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Abstract 
The current public procurement process of pharmaceuticals is characterized by a lack of overall 

perspective and distrust between the pharmaceutical industry and buying Swedish county 

councils. This is due to the historical context between the two parties. There also exist cost 

inefficiencies due to a high cost focus and the lack of an overall cost perspective. These factors 

have affected how the parties on the pharmaceutical market interact and act in relation to each 

other. The public procurement situation is something both the studied pharmaceutical company 

(MSD Sverige AB) and the studied buyers (Region Östergötland, Region Jönköpings län and 

NT-rådet) are aware of and agree on has to change. Therefore, the way public procurement of 

pharmaceuticals is carried out has to change for it to the meet current challenges, and future 

demand, of the Swedish health care.  

The studied pharmaceutical company wishes to increase the service orientation in public 

procurement processes, something the county councils and NT-rådet are in favour of. 

Furthermore, the company wants to achieve a value co-creation between itself and the buyers, 

however, the possibility of achieving value co-creation is somewhat debatable among the 

buyers since they have different opinions of its feasibility. Nevertheless, the report assumes 

that value co-creation is possible in the studied system. At the same time interviews have 

demonstrated the existence of different opinions and thoughts regarding value adding services 

amongst the different buyers, i.e. there is a lack of consensus if sufficient resources exist to 

change the procurement process and what part the pharmaceutical company should play if the 

service orientation increases. Moreover, there exist divided opinions regarding how the 

interaction with the pharmaceutical company should take place since the majority of the buyers 

wishes to have a clear separation from the pharmaceutical industry, something making the 

development of value adding service more difficult.  

Since there exist disagreements regarding how a change to the procurement process practically 

should be carried out and there is a distrust between the parties, the aim of the report is to 

demonstrate similarities and dissimilarities between them within four key areas: business 

relationships, cost efficiency, strategies and service orientation. The purpose is also to illustrate 

how a changed procurement process could benefit all parties and the process as a whole. The 

authors do this by creating a strategic framework, which is based on the four presented key 

areas and scientific theories. It shows where the parties are today and where they theoretically 

should be in the future to improve the procurement process, meet today’s and future challenges. 

The buyers’ biggest challenge is to improve the cost efficiency and use of resources, for the 

studied pharmaceutical company the biggest challenge is to create new business opportunities. 

The basis for the report and strategic framework is that both parties should benefit from drawn 

conclusions since they are in a symbiotic/cooperative relationship due to the dependency 

between each other’s businesses. Therefore, the framework has to be developed with the aim 

of promoting value co-creation and render a positive change to the procurement process 

possible.  

The presented framework demonstrates that an increase service orientation, through the 

introduction of value adding services, is the key to value co-creation, improve use of resources 
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and a more cost efficient procurements processes of pharmaceuticals. Yet, both the analysis 

and conclusion clearly shows that value co-creation between the parties is not possible today, 

but in the future, due to existing business relationships. These are affected negative because of 

the existing distrust between the parties, thus preventing the creation of better business 

relationships. Therefore, the negative business relationship prevents an increased service 

orientation and the introduction of value adding services in the procurement processes. This in 

its turn hinder the buying parties from improving their use of resources and increasing the cost 

efficiency. Bad business relationships also mean the studied pharmaceutical company will lose 

business opportunities. Consequently, both parties will fail to address their current and future 

challenges. Therefore, improving business relationships is a key factor for reaching value co-

creation and increase the overall cost perspective in the public procurement process of 

pharmaceuticals. Better business relationships will also decrease the distrust and allow for 

increased service orientation, something that will improve cost efficiency and efficient use of 

resources in procurement processes and open up for new business opportunities. 



III 

 

Sammanfattning 
Läkemedelsupphandling präglas idag av ett bristande helhetsperspektiv och förtroende mellan 

läkemedelsindustrin och upphandlande landsting i Sverige, vilka härstammar från den 

historiska kontexten. Det finns även en kostnadsineffektivitet till följd av en hög kostnadsfokus 

och det bristande helhetsperspektivet. Dessa faktorer har påverkat hur aktörerna inom 

läkemedelsupphandling interagerar med, och agerar i förhållande till, varandra. Situationen är 

något både det studerade läkemedelsbolaget (MSD Sverige AB) och de studerade upphandlarna 

(Region Östergötland, Region Jönköpings län samt NT-rådet) är medvetna och överens om 

måste förändras. Därför måste sättet läkemedelsupphandlingar görs på idag förändras för att 

möta existerande utmaningar och framtida sjukvårdsbehov, dock är aktörerna oense kring hur 

en sådan förändring praktiskt ska ske.  

Läkemedelsbolaget vill öka tjänsteorienteringen, genom att erbjuda läkemedelskompletterande 

mervärdestjänster, vilket även regionerna och NT-rådet generellt ställer sig positiva till. 

Dessutom vill läkemedelsbolaget uppnå ett gemensamt värdeskapande, något som 

upphandlade aktörer har delade åsikter kring om det är möjligt eller inte. I rapporten antas dock 

att ett gemensamt värdeskapande går att uppnå i det studerade systemet. Samtidigt har 

genomförda intervjuer visat att åsikter och tankar kring mervärdestjänster skiljer sig åt bland 

upphandlande aktörer, bland annat huruvida resurser finns för att förändra 

upphandlingsprocessen och vilken roll läkemedelsbolaget ska ha vid en ökad tjänstorientering. 

Det råder även delade meningar kring interaktionens utformning med läkemedelsbolaget då 

majoriteten av upphandlande aktörer vill ha en tydlig separation från läkemedelsindustrin, 

något som försvårar en utveckling av mervärdestjänster.   

Eftersom det existerar oenigheter kring hur en förändring av läkemedelsupphandling praktiskt 

ska ske och en misstro finns mellan aktörerna visar rapporten på likheter och skillnader mellan 

aktörerna inom fyra identifierade kärnområden: affärsrelationer, kostnadseffektivitet, strategi 

samt tjänsteorientering. Rapporten visar också hur en förändrad läkemedelupphandling skulle 

kunna gynna båda parter och läkemedelsupphandlingen som helhet. Författarna gör detta 

genom skapandet av ett strategiskt ramverk, vilket bygger på nyss nämnda kärnområden. Det 

strategiska ramverket baseras på vetenskapliga teorier och illustrerar vart aktörerna befinner 

sig inom respektive kärnområde idag samt vad de bör eftersträva för att teoretiskt kunna möta 

framtidens och dagens utmaningar i samband med läkemedelsupphandling. Regionernas 

största utmaningar är att förbättra kostnadseffektiviteten och resursutnyttjandet, 

läkemedelsbolagets största utmaning är att skapa nya affärsförutsättningar. Utgångspunkten i 

rapporten och det strategiska ramverket är att båda aktörer ska gynnas av författarnas slutsats 

då aktörerna befinner sig i en symbios-/samarbetsrelation till följd av att deras verksamheter är 

beroende av varandra. Därför anser författarna att ramverket måste syfta till att uppnå ett 

gemensamt värdeskapande för möjliggöra en positiv förändring av läkemedelsupphandling. 

Ramverket, vilket presenteras i rapportens slutsats, lyfter att en ökad tjänsteorientering, genom 

införandet av mervärdestjänster knutna till läkemedel, i samband med läkemedelsupphandling 

är nyckeln till ett gemensamt värdeskapande, förbättrat resursutnyttjande och mer 

kostnadseffektiva läkemedelsupphandlingar. Dock visar både analysen och slutsatsen på att ett 

gemensamt värdeskapande mellan aktörerna inte är möjligt idag, även om det i framtiden är 
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möjligt, till följd av den existerande misstron mellan aktörerna, vilken förhindrar att en god 

affärsrelation skapas. Följaktligen förhindrar den dåliga affärsrelationen en ökad 

tjänsteorientering och ett införande av mervärdestjänster i samband med 

läkemedelsupphandling. Det gör i sin tur att regionerna inte kan förbättra sitt resursutnyttjande 

eller sin kostnadseffektivitet vid läkemedelsupphandling, dessutom får läkemedelsbolaget inga 

nya affärsmöjligheter. Således misslyckas båda aktörer att möta sina nuvarande och framtida 

utmaningar. Därför är affärsrelationer det kärnområde och den faktorn som idag är mest 

avgörande för att aktörerna ska kunna möta sina utmaningar, uppnå ett gemensamt 

värdeskapande, öka helhetsperspektivet samt förbättra läkemedelsupphandling i framtiden.   
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Förord 
Examensarbetet riktar sig till alla aktörer som, på ett eller annat sätt, är inblandade i 

läkemedelsupphandling inom slutenvården. Syftet med examensarbetet är att illustrera hur, och 

att, en ökad tjänsteorientering vid läkemedelsupphandling kan förena läkemedelsindustrins 

intressen med upphandlande regioners samt möjliggöra ett gemensamt värdeskapande. 

