^2)/4,8 = 7,84/4,8 ≈ 1,63 

X^2 = ((5-2,88)^2)/2,88 = 4,4944/2,88 ≈ 1,56 

X2 ≈ 4,6039 

df = (rader-1)(kolumner-1) = (2-1)(5-1) = 4 

2 df i appendix för X2 med 0,05 signifikansnivå är 9,488 

Kritiskt värde = 9,488 

Vi kan ej förkasta H0 eftersom 4,6039 < 9,488 

Det finns alltså inget samband mellan varumärkesval och inkomst.  

 

Varumärkesval och utbildningsnivå 

H0: Det finns inget samband mellan varumärkesval och utbildningsnivå 

H1: Det finns ett samband mellan varumärkesval och utbildningsnivå 

 Fo Fo Totalt 

  Grundskole- 

och 

gymnasienivå 

Universitetsnivå 

& 

eftergymnasial 

nivå 

 

Märkes  13 56 69 

Generiska 17 39 56 

Totalt 30 95 125 

 

Fe = ((Rad total)x(Kolumn total))/Total 

Fe = (69x30)/125 ≈ 16,56 

Fe = (69x95)/125 ≈ 52,44 

Fe = (56x30)/125 ≈ 13,44 

Fe = (56x95)/125 ≈ 42,56 

X2 = ∑[((fo-fe)^2)/fe)] 

X2 = ((13-16,56)^2)/16,56 = 12,6736/16,56 ≈ 0,77 

X2 = ((56-52,44)^2)/52,44 = 12,6736/52,44 ≈ 0,24 

X2 = ((17-13,44)^2)/13,44 = 12,6737/13,44 ≈ 0,94 

X2 = ((39-42,56)^2)/42,56 = 12,6736/42,56 ≈ 0,30 

X2 ≈ 2,25 
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df = (rader-1)(kolumner-1) = (2-1)(2-1) = 1 

2 df i appendix för X2 med 0,05 signifikansnivå är 3,841 

Kritiskt värde = 3,841 

Vi kan ej förkasta H0 eftersom 2,25 < 3,841 

Det finns alltså inget samband mellan varumärkesval och utbildningsnivå.  

 

Chi-två: Anledning till varumärkesval och demografiska faktorer 

Anledning till varumärkesval (flera svar tillåtna) och kön  

H0: Det finns inget samband mellan anledningen till varumärkesval och kön 

H1: Det finns ett samband mellan anledningen till varumärkesval och kön 

 Fo Fo Totalt 

  Man Kvinna  

Jag brukar alltid köpa det (av vana) 38 46 84 

Billigare pris 7 12 19 

De andra svarsalternativen 18 17 35 

Totalt 63 75 138 

 

Fe = ((Rad total)x(Kolumn total))/Total 

Fe = (84x63)/138 ≈ 38,35 

Fe = (84x75)/138 ≈ 45,65 

Fe = (19x63)/138 ≈ 8,67 

Fe = (19x75)/138 ≈ 10,33 

Fe = (35x63)/138 ≈ 15,98 

Fe = (35x75)/138 ≈ 19,02 

X2 = ∑[((fo-fe)^2)/fe)] 

X2 = ((38-38,35)^2)/38,35 =0,1225/38,35 ≈ 0,0032 

X2 = ((46-45,65)^2/45,65 = 0,1225/45,65 ≈ 0,0027 

X2 = ((7-8,67)^2)/8,67 = 2,7889/8,67 ≈ 0,3217 

X2 = ((12-10,33)^2)/10,33 = 2,7889/10,33 ≈ 0,2699 

X2 = ((18-15,98)^2)/15,98 = 4,0804/15,98 ≈ 0,2553 

X2 = ((17-19,02)^2)/19,02 = 4,0804/10,02 ≈ 0,4072 

 

X2 ≈ 1,26 
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df = (rader-1)(kolumner-1) = (3-1)(2-1) = 2 

2 df i appendix för X2 med 0,05 signifikansnivå är 5,991 

Kritiskt värde = 5,991 

Vi kan ej förkasta H0 eftersom 1,26 < 5,991 

Det finns alltså inget samband mellan anledning till varumärkesval och kön.  