Speciellt hoppas författarna att examensarbete kommer till nytta för det undersökta 

läkemedelsbolaget och de regioner som har intervjuats. 

Författarnas förhoppning är att de utifrån sina erfarenheter, utbildning och kritiskt tänkande 

kan ge en objektiv bild av hur läkemedelsupphandlingen fungerar idag och hur den skulle 

kunna förbättras till förmån för alla inblandade aktörer och samhället som helhet. Således är 

författarnas syfte inte att aktivt verka för eller mot läkemedelsindustrins eller upphandlande 

regioners intressen utan endast att ge exempel på hur läkemedelsupphandling kan förbättras 

genom förändringsförslag som är baserade på erkänd vetenskaplig teori.  

Författarna vill tacka samtliga personer som har engagerat sig och låtit sig intervjuas i 

skapandet av examensarbetet. Speciellt skulle författarna vilja tacka Oscar Larsson på MSD 

Sverige AB, Mikael Hoffmann på NEPI och Per Carlborg på Linköpings universitet vilka har 

bistått som handledare under examensarbetet och varit outtömliga källor på inspiration, råd och 

kunskap. Ett stort tack riktas även till författarnas opponenter, Adam Gudjonsson och Daniel 

Nilsson, vilka har tillfört värdefulla insikter under arbetets gång.  

 

      Tor Broman                        Carl Åkesson 
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Ordlista 

Anbudsförfrågan – Det underlag som en upphandlande region eller landsting skickar ut till 

läkemedelsbolagen när de vill göra en läkemedelsupphandling, består av anbudskriterier. 

Anbudskriterier – De krav som sätts på läkemedlet som upphandlas. Kraven kan antingen 

vara ett börkrav eller skallkrav. 

ATC – Anatomiskt, terapeutiskt, kemiskt klassificeringssystem med 14 huvudgrupper indelade 

i undergrupper efter terapeutisk, kemisk eller farmakologisk funktion. En bokstavskombination 

som kodar för olika grupper av läkemedel uppdelade efter läkemedlets verkningsmekanism. 

(FASS, 2016b) 

Betala-för-resultat – Betala-för-resultat är översatt från engelskans pay-for-respond. Det är 

en betalningslösning som innebär att landstingen endast betalar för de patienter som svarar på 

läkemedlet. 

Börkrav – Ett upphandlingskrav som inte behöver uppfyllas. Uppfyllande av kravet ger fördel 

vid upphandlingssituationen. 

FDA – USA:s livsmedels- och läkemedelsverk, den amerikanska motsvarigheten till det 

svenska läkemedelsverket. 

FoU – Forskning och utveckling. 

Gap-analys – En analys som ser till skillnader och likheter i hur en aktör agerar idag och hur 

de vill agera i framtiden.  

Generika – Ett läkemedel som bygger på samma aktiva substans som originalläkemedlet men 

som produceras av en annan tillverkare, sker först då patentet på originalläkemedlet har gått ut.  

KPI – Engelsk förkortning för nyckeltal, står för ”Key Performance Index”. 

LFU – Landstingsnätverket för upphandling. 

LIF – Läkemedelsindustriföreningen, är en branschförening för forskande läkemedelsföretag.  

LOU – Lagen om offentlig upphandling. 

Mervärdestjänster – En tjänst som kompletterar ett läkemedel och tillför värde eller nytta.  

MSD – Merck, Sharpe & Dohme Sverige AB, det studerande läkemedelsbolaget. 

NEPI – Stiftelsen Nätverk för läkemedelsepidemiologi. NEPI är en av de få svenska instanser 

vars huvuduppgift är att verka för en medicinskt och ekonomiskt bättre användning av 

läkemedel i praxis (NEPI, 2016). 
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Parallellimport – Vid parallellimport erbjuds köparen ett läkemedel av en tredjepartsaktör 

som har köpt in läkemedlet från ursprungstillverkaren, det vill säga läkemedlet från 

ursprungstillverkaren och tredjepartsaktören är detsamma. 

QALY – Kvalitetsbaserade levnadsår, från engelskans quality-adjusted life years, ett mått eller 

mätetal som används vid hälsoekonomiska beräkningar för att jämföra olika medicinska 

insatser. Tar både hänsyn till antal vunna levnadsår och patientens hälsorelaterade 

levnadskvalitet en viss behandling medför (TLV, 2016c).  

Skallkrav – Ett upphandlingskrav som måste uppfyllas av exempelvis läkemedlet eller 

läkemedelsbolaget. 

Slutenvård – Vård som bedrivs på sjukhus. 

Substitut – Substitut är läkemedel med samma eller motsvarande produkt- och 

behandlingsegenskaper som ursprungsläkemedlet, men som innehåller andra aktiva substanser. 

TLV – Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 

Upphandling-på-resultat – Upphandla-på-resultat innebär att ett resultat efterfrågas vid en 

upphandling men att det inte specificeras hur resultatet ska nås. 

Öppenvård – Vård som inte ges på sjukhus, exempelvis i hemmet, på vårdcentralen eller av 

socialtjänsten. 
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1. Inledning 
Det inledande kapitlet ämnar ge läsaren en bakgrund till de utmaningar som 

läkemedelsupphandling står inför och behandlas i rapporten, förklara rapportens syfte samt 

presentera rapportens analysmodell. 

1.1 Problembakgrund 

Ett av grundproblemen inom den svenska hälso- och sjukvården, enligt en rapport av 

välfärdspolitiska rådet från år 2004, är att deras resurser är begränsade samtidigt som 

efterfrågan på läkemedel och andra vårdresurser är oändligt stor. Välfärdspolitiska rådets 

resonemang stöds även av Ström Olsson (2012), Riedel (2011), Vårdförbundet (2011) samt 

Anell et al. (2010). Därför är trycket stort på landstingen1 att de ska använda sina resurser på 

ett mer effektivt sätt eftersom läkemedel med en hög medicinsk effektivitet har en korrelation 

till höga läkemedelspriser (Anell & Gerdtham, 2010; Bengt Jönsson, 2004). Till följd av de 

begränsade resurserna och höga läkemedelspriser har upphandlande landsting en hög 

kostnadsfokus när de genomför läkemedelsupphandlingar (Hoffmann, 2016; Lindeberg, 2016). 

Exempelvis eftersöker landstingen ofta platta rabatter vid upphandlingar samtidigt som de 

endast använder skallkrav i anbudskriterierna, de tillämpar således inte börkrav vilka kan viktas 

mot priset. Avsaknaden av börkrav ger upphov till en konkurrensfördel för läkemedelsbolag 

och en mer riktad upphandling. (Region Jönköpings län, 2016; Region Östergötland, 2016c) 

Således blir lägsta pris avgörande vid upphandlingarna, vilket skapar en hög 

kostnadsfokusering (Hoffmann, 2016; Larsson, 2015). Ett annat grundproblem som rapportens 

författare har identifierat och som påverkar läkemedelsupphandling är dess historiska kontext. 

Interaktionen mellan landsting och läkemedelsindustrin, det vill säga mellan köpare och säljare, 

präglas av misstro, något som påverkar affärsrelationen2 negativt (Association of the British 

Pharmaceutical Industry, 2013; Hoffmann, 2016; Kessel, 2014; Larsson, 2015). Således är det 

med utgångspunkt i dessa grundproblem som rapporten baseras på. 

Kan en ökad tjänstorientering underlätta resursutnyttjandet och förbättra 

kostnadseffektiviteten? 

För att effektivisera och förbättra resursutnyttjandet inom sjukvården anser flera organisationer 

att det finns ett behov av att fastställa efterfrågan av mervärdestjänster i samband med 

läkemedelsupphandling (Anell & Gerdtham, 2010; Olmsted Teisberg & Porter, 2006; Jönsson 

& Carlsson, 2013). En mervärdestjänst är en tjänst som är knuten till en redan inköpt produkt 

                                                 
1 I rapporten ses landstingets uppgift som att representera och återspegla vad samhället, sjukvården och patienter 

efterfrågar. Landstinget antas därför förespråka, agera och ta beslut utifrån vad som är bäst för dessa. Antagandet 

bygger på landstingens officiella uppdrag inom hälso- och sjukvården, att de är folkvalda samt inte har ett 

vinstintresse (Regeringskanseliet, 2016; SKL, 2016a).  
2 Bland annat på grund av att läkemedelsindustrin generellt har haft svårt att balansera sitt vinstintresse med vad 

som långsiktigt varit gynnsamt för patienter och läkare. Exempelvis har läkemedelsindustrin varit inblandad i 

skandaler där missvisande forskning och rapporter har publicerats, alternativt har forskning och rapporter inte 

publicerats, för att dölja upptäckta biverkningar eller främja försäljningen av läkemedel. Vidare har 

läkemedelsindustrin anordnat event (betalda resor, konferenser och liknande) för läkare (och oftast dennes familj) 

i marknadsföringssyften, vilket resulterat i mutanklagelser och att förtroendet mellan patient och läkare urholkats 

(Hoffmann, 2016; Larsson, 2015). Ovanstående är några exempel på hur den historiska kontexten och misstron 

påverkar dagens relation mellan läkemedelsindustrin och landstingen. (Association of the British Pharmaceutical 

Industry, 2013; Kessel, 2014) 
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och som vid införande påverkar kundens verksamhet positivt på något sätt, oftast genom att 

underlätta eller optimera processerna i den. Det anses vidare teoretiskt möjligt att genom en 

ökad tjänsteorientering och mervärdestjänster inom läkemedelsbranschen skapa en större 

samhällsnytta, mer ekonomisk och social välfärd samt generera kostnadsbesparingar inom 

sjukvården och för samhället (Anthony Strittmatter, 2012; Lustig, 2004; Pan American Health 

Organization, 2001; WHO, 2016). Vidare visar vetenskapliga teorier att mervärdestjänster kan 

inverka positivt på en verksamhet då det bevisligen finns besparingspotential i en outsourcing 

av tjänster som inte anses tillhöra kärnverksamheten (McIvor, 2008; Nordigården, Rehme, 

Brege, Chicksand, & Walker, 2014). Även om McIvors (2008) och Nordigårdens et al. (2014) 

teorier är utvecklade för industrier anser rapportens författare att samma resonemang kan 

användas vid läkemedelsupphandling eftersom bland annat Anell et al. (2010), Olmsted 

Teisberg et al. (2006) och Jönsson et al. (2013) framhåller att mervärdestjänster skulle kunna 

leda till ett effektiviserat och förbättrat resursutnyttjande inom vården. Det anses därför viktigt 

att under rapporten fastställa en exakt definition av en mervärdestjänst som kan appliceras på 

studien. 

Vidare existerar det ett silotänkande inom sjukvårdens läkemedelsupphandlingar, vilket ofta 

leder till högre kostnader och ineffektivt resursutnyttjande samt brister i helhetsperspektivet. 

(Anell & Gerdtham, 2010; Ramsberg & Ekelund, 2011). Exempelvis kan ett bristande 

helhetsperspektiv3 bidra till större upphandlingskostnader om ett läkemedel bedöms utifrån ett 

kortsiktigt perspektiv. Ett läkemedel med en högre initialkostnad kan exempelvis långsiktigt 

ge en lägre totalkostnad. En lägre totalkostnad beror exempelvis på minskad förekomst av 

biverkningar4 associerade med en specifik behandling eller ett läkemedel. (Anell & Gerdtham, 

2010; Hoffmann, 2016; Olmsted Teisberg & Porter, 2006) Följaktligen bör denna information 

tas i beaktande, därför måste studien och möjliga mervärdestjänster anta en 

kostnadseffektivitetsfokus och se till ett ekonomiskt helhetsperspektiv.  

Påverkas kostnadseffektiviteten av olika aktörers strategier? 

Författarna har även uppmärksammat att landstingens upphandlingsstrategier är viktiga för att 

de ska uppnå en kostnadseffektivitet då de använder olika upphandlingsstrategier för att sänka 

kostnaderna vid läkemedelsinköp. En upphandlingsstrategi de använder är exempelvis om 

läkemedel upphandlas på en regional eller nationell nivå. (Janusinfo, 2016c; Larsson, 2015; 

Lindeberg, 2016; Region Östergötland, 2016b) Det gör att den upphandlande 

inköpsorganisationen kan vara decentraliserad, det vill säga regional (nära patienten och där 

behandlingen sker), eller centraliserad, det vill säga nationell (längre från patienten). 

Exempelvis upphandlas läkemedel mot sjukdomar5 som riskerar medföra allvarliga störningar 

i eller stora kostnader för samhället vid spridning på nationell nivå då det anses finnas ett 

                                                 
3Ett helhetsperspektiv försvåras av att terapiområden har fristående upphandlingsbudgetar. Eventuella 

biverkningar orsakade av ett läkemedel kan ge upphov till merkostnader inom olika terapiområden eftersom 

biverkningarna inte alltid är specifikt till ett terapiområde. Det gör att den totala behandlingskostnaden för en 

patient kan stiga. Således är det ”billigast” läkemedlet inte alltid det billigast sett ur ett helhetsperspektiv. (Anell 

& Gerdtham, 2010; Blomqvist, 2007; Larsson, 2015) 
4 En minskad förekomst av biverkningar skulle kunna medföra sänkta sjukvårdsomkostnader eftersom den frigör 

resurser inom sjukvården samtidigt som livskvaliteten ökar för patienterna. (Anell & Gerdtham, 2010; Hoffmann, 

2016; Larsson, 2015; Lindeberg, 2016) 

5 Exempelvis hepatit A-E, tuberkulos, hiv, gonorré och liknande (Socialdepartementet, 2016b). 
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nationellt intresse av att förebygga spridning eller utbrott (Folkhälsomyndigheten, 2016b; 

Socialdepartementet, 2016b; Vårdguiden , 2016). Vid en nationell upphandling stärks 

rimligtvis landstingens förhandlingsposition gentemot läkemedelsbolagen eftersom den 

gemensamma inköpskraften är större än ett landstings, vilket även bör leda till att landstingens 

ekonomiska resurser kan användas mer effektivt. För läkemedel med ett lägre nationellt 

upphandlingsintresse sker upphandlingen regionalt, de regionala upphandlingarna anses även 

vara mer mottagliga för införandet av mervärdestjänster då de kan anpassas efter enskilda 

landstingsbehov. (Hoffmann, 2016; Jönsson & Carlsson, 2013; Larsson, 2015; SKL, 2014) 

Eftersom upphandlingsförfarandena och -strategierna ser olika ut på regional och nationell 

nivå, antas de olika upphandlingsnivåerna värdesätta och prioritera inköpsparametrar till följd 

av att de har olika agendor och intressen. Därför är det i studien intressant att klargöra vilka 

olika parametrar och prissättningsmodeller som värdesätts, om och hur dessa skiljer sig åt. Det 

är även intressant att studera om läkemedelsbolagen påverkas i sin försäljning mot regionerna 

och NT-rådet beroende på inköpsnivån och hur de då måste anpassa sig till de olika 

förutsättningarna. (Janusinfo - Stockholms läns landsting, 2016a; Jönsson & Carlsson, 2013; 

Larsson, 2015; Lindeberg, 2016; Region Östergötland, 2016b) 

Påverkas kostnadseffektivitet, strategier och mervärdestjänster av affärsrelationer? 

Den historiska kontexten och den existerande misstron påverkar affärsrelationen mellan 

läkemedelsindustrin och landstingen negativt samt försvårar möjligheten till att skapa goda 

affärsrelationer (Association of the British Pharmaceutical Industry, 2013; Hoffmann, 2016; 

Kessel, 2014; Larsson, 2015). Även existerande lagar och regler6, komplicerade 

upphandlingsprocesser och en avsaknad av helhetsperspektiv inom hälso- och sjukvård skadar 

förtroendet (Anell & Gerdtham, 2010; Blomqvist, 2007; Paulsson, 2009). Utan förtroende 

försvåras även skapandet av en god affärsrelation (Davis & Spekman, 2004; Huang & 

Wilkinson, 2013) och skapandet av lämpliga mervärdestjänster blir lidande av dåliga 

affärsrelationer eftersom det krävs ett utbyte av kunskap, idéer och kommunikation (Kindström 

& Kowalkowski, 2012; Ritter & Gemünden, 2003; Windahl & Lakemond, 2006). Utbytet 

måste finnas för att en leverantör ska kunna utveckla tjänster som efterfrågas av en köpare, 

således krävs goda affärsrelationer för att kunna öka tjänstorientering vid 

läkemedelsupphandling (Kindström & Kowalkowski, 2012; Ritter & Gemünden, 2003; 

Windahl & Lakemond, 2006). Därför anser författarna att det viktigt att studera 

affärsrelationer, en del i studien avser därför att undersöka vad regionerna och 

läkemedelsföretagen söker i  sin gemensamma affärsrelation, vad de värdesätter samt vad de 

vill åstadkomma med den.  