 

Anledning till varumärkesval (flera svar tillåtna) och ålder  

H0: Det finns inget samband mellan anledningen till varumärkesval och ålder 

H1: Det finns ett samband mellan anledningen till varumärkesval och ålder 

 Fo Fo Fo Totalt 

  18-27 

år 

28-37 år 38+ år  

Jag brukar alltid köpa det (av vana) 42 16 26 84 

Billigare pris 9 2 8 19 

De andra svarsalternativen 22 8 6 36 

Totalt 73 26 40 139 

 

Fe = ((Rad total)x(Kolumn total))/Total 

Fe = (84x73)/139 ≈ 44,12 

Fe = (84x26)/139 ≈ 15,71 

Fe = (84x40)/139 ≈ 24,17 

Fe = (19x73)/139 ≈ 9,98 

Fe = (19x26)/139 ≈ 3,55 

Fe = (19x40)/139 ≈ 5,47 

Fe = (36x73)/139 ≈ 18,91 

Fe = (36x26)/139 ≈ 6,73 

Fe = (36x40)/139 ≈ 10,36 

X2 = ∑[((fo-fe)^2)/fe)] 

X2 = ((42-44,12)^2)/44,12 = 4,4944/44,12 ≈ 0,1019 

X2 = ((16-15,71)^2)/15,71 = 0,0841/15,71 ≈ 0,0054 

X2 = ((26-24,17)^2)/24,17 = 3,3489/24,17 ≈ 0,1386 

X2 = ((9-9,98)^2)/9,98 = 0,9604/9,98 ≈ 0,0962 

X2 = ((2-3,55)^2)/3,55 = 2,4025/3,55 ≈ 0,6768 
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X2 = ((8-5,47)^2)/5,47 = 6,4009/5,47 ≈ 1,1702 

X2 = ((22-18,91)^2)/18,91 = 9,5481/18,91 ≈ 0,5049 

X2 = ((8-6,73)^2)/6,73 = 1,6129/6,73 ≈ 0,2397 

X2 = ((6-10,36)^2)/10,36 = 19,0096/10,36 ≈ 1,8349 

X2 ≈ 4,7686 

df = (rader-1)(kolumner-1) = (3-1)(3-1) = 4 

4 df i appendix för X2 med 0,05 signifikansnivå är 9,488 

Kritiskt värde = 9,488 

Vi kan ej förkasta H0 eftersom 4,7686 < 9,488 

Det finns alltså inget samband mellan anledning till varumärkesval och ålder.  

 

Anledning till varumärkesval (flera svar tillåtna) och inkomst  
H0: Det finns inget samband mellan anledningen till varumärkesval och inkomst 

H1: Det finns ett samband mellan anledningen till varumärkesval och inkomst 

 Fo Fo Fo Fo Fo Total

t 

  0-

120.00

0 kr 

120.001

-

240.000 

kr 

240.001

-

360.000 

kr 

360.001

-

480.000 

kr 

480.00

1 kr + 

 

Jag brukar alltid köpa det (av 

vana) 

13 28 21 15 7 84 

Billigare 1 6 7 1 4 19 

De andra svarsalternativen 8 9 12 5 1 35 

Totalt 22 43 40 21 12 138 

 

Fe = ((Rad total)x(Kolumn total))/Total 

Fe = (84x22)/138 ≈ 13,39 

Fe = (84x43)/138 ≈ 26,17 

Fe = (84x40)/138 ≈ 24,35 

Fe = (84x21)/138 ≈ 12,78 

Fe = (84x12)/138 ≈ 7,30 

Fe = (19x22)/138 ≈ 3,03 
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Fe = (19x43)/138 ≈ 5,92 

Fe = (19x40)/138 ≈ 5,51 

Fe = (19x21)/138 ≈ 2,89 

Fe = (19x12)/138 ≈ 1,65 

Fe = (35x22)/138 ≈ 5,58 

Fe = (35x43)/138 ≈ 10,91 

Fe = (35x40)/138 ≈ 10,14 

Fe = (35x21)/138 ≈ 5,33 

Fe = (35x12)/138 ≈ 3,04 

X2 = ∑[((fo-fe)^2)/fe)] 