Ytterligare påverkande faktorer vid läkemedelsupphandling 

Ytterligare en faktor som möjligen försvårar en förändring av och ökad tjänsteorientering vid 

läkemedelsupphandling (och även en utveckling av affärsrelationer) är enligt författarna 

landstingens organisationsstruktur. Landstingen som genomför läkemedelsinköp påverkas av 

flera aspekter – politiska, administrativa och medicinska. Påverkan beror på att 

                                                 
6 Exempelvis lagen om offentlig upphandling (LOU). LOU avser säkerställa att den upphandlande myndigheten 

utnyttjar de statliga medlen effektivt och att upphandlingen sker på ett rättvist samt icke-diskriminerande sätt. 

(Konkurrensverket, 2016b; Lindeberg, 2016)  Mer om offentlig upphandling står att läsa under rubriken LOU:s 

inverkan på maktbalansen i avsnittet 2.1 Affärsrelationer samt i Appendix II – Lagen om offentlig upphandling.  
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landstingsorganisationen är stor, anställda har olika bakgrunder och yrkesroller (politiker, 

tjänstemän, läkare och liknande), därför har de även olika prioriteringar och synsätt på hur 

läkemedelsupphandling ska genomföras. (Blomqvist, 2007; Hoffmann, 2016; Larsson, 2015; 

Paulsson, 2009) Exempelvis sätter den medicinska professionen ofta behandlingseffektiviteten 

för de egna patientgrupperna främst vid en upphandling av läkemedel, verksamhetsansvariga 

måste däremot se till helheten för verksamheten7 (Anell & Gerdtham, 2010). Därför upplever 

vissa klinikchefer att politiker har bristande förståelse för verksamhetens villkor och 

förutsättningar (Paulsson, 2009). Vidare har LOU och läkemedelsupphandling traditionellt sett 

haft en stor produktfokus, vilket resulterat i att läkemedel historiskt har setts som en produkt 

och inte som en potentiell tjänst. Därför har mervärdestjänster inte efterfrågas trots att 

läkemedelsföretagen anser sig kunna erbjuda dessa. (Hoffmann, 2016; Larsson, 2015) 

Ovanstående faktorer medför svårigheter i förändringsarbetet inom hälso- och sjukvården samt 

vid läkemedelsupphandling. (Anell & Gerdtham, 2010; Hoffmann, 2016; Larsson, 2015) 

Därför genomförs intervjuer på olika organisationsnivåer inom landstingen för att försöka få 

en helhetsbild över de olika nivåernas upphandlingssituation och inställning till en ökad 

tjänsteorientering vid läkemedelsupphandling. 

Det är dock författarnas tro, utifrån problembakgrunden, att både landstingen och 

läkemedelsföretagen skulle kunna dra nytta av läkemedelskompletterande mervärdestjänster. 

Från landstingets perspektiv skulle mervärdestjänster teoretiskt kunna medföra att hälso- och 

sjukvården använder sina resurser mer effektivt (Anthony Strittmatter, 2012; Lustig, 2004; Pan 

American Health Organization, 2001; WHO, 2016). För läkemedelsbolagen skulle 

mervärdestjänster innebära möjligheten att kunna erbjuda attraktiva kundlösningar som är 

vinstgenererande och lönsamma (Bowen, Siehl, & Scheider, 1991; Gadiesh & Gilbert, 1998; 

Wise & Baumgartner, 1999). Dessutom skulle erbjudna mervärdestjänst kräva att djupa och 

långa kundsamarbeten utvecklas, något som är viktigt för läkemedelsbolagen då konkurrensen 

och kraven på resurseffektivitet inom läkemedelsindustrin förväntas bli högre i framtiden med 

ökad förekomst av generika, parallellimport och substitut (Gautam, 2015; Hoffmann, 2016; 

Jönsson & Carlsson, 2013; Larsson, 2015; Lindeberg, 2016; McKinsey&Company, 2011). 

Vidare tror författarna att mervärdestjänster, exempelvis nya betalningslösningar eller 

prissättningsmodeller (upphandling-på-resultat, betala-för-resultat eller liknande) som baseras 

på läkemedels effekt och biverkningar, skulle gynna både upphandlande landsting och säljande 

läkemedelsbolag. Detta eftersom utvecklingen av läkemedel har blivit dyrare och sjukvårdens 

betalningsförmåga inte ökat proportionellt mot den stigande kostnaden. Dessutom varierar 

betalningsviljan för ett läkemedel beroende på dess egenskap i förhållande till det upplevda 

värdet och observerade resultatet. (Anell & Gerdtham, 2010; Bengt Jönsson, 2004; Jönsson & 

Carlsson, 2013). Därför avser en del av rapporten att undersöka vilka mervärdestjänster som 

eftersöks och kan skapas av de inblandade aktörerna.  

                                                 
7Ett exempel, som har lyfts i initiala intervjuer och bygger på tidigare resonemang är upphandlingssituationen när 

två (eller flera) läkemedel av varierande prisklass finns tillgängliga. Ett dyrare läkemedel medför högre 

patientnytta (förkortad behandlingstid, färre biverkningar eller liknande) samtidigt som det billigare medför en 

lägre patientnytta, i alla andra avseenden är läkemedlen likvärdiga. Valet av det billigare läkemedlet medför att 

resursförbrukningen för det upphandlande terapiområdet blir mindre, följaktligen uppstår ett prioriteringsdilemma 

baserat på ansvarsområde (verksamhetschefen: verksamheten som helhet och läkaren: patienten).  
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1.2 Det studerade systemet 

För att kunna begränsa och besvara problematiseringen har ett system skapats, i vilket de 

studerade landstingen och läkemedelsföretaget verkar inom. Detta system kallas i rapporten för 

det studerade systemet, visas nedan i Figur 1. I det studerade systemet har ett läkemedelsföretag 

valts ut, MSD Sverige AB. Det har även valts ut två landsting vilka jobbar på en regional nivå, 

dessa är Jönköping och Östergötland. Slutligen har även NT-rådet8 studerats för att kunna 

betrakta upphandlingar på en nationell nivå. Det studerade systemet innefattar endast 

slutenvården.  

 

Figur 1: Beskrivning av det studerade systemet i rapporten. Delar som är gråskuggade har inte studerats. 

1.2.1 MSD  

År 1974 bildades MSD Sverige AB för att marknadsföra och sälja framtagna läkemedel i 

Sverige. De har sitt ursprung i företaget MSD & Co., Inc. från USA som i sin tur har sitt 

ursprung i 1650-talets Tyskland. MSD Sverige AB har cirka 170 stycken anställda i Sverige 

idag men totalt finns cirka 76 000 stycken medarbetare och anställda globalt i MSD-koncernen. 

MSD Sverige AB arbetar idag med att marknadsföra läkemedel, tillhandahålla medicinska 

tjänster och genomföra kliniska prövningar. MSD Sverige AB agerar både inom öppen- och 

slutenvården vilket innebär att MSD Sverige AB säljer till landsting, vårdinrättningar och 

sjukhus samt apotek (Lindeberg, 2016). Terapiområden som MSD Sverige AB är aktiva inom 

är bland annat diabetes, fertilitet och antikonception, smärta, astma och allergi, cancer, hjärt-

kärlsjukdomar, inflammatoriska tarmsjukdomar samt svampinfektioner. Som 

informationstjänst tillhandahåller MSD Sverige AB bland annat den internetbaserade tjänsten 

Univadis vilket är en informations- och utbildningsplattform för läkare. (MSD Sverige AB, 

2016) Vidare i rapporten kommer MSD Sverige AB benämnas som MSD om inget annat anges. 

1.2.2 Regioner 

I Sverige finns det 20 stycken landsting, av dessa har nio stycken rätten att kalla sig för regioner 

till följd av att de har ett utökat ansvar, även om de teoretiskt fortfarande är landsting. Det 

                                                 
8 NT-rådets ger på uppdrag av Sveriges landsting nationella rekommendationer till landstingen angående 

förhållningssätt till nya läkemedel och behandlingsterapier (Janusinfo, 2016d; SKL, 2016d). 
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utökade ansvaret varierar mellan regionerna men grundar sig i ett åtagande utöver deras 

grundläggande ansvar inom hälso- och sjukvårdsfrågor, tandvård och kollektivtrafik. (SKL, 

2016b) Då landstingen i det studerade systemet också är regioner kommer de därför i rapporten 

refereras till som regioner, till regioner inkluderas även NT-rådet om inget annat uppges. Skulle 

rapporten referera till landsting syftar författarna på samtliga landsting i Sverige och därför inte 

det studerade systemet.  

Hur landstingens offentliga upphandlingar sker styrs till stor del av LOU men även av andra 

aspekter och faktorer, bland annat av det sociala ansvar och ställningstagande som landstingen 

tar (Socialt Ansvarstagande, 2016). Detta innebär att landstingen säkerställer att varor och 

tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarstagande förhållanden, vilka 

återfinns i landstingens uppförandekod (Socialt Ansvarstagande, 2016). Ytterligare riktlinjer 

för hur landstingen ska göra och styra upphandlingar ges av CSR-kompassen framtagen av 

konkurrensverket, den ska främja ett ökat socialt ansvar (CSR-kompassen, 2016).  

1.3 Syfte 

Att ta fram ett strategiskt ramverk för att skapa en ömsesidigt gynnsam upphandlingssituation 

av läkemedel. 

1.4 Preciserande syfte 

Författarna har under problematiseringen fått uppfattningen att både landstingen i Sverige och 

läkemedelsföretagen eftersträvar en god och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård. Det 

strategiska ramverket avser därmed att identifiera områden och parametrar inom 

läkemedelsbolagets och regionernas interaktion, utbyte av information och ageranden i syfte 

att skapa bättre affärsförutsättningar för alla aktörer i det studerade systemet. Ramverket avser 

dessutom att underlätta och främja ömsesidiga samarbeten samt gemensamt värdeskapande för 

aktörerna i det studerande systemet. Dock anser författarna att eventuella förändringar och 

förbättringar av läkemedelsupphandling endast kan genomföras om alla inblandade aktörer 

skulle gynnas av förändringarna och förbättringarna. För att detta ska kunna ske utgår 

författarna från att ett gemensamt värdeskapande är möjligt att uppnå i det studerade systemet. 

Då det strategiska ramverket avser identifiera utvecklingsområden och –parametrar för 

aktörerna och deras verksamheter anses affärsrelationer vara viktiga att beakta och utvärdera i 

det studerade systemet. Detta eftersom att aktörernas verksamheter till stor del påverkas av de 

andra aktörernas verksamheter och således även affärsrelationerna mellan dem. Därför måste 

affärsrelationens påverkande faktorer, såsom makt och förtroende, fastställas och varför olika 

aktörer i systemet agerar som de gör i olika upphandlingssituationer. Således blir även 

existerande affärsrelationers maktbalans, beroende och strävan viktiga att fastställa.  

Vidare är syftet att studera hur prissättningsmodellerna kan används i det studerade systemet 

(på en nationell nivå studeras läkemedel mot hepatit C  och på en regional nivå antibiotika). En 

identifiering av de befintliga prissättningsmodellerna sker för att en analys av styrkor och 

svagheter ska vara möjlig samt för att kunna påvisa likheter och skillnader i 

upphandlingsförfarandena på de två nivåerna. Rapporten avser även att försöka identifiera 

parametrar, som vanligen inte beaktas vid läkemedelsinköp, för att avgöra om dessa potentiellt 
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kan tillföra mervärde vid upphandling för regionerna och läkemedelsbolaget i det studerade 

systemet. 

Slutligen kommer läkemedelsföretagets och regionernas strategier i det studerade systemet att 

identifieras liksom regionerna inköpsorganisation på en verksamhets- och produktnivå. Detta 

för att möjliggöra en sammanvägd analys av hur läkemedelsinköp och -försäljning sker samt 

för att fastställa de faktorer som är drivande och påverkar läkemedelsupphandling.  Analysen 

görs i syfte att avgöra om strategiska förändringar inom dessa områden kan innebära mervärde 

för regionerna och läkemedelsbolaget i det studerade systemet. Analysen kommer därför 

fokusera på studiens kärnområden: affärsrelationer, kostnadseffektivitet, strategier och 

tjänsteorientering för att identifiera utvecklingsmöjligheter i ramverket. Utifrån denna analys 

avser författarna ge både teoretiska och praktiska tips (se kapitel 7 Slutsats och 8 Diskussion) 

om hur gemensamt värdeskapande och fördjupade samarbeten kan uppnås inom terapiområdet 

infektion för läkemedel mot hepatit C och antibiotikapreparat, vilket förhoppningsvis kan ge 

förbättrad hälso- och sjukvård. 

1.5 Studiens fokusområden 

I problematiseringen har fyra olika områden identifierats, vilka av författarna anses vara 

kärnområden för att skapa ett strategiskt ramverk av syftets karaktär, därför kommer dessa 

vidareutvecklas och definieras i rapporten. De fyra identifierade kärnområdena behandlas inom 

ramarna för det studerade systemet och åskådliggörs nedan: 

Affärsrelationer – Området anses viktig då goda affärsrelationer är en grundfaktor till att 

samarbeten kan genomföras och skapas samt för gemensamt värdeskapande (Ulaga, 2003; 

Lambert & Enz, 2012; Ritter & Gemünden, 2003). Ytterligare en anledning till varför 

relationsområdet anses viktigt att ta upp i rapporten är på grund av den historiska kontexten 

och misstron (presenterades i problembakgrunden) som finns mellan landsting och 

läkemedelsindustri (Association of the British Pharmaceutical Industry, 2013; Hoffmann, 

2016; Kessel, 2014; Larsson, 2015). 

Kostnadseffektivitet – Området anses viktig då begreppet spelar en central roll vid offentliga 

upphandlingar och vid prissättningsmodeller av läkemedel (Anell & Gerdtham, 2010; 

Lundkvist, 2005; TLV, 2016c). 

Strategier – Området anses viktigt då det studerade systemets strategier, vilka består av både 

inköps- och försäljningsstrategier, påverkar och avgöra huruvida utbudet av produkter och 

mervärdestjänster från läkemedelsföretag kompletterar den efterfrågan som regionerna har. 

Dessutom anses begreppet vara relevant för att avgöra om en ökad tjänsteorientering vid 

läkemedelsupphandling kan tillföra mervärde för involverade aktörer.  

Tjänsteorientering – Området anses viktig då produktassocierade tjänster ofta efterfrågas av 

kunden, vilka både kan innebära mervärde för kunden och fördelar9 för säljaren (Kindström & 

Kowalkowski, 2012; Oliva & Kallenberg, 2003; Wise & Baumgartner, 1999). Därför tror 

                                                 
9 Bland annat ekonomiska, såsom högre vinstmarginal och mer stabilt inkomstflöde än för produkter, och 

konkurrensfördelar (Anderson, Fornell, & Rust, 1997; Heskett, Sasser, & Schesinger, 1997; Quinn, 1992). 
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författarna att en ökad tjänsteorientering är nyckeln till kostnadseffektiva och förbättrade 

läkemedelsupphandling som både läkemedelsbolaget och regionerna har nytta av. 

Utifrån de identifierade kärnområdena och rapportens syfte har de ovanstående kärnområdena 

varit underlag till rapportens frågeställningar respektive deras underfrågor, vilka presenteras i 

avsnittet 3.2 Studiens frågeställningar. Frågeställningarna har legat till grund för de 

intervjufrågor som ställts till intervjuobjekten, intervjufrågorna har använts vid intervjuer med 

landsting, NT-rådet och personal på MSD för att uppfylla rapportens syfte. 

1.6 Analysmodell 

För att uppfylla rapportens syfte krävs en analysmodell som underlättar strukturerandet av 

analysen av den insamlade empirin och utvalda litteraturen samt för att dra slutsatserna i 

rapporten. Analysmodellen baseras på de kärnområden som identifierades i avsnitt 1.1 

Problembakgrund och 1.4 Studiens fokusområden. Analysmodellen illustreras nedan i Figur 2  

och förklarar hur det studerade systemet, kärnområdena och rapportens frågeställningar 

kopplar an till varandra. Vidare förklarar modellen hur rapportens studie och undersökning går 

till samt hur syftet ska besvaras. De olika delarna i modellen förklaras längre fram i avsnittet. 

 

Figur 2: Rapportens analysmodell. De färgade cirklarna motsvara de olika kärnområden, med tillhörande frågeställningar, 

som identifierats som viktiga för att besvara rapportens syfte. 
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1.6.1 Genomgång av analysmodellen   

Under förstudien till rapporten skapade författarna sig en övergripande bild av hur 

läkemedelsupphandlingar genomförs, både utifrån ett försäljnings- och inköpsperspektiv samt 

externa och interna faktorer. Påverkande faktorer och förutsättningar som identifierades och 

kategoriserade som tillhörande ett av de fyra kärnområdena, vilka representeras av de färgade 

cirklarna i Figur 2. Rapportens frågeställningar baserades sedan på dessa faktorer och 

förutsättningar. 