X2 = ((13-13,39)^2)/13,39 = 0,1521/13,39 ≈ 0,0114 

X2 = ((28-26,17)^2)/26,17 = 3,3489/26,17 ≈ 0,1280 

X2 = ((21-24,35)^2)/24,35 = 11,2225/24,35 ≈ 0,4609 

X2 = ((15-12,78)^2)/12,78 = 4,9284/12,78 ≈ 0,3856 

X2 = ((7-7,30)^2)/7,30 = 0,09/7,30 ≈ 0,0123 

X2 = ((1-3,03)^2)/3,03 = 4,1209/3,03 ≈ 1,3600 

X2 = ((6-5,92)^2)/5,92 = 0,0064/5,92 ≈ 0,0011 

X2 = ((7-5,91)^2)/5,91 = 1,1881/5,91 ≈ 0,2010 

X2 = ((1-2,89)^2)/2,89 = 3,5721/2,89 ≈ 1,2360 

X2 = ((4-1,65)^2)/1,65 = 5,5225/1,65 ≈ 3,3470 

X2 = ((8-5,58)^2)/5,58 = 5,8565/5,58 ≈ 1,0496 

X2 = ((9-10,91)^2)/10,91 = 3,6481/10,91 ≈ 0,3344 

X2 = ((12-10,14)^2)/10,14 = 3,4596/10,14 ≈ 0,3412 

X2 = ((5-5,33)^2)/5,33 = 0,1089/5,33 ≈ 0,0204 

X2 = ((1-3,04)^2)/3,04 = 4,1616/3,04 ≈ 1,3689 

X2 ≈ 10,2578 

df = (rader-1)(kolumner-1) = (3-1)(5-1) = 8 

8 df i appendix för X2 med 0,05 signifikansnivå är 15,507 

Kritiskt värde = 15,507 

Vi kan ej förkasta H0 eftersom 10,2578 < 15,507 

Det finns alltså inget samband mellan anledning till varumärkesval och inkomst.  
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Anledning till varumärkesval (flera svar tillåtna) och utbildningsnivå  

H0: Det finns inget samband mellan anledningen till varumärkesval och utbildningsnivå 

H1: Det finns ett samband mellan anledningen till varumärkesval och utbildningsnivå 

 Fo Fo Totalt 

  Grundskole- 

och 

gymnasienivå 

Universitetsnivå 

& 

eftergymnasial 

nivå 

 

Jag brukar alltid köpa det (av vana) 52 32 84 

Billigare 11 8 19 

De andra svarsalternativen 18 17 35 

Totalt 81 57 138 

 

Fe = ((Rad total)x(Kolumn total))/Total 

Fe = (84x81)/138 ≈ 49,30 

Fe = (84x57)/138 ≈ 34,70 

Fe = (19x81)/138 ≈ 11,15 

Fe = (19x57)/138 ≈ 7,85 

Fe = (35x81)/138 ≈ 20,54 

Fe = (35x57)/138 ≈ 14,46 

X2 = ∑[((fo-fe)^2)/fe)] 

X2 = ((52-49,30)^2)/49,30 = 7,29/49,30 ≈ 0,1479 

X2 = ((32-34,70)^2)/34,70 = 7,29/34,70 ≈ 0,2101 

X2 = ((11-11,15)^2)/11,15 = 0,0225/11,15 ≈ 0,0020 

X2 = ((8-7,85)^2)/7,85 = 0,0225/7,85 ≈ 0,0029 

X2 = ((18-20,54)^2)/20,54 = 6,4516/20,54 ≈ 0,3141 

X2 = ((17-14,46)^2)14,46 = 6,4516/14,46 ≈ 0,4462 

X2 ≈ 1,1232 

df = (rader-1)(kolumner-1) = (3-1)(2-1) = 2 

2 df i appendix för X2 med 0,05 signifikansnivå är 5,991 

Kritiskt värde = 5,991 

Vi kan ej förkasta H0 eftersom 1,1232 < 5,991 

Det finns alltså inget samband mellan anledning till varumärkesval och utbildningsnivå.  
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BILAGA 4 – Diagram  
Diagram för alla respondenter   
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Diagram för respondenterna som föredrog Ipren 
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Diagram för respondenterna som föredrog de generiska läkemedlen  
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