För att säkerställa en hög validitet, att både regionernas och läkemedelsbolagets perspektiv togs 

hänsyn till samt att rapporten förankrades i vetenskapliga teorier, valde författarna att använda 

sig av tre olika angreppssätt. I modellen representeras dessa av de tre kolumnerna: MSD, 

Region Jön och Ög10 samt Litteratur11. De tre kolumnerna är sammanlänkade med förstudien 

och varandra då de påverkar samt är beror på varandra, en förändring i agerande och 

uppförande hos säljaren (MSD) eller köpare (regioner12) kommer påverka de andra. Samtidigt 

kan förändringar i beteende och uppförande härledas till vetenskapliga teorier.   

Varje kolumn är uppbyggd av fyra mindre celler som vardera identifieras av en färg. Färgen 

symboliserar det kärnområde kolumnen tillhör. Vidare finns det i varje cell tre bokstavs- och 

sifferkombinationer, dessa symboliserar de frågeställningar författarna ämnar besvara i varje 

kärnområde. Frågeställningarna presenteras närmare i avsnittet 3.2 Studiens frågeställningar. 

Varje kolumn har även samma frågeställningar för samma kärnområden. Det vill säga, Q1.1 är 

samma fråga för alla tre kolumner. Författarna syftar till att skapa en helhetsbild och -förståelse 

för hur varje aktör, inklusive vad den vetenskapliga teorin förespråkar, agerar och har för 

inställning vid en upphandling. Vid analysen har därför samtliga tre kolumner vägts in 

samtidigt mot varandra tillsammans med de tre frågeställningarna för respektive kärnområde. 

Detta har varit en djupare och relativt ingående analys med avsikt att besvara kärnområdets 

huvudfrågeställning. Analysen av kärnområdena har även ställts mot teorin i referensramen.  

När huvudfrågeställningarna i de fyra kärnområdena har besvarats genomfördes en gap-analys 

för att möjliggöra en jämförelse av de likheter och skillnader i agerandet och inställningarna 

som existerat mellan aktörerna. För att nå ett akademiskt djup i gap-analysen verifierades den 

av frågeställningarna som baserats på redovisad litteratur i referensramen. Faktorerna i gap-

analysen blev grunden till rapportens slutliga konklusion. Avslutningsvis sker en återkoppling 

till den förstudie och problembeskrivning som gjordes i början av arbetet. Det görs för att 

säkerställa och validera att framtagna slutsatser verkligen besvarar och bemöter den 

problembeskrivning som inledningsvis gjordes. Efter analysen kommer en slutsats, i slutsatsen 

skapas det strategiska ramverket vilket ska korrespondera mot rapportens syfte.  

                                                 
10 Region Jönköpings län och Region Östergötland 
11 Anledningen till att kolumnerna som representerar MSD och landstingen är grupperade tillsammans och inte 

med litteratur beror på att dessa representerar faktiska aktörer inom läkemedelsupphandling. Litteraturkolumnen 

syftar endast till att förklara och vara ett vetenskapligt stöd till deras agerande. Därför är denna kolumn separerad 

från de andra. 
12 Region Jönköpings län och Region Östergötland 
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2 Referensram 
Referensramen innefattar all teori som insamlats under litteraturstudien. Den innehåller fyra 

huvudområden: affärsrelationer, tjänsteorientering, kostnadseffektivitet och strategier. Detta 

eftersom att dessa fyra huvudområden identifierades som viktiga i förhållande till sin påverkan 

av problemsituationen som beskrevs i inledningen av rapporten.  

2.1  Affärsrelationer 

Läkemedelsbolaget och regionerna i det studerade systemet kommunicerar, samarbetar och 

interagerar med varandra på olika sätt, och till olika grad, i samband med en 

läkemedelsupphandling (Hoffmann, 2016; Larsson, 2015; PhRMA, 2015). Dessa 

kommunikations- och interaktionsmetoder kommer i rapporten klassificeras av författarna som 

tillhörande en del av en affärsrelation. Anledningen till att författarna samlar olika 

kommunikations- och interaktionsmetoder under begreppet affärsrelationer är för att underlätta 

skrivandet och förståelsen av rapporten.  

Många vetenskapliga teorier stödjer idén om att samarbeten och affärsrelationer mellan aktörer 

på en marknad både skapar affärsmöjligheter, konkurrensfördelar och ett gemensamt 

värdeskapande (Grönroos & Helle, 2010; Lusch, Vargo, & Tanniru, 2010; Ritter & Gemünden, 

2003). Även utvecklandet av en lämplig strategi (inköp-, försäljningsstrategi, 

prissättningsmodell eller liknande) och säkerställandet av att utbudet matchar efterfrågan kan 

anses beror på den affärsrelation som finns mellan en säljande och köpande aktör (Hill & 

Brown, 2007; Jannesson, Nilsson, & Rapp, 2014; Nath & Sudharshan, 1994). Därför anses 

affärsrelationen mellan regionerna och läkemedelsindustrin av författarna vara en viktig del att 

ta hänsyn till vid läkemedelsupphandling och för att sammankoppla analysmodellens olika 

avsnitt.   

Vidare anser författarna att det är logiskt att anta att aktörers historiska kontext och interaktion, 

exempelvis den misstro13 som finns mellan läkemedelsindustrin och upphandlande regioner, 

påverkar förmågan till framtida samarbete och gemensamt värdeskapande i  det studerade 

systemet (stöds bland annat av Huang & Wilkinson (2013) och Davis & Spekman (2004)). 

Därför blir affärsrelationen mellan läkemedelsbolaget och regionerna viktig att klargöra för att 

ett gemensamt värdeskapande ska uppnås. Gemensamt värdeskapande anses dessutom ge 

förbättrade vinstresultat och lönsamhet relativt de företag eller organisationer som inte 

använder sig av det (Lambert & Enz, 2012; Ulaga, 2003). Ovanstående stöds även av Ritter & 

Gemünden (2003), vilka framhåller att samarbeten och affärsrelationer kan öppna upp för att 

nå nya marknader och affärsmöjligheter. Sammanfattningsvis går det att säga att samarbeten 

mellan aktörer bland annat kan leda till gemensamt värdeskapande och ökad konkurrenskraft 

(Grönroos & Helle, 2010; Lusch, Vargo, & Tanniru, 2010; Ulaga, 2003). Därför blir det även 

intressant att klargöra om ovanstående kan appliceras vid läkemedelsupphandling och i det 

studerade systemet. 

                                                 
13 Misstron har behandlats i problembakgrunden. 
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2.1.1 Affärsrelationers betydelse 

Historiskt har affärsrelationers betydelse vid, och påverkan på, försäljning underskattats. 

Utgångspunkten för underskattningen som gjorts har varit att genomförda transaktioner inte 

ansetts påverka framtida försäljningar och interaktioner mellan två aktörer (Kindström & 

Kowalkowski, 2012; Tuli, K., & Bharadwaj, 2007), något som bevisligen inte stämmer med 

tanke på påverkan den historiska misstron har haft på interaktionen mellan läkemedelsindustrin 

och regionerna (Anell & Gerdtham, 2010; Blomqvist, 2007; Paulsson, 2009). I takt med att 

marknaden ökat efterfrågan på tjänster knutna till produkter har även vikten av affärsrelationer, 

både intra- och inter-relationer, samt deras påverkan på verksamhetens lönsamhet 

uppmärksammats. Affärsrelationer är även viktiga för att företag ska lyckas med samarbeten 

och partnerskap inom tjänsteutveckling. (Kindström & Kowalkowski, 2012; Ritter & 

Gemünden, 2003; Windahl & Lakemond, 2006)  

Kindström & Kowalkowski (2012) och Windahl & Lakemond (2006) lyfter också vikten av 

kommunikation och interaktion med kunden genom affärsrelationer på olika 

organisationsnivåer för att utveckla kundanpassade tjänster. Resonemangen ovan stöds även 

av Ritter & Gemünden (2003). Dessutom  krävs det att den säljande organisationen skapar en 

djup förståelse genom personliga och affärsmässiga relationer på flera nivåer mot kunden för 

att förstå hur tjänster14 ska kunna utnyttjas optimalt i kundens verksamhet (Kindström & 

Kowalkowski, 2012; Windahl & Lakemond, 2006). En förståelse på flera nivåer och kring 

behovet av läkemedelstjänster anser författarna är speciellt viktigt i det studerade systemet 

eftersom det medicinska behovet måste kombineras med finansiella budgetar vid 

upphandlingsförfarandet. Det är även viktigt med kontinuitet i de affärsrelationerna som finns 

mellan de båda organisationerna då det skapar förtroende och möjlighet att påverka och 

informera om nya tjänster och produkter (Eggert, Ulaga, & Schultz, 2006; Kindström & 

Kowalkowski, 2012). Att affärsrelationer kan används för att skapa och bygga förtroende 

stärker författarnas tro att affärsrelationsområdet är viktigt att beröra och utgå från i rapporten 

då den historiska kontexten är viktigt för att förstå aktörerna i det studerande systemet. 

Avslutningsvis framhåller Kindström & Kowalkowski (2012), Eggert et al. (2006) och 

Windahl & Lakemond (2006) att både leverantören och kunden kan behöva anpassa delar av 

sina verksamheter till varandra om de efterfrågade tjänsterna är komplexa och sträcker sig över 

en lång tid för att de ska bidra till gemensamt värdeskapande.  

2.1.2 Grundförutsättningar 

Olika aktörer kan ha olika värderingar, organisationskulturer och verksamheter. Hur lika eller 

skilda dessa faktorer är medför att interaktioner och affärsrelationer mellan aktörerna blir 

komplexa och dynamiska i sin natur (Crowther & Donlan, 2011; Day, 2011; Ritter, Wilkinson, 

& Johnson, 2004). Detta är speciellt viktigt att ta hänsyn till inom läkemedelsupphandling då 

den historia kontexten mellan upphandlande regioner och säljande läkemedelsbolag har 

bidragit till att en misstro finns mellan dem (Anell & Gerdtham, 2010; Blomqvist, 2007; 

Paulsson, 2009). Misstron gör att förtroendet mellan regionerna och landstinget blir lidande, 

något som är problematiskt eftersom förtroende är viktigt för att skapa en god affärsrelation 

                                                 
14 Att endast tjänsteperspektivet framhävs beror på att rapportens fokus och syfte är tjänsteorienterat. 

Tjänsteorientering behandlas i ett senare kapitel i referensramen.  
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(Davis & Spekman, 2004; Huang & Wilkinson, 2013). Vidare framhåller Davis & Spekman 

(2004) att leverantörers förtroende till köparen påverkas negativt om den inköpande 

organisationen håller leverantören på ett armlängdsavstånd och byter ut dem frekvent. Således 

riskerar den långsiktiga affärsrelationen att skadas mellan läkemedelsbolaget och regionerna 

till följd av att läkemedelsbolaget inte känner sig trygga. Vidare bidrar komplexiteten i 

affärsrelationer och -interaktioner till risker och utmaningar för beslutstagare, många av dessa 

utmaningar bottnar i svårigheter att kombinera och utnyttja båda aktörers resurser effektivt. 

Detta kan i sin tur bero på brist i förståelse av den andra partens verksamhet och 

kommunikation mellan aktörerna. (Crowther & Donlan, 2011; Day, 2011; Ritter, Wilkinson, 

& Johnson, 2004) I det studerade systemet kompliceras förståelsen för och kommunikationen 

mellan aktörernas verksamheter samt ett eventuellt gemensamt utnyttjande av resurser på grund 

av att aktörerna har olika mål och drivkrafter (Hoffmann, 2016; Larsson, 2015; 

Regeringskanseliet, 2016; SKL, 2016a). Det beror bland annat på att regionerna är folkvalda, 

inte har något eget vinstintresse med drivkraften att representera dess invånare och se till 

samhällets bästa (Regeringskanseliet, 2016; SKL, 2016a). Läkemedelsbolagen är oftast 

internationella företag som drivs av strävan att generera vinster för sina ägare (Hoffmann, 

2016; Larsson, 2015). Risker som uppkommer i samband med affärsrelationsskapande är att 

den energi, kostnad och tid som läggs på att skapa affärsrelationerna inte motsvarar de fördelar 

som uppnås genom affärsrelationen, det vill säga input motsvarar inte output (Crowther & 

Donlan, 2011; Day, 2011; Ritter, Wilkinson, & Johnson, 2004). Att skapa framgångsrika 

affärsrelationer grundar sig därför på flera faktorer, men främst två stycken. Dels i skapandet 

av en gemensam förväntning av vad samarbetet eller affärsrelationen ska medföra och resultera 

i. Dels i en ömsesidig förståelse vad värdeskapandet innebär för aktörerna i affärsrelationen 

utifrån aktörernas egna förutsättningar, mål och erfarenheter. (Frow & Payne, 2011; 

Henneberg, Pardo, Mouzas, & Naudé, 2009; Kowalowski, 2011)  

Ytterligare faktorer som kan påverkar affärsrelationer är enligt Mitchell et al. (1997), Gulati 

(1998) och De Wit & Meyer (2010) : legitimitet, angelägenhet, frekvens och maktbalans.  

 Legitimitet - syftar till de skrivna och oskrivna reglerna eller normerna som sätts upp 

av aktörerna för hur affärsrelationerna ska fortlöpa, interaktion ska ske och konflikter 

ska lösas. I rapporten anses denna faktor viktig för att skapa en transparens i 

affärsrelationen och minska den misstro som finns inom läkemedelsupphandling. 

 Angelägenhet - syftar till att affärsrelationen kommer att påverkas av hur tidspressade 

de båda aktörerna är att producera och erhålla resultat av relationen. Till exempel, 

bedömer författarna att de regionala politikerna kan vara benägna av att uppnå resultat 

inom mandatperioden eller inför ett val. Därför finns risken att kortsiktiga lösningar 

prioriteras framför långsiktiga. 

 Frekvens - syftar på nutida och framtida interaktioner, hur dessa påverkas av ageranden 

samt hur affärsrelationen utvecklas. Om två parter sällan träffas utvecklas många 

gånger affärsrelationen annorlunda än om de träffas frekvent. Beroende på vilken typ 

av frekvens läkemedelsbolagen och regionerna vill ha på sin interaktion påverkas därför 

affärsrelationstypen (transaktions- eller relationsorienterad) de har mellan sig. 

Affärsrelationstypen kommer även influera hur väl mervärdestjänster utvecklas och om 
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gemensamt värdeskapande är möjligt (Galbraith, 2002; Kindström & Kowalkowski, 

2012; Shah, T, Parasuraman, Staelin, & Day, 2006).   

 Maktbalansen – syftar på  förhållandet mellan de två aktörerna i affärsrelationen, ju 

mer makt en aktör har desto större förmåga har denne att påverka den andres 

verksamhet och beteende. Faktorn anses viktig då författarna utgår från att respektive 

aktör i det studerade systemet strävar efter att få inflytande över den andra aktören i 

syfte att göra en så lyckad upphandling/försäljning som möjligt. Slutligen anses faktorn 

även viktig för att uppnå gemensamt värdeskapande då en alltför obalanserad 

maktbalans antas försvåra förenandet av aktörernas mål, något som är nödvändigt vid 

gemensamt värdeskapande (De Wit & Meyer, 2010; Frow & Payne, 2011; Henneberg, 

Pardo, Mouzas, & Naudé, 2009; Kowalowski, 2011).  

Författarna anser att de två faktorerna (gemensamma förväntningar och ömsesidig förståelse) 

tillsammans med faktorn maktbalans måste utgöra grunden i en framtida affärsrelation. 

Författarna baserar detta på den historiska kontexten och misstron som uppfattats existera 

mellan aktörerna i det studerade systemet. Anledningen är att författarna inte tror det är möjligt 

att nå en konsensus inom de andra faktorerna (legitimitet, angelägenhet och frekvens) innan en 

konsensus har uppnåtts inom de fundamentala faktorerna (gemensamma förväntningar, 

ömsesidig förståelse och maktbalans). 

Baserat på ovan resonemang och den historiska kontexten definierar därför författarna en 

affärsrelation i det studerade systemet som: En interaktion eller ett samarbete, över flera nivåer 

och olika sätt, där syftet är att uppnå någon form av gemensamt mål, vilket görs genom 

skapandet av gemensamma förväntningar, ömsesidig förståelse och situationsanpassad 

maktbalans15.  Författarnas definition av en affärsrelation är dels baserad på Kindström & 

Kowalkowskis (2012) och Windahl & Lakemonds (2006) resonemang att en affärsrelation 

måste skapas över flera nivåer, dels på  Hennebergs et al. (2009), Kowalkowskis (2011) och 

Frow & Paynes (2011) resonemang om att ömsesidig förståelse, gemensamma förväntningar 

och maktbalans är viktiga för en givande affärsrelation. 

Maktbalans i affärsrelationer 

Många författare (bland annat Chandler (1990), Kay (1993), Pfeffer & Salancik (1978), Porter 

(1980) samt Schelling (1960)) anser att förståelsen för hur interaktionen ser ut mellan aktörer 

i en affärsrelation är viktigt för att utvärdera maktbalansen mellan dem. Eftersom även 

maktbalansen spelar in hur aktörerna agerar i det studerade systemet kartläggs maktbalansen 

mellan dem (De Wit & Meyer, 2010; Gulati, 1998; Mitchell, Agle, & Wood, 1997). De Wit & 

Meyer (2010) har, utifrån Ruigrok & Van Tulder (1995), kategoriserat fyra olika inter-

organisationsrelationer med ursprung i maktbalansen. De två dimensionerna som skapar de 

fyra affärsrelationerna, vilka kan ses i  Figur 3, är hur nära eller avlägsen affärsrelationen är 

och om maktförhållandet är balanserat eller obalanserat mellan aktörerna.   

                                                 
15 Att maktbalansen är situationsanpassad anser författarna kan bidra till att främja förtroendet mellan aktörerna 

trots den historiska kontexten.  
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Figur 3: Illustration av den relativa maktbalansen i inter-organisationsrelationer. (De Wit & Meyer, 2010) 

A. Ömsesidig självständighet: Förhållningssättet innebär att aktörerna 

(läkemedelsbolaget eller regionerna) kan agera självständigt utifrån sina egna mål och 

förutsättningar, ingen hänsyn behöver tas till samarbetspartnern. Aktörer som ingår 

denna typ av affärsrelation kan avbryta samarbetet utan att riskera drabbas av några 

konsekvenser. Förhållningssättet innebär dock att ingen av aktörerna har någon makt 

eller inflytande över den andra aktören. (De Wit & Meyer, 2010; Ruigrok & Van 

Tulder, 1995)  

B. Ömsesidigt beroende: Läkemedelsbolaget och regionerna har en tät affärsrelation där 

båda parter har ett snarlikt maktförhållande, det vill säga de har ett balanserat inflytande 

över varandra. (De Wit & Meyer, 2010; Ruigrok & Van Tulder, 1995) 

C. Obalanserad självständighet: När exempelvis ett läkemedelsbolag och en region inte 

har en nära affärsrelation, och en av dem (exempelvis aktör A) har mer makt över den 

andra parten (aktör B). Därför blir Aktör B mer beroende av aktör A än tvärtom. Således 

har aktör A mer frihet att agera efter egna förutsättningar och mål än aktör B, därför 

tvingas aktör B till en högre grad anpassa sig efter aktör A. (De Wit & Meyer, 2010; 

Ruigrok & Van Tulder, 1995) 

D. Obalanserat beroende: Här har båda aktörer en nära affärsrelation med varandra även 

om maktförhållandet är asymmetriskt mellan dem, det vill säga, en aktör har ett stort 

inflytande över den andra parten. Därför har aktören med det större inflytandet mer 

manövreringsutrymme och bättre förutsättningar för att styra affärsrelationen utefter 

egna önskemål. (De Wit & Meyer, 2010; Ruigrok & Van Tulder, 1995) 

De olika maktförhållandena som beskrivs ovan anses viktiga att beskriva av författarna då det 

är logiskt att anta att läkemedelsbolagets eller regionernas maktposition förändras beroende på 

vilken typ av läkemedel som upphandlas och hur konkurrenssituationen16 ser ut. Beroende på 

hur maktsituationen ser ut ser också interaktionen, och således affärsrelationen, olika ut mellan 

                                                 
16 Förekomst av generika, läkemedel med samma behandlingseffekt eller liknande på marknaden.  
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aktörerna (De Wit & Meyer, 2010; Gulati, 1998; Mitchell, Agle, & Wood, 1997). 

Maktbalansen påverkar även inflytandet en aktör har över en den andra aktören (De Wit & 

Meyer, 2010; Ruigrok & Van Tulder, 1995). Därför är det även logiskt att anta att respektive 

aktör vid läkemedelsupphandling strävar efter att nå en maktposition gentemot den andra 

aktören. Därigenom ökar inflytandet över den andra aktören och rimligtvis även chanserna till 

att göra en bättre upphandling eller försäljning.  

Kraljics inverkan på maktbalansen 

Författarna till denna rapport väljer att koppla De Wit & Meyers (2010) fyrfältsmatris om 

maktbalans (Figur 3) till Kraljics inköpsmatris från 1983 (Figur 4), dock gör författarna en 

förenkling av Kraljics inköpsmatris och bortser från marknadsanalysen. Författarna till 

rapporten väljer att endast utnyttja inköpsmatrisen för att se på parametrar som kopplas till den 

ekonomiska påverkan och leveransrisken för de studerade läkemedlen samt hur dessa påverkar 

varandra. Kraljics inköpsmatris har även vidareutvecklas av Gelderman & Van Weele (2003) 

till att även innefatta hur en inköpande organisation kan förflytta sig i denna. Att Gelderman & 

Van Weele (2003) har vidareutvecklat matrisen gör att författarna till denna rapport fortfarande 

ser modellen som aktuell. Anledningen till att inköpsmatrisen används är för att författarna 

enklare ska kunna triangulera var läkemedelsföretagets och regionernas makt ligger vid 

läkemedelsupphandling av nya läkemedel. Vidare anser författarna att den säljande aktören 

också måste anpassa sig till inköpspositionen eftersom försäljningsstrategin logiskt sett måste 

komplettera inköpsstrategin.  

Författarna väljer att koppla Kraljics inköpsmatris till maktbalans då det upphandlade 

läkemedlets position i matrisen antas bli påverkat av dess konkurrenssituation. Med 

konkurrenssituation menar författarna att det kan förekomma generika, parallellimport eller 

substitut på marknaden17 för ett läkemedel. Följaktligen menar författarna till rapporten att 

maktbalansen påverkas om flera olika leverantörsval existerar, regionerna kan då spela olika 

läkemedelsbolag och läkemedel mot varandra för att få bättre villkor och göra en mer lönsam 

upphandling.  

För att författarna ska kunna analysera en aktörs maktposition med hjälp av Kraljics 

inköpsmatris behövs en bedömning av läkemedlet göras utifrån matrisens två huvudfaktorerna. 

De två huvudfaktorerna är ekonomisk inverkan av läkemedlet samt leverantörsrisken (Kraljic, 

1983). Dessa huvudfaktorer består ursprungligen av flera underfaktorer, vilka har modifierats 

av författarna då inköpsmatrisen ska användas för att analysera maktförhållandet i det 

studerade systemet. Den ekonomiska inverkan analyseras utifrån underparametrarna 

inköpsvolym och läkemedlets kostnad, vilka står att finna som kriterier i Kraljics matris 

(Kraljic, 1983). En hög inköpsvolym och en hög kostnad ger en hög ekonomisk inverkan på 

produkten. Inköpsvolym är intressant att betrakta i det studerade systemet då Van Weele (2010) 

säger att stora inköpsvolymer ger stordriftsfördelar vilket kan pressa produktionspriserna. 

Dessa underparametrar utvecklas och studeras mer i senare delar av rapporten, bland annat 

återkommer de i avsnittet om kostnadseffektivitet. 

                                                 
17 För nyligen lanserade läkemedel finns inga generika, dessa uppkommer endast när patentet gått ut (Gautam, 

2015; Hoffmann, 2016; Larsson, 2015). 
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Leverantörsrisken ser på parametrarna antalet leverantörer (påverkar konkurrensen på 

läkemedelsmarknaden genom substitut, parallellimport och generika) och risken att bli utan 

varor (Kraljic, 1983). Är dessa parametrar stora blir även leveransrisken hög. Dessa två 

parametrar återfinns också i Kraljics beskrivning även om de här är en sammanslagning av 

flera olika parametrar. Parametrarna har valts av författarna då  Van Weeles (2010) säger att 

endast inköp från en leverantör ofta ger en högre leveransrisk, således får leverantören 

(läkemedelsbolaget) mer makt över regionerna. Detta sätter Van Weele (2010) i förhållande 

till en inköpande organisation som kan köpa från många leverantörer, vilket resulterar i att 

köparen (regionerna) får mer makt över läkemedelsbolagen.  

Slutligen ska det sägas att Gelderman och Van Weeles studie från 2003 visar att en produkts 

ekonomiska inverkan och leverantörsrisken kan bedömas och viktas utifrån tre unika 

tillvägagångssätt. Dessa sätt är: konsensusmetoden (diskussion kring var faktorn bör ligga), 

poängbedömning med viktning (kriterierna poängsätts och viktas mot varandra) och en-mot-

en-metoden (endast en faktor undersöks i varje dimension) (Gelderman & Van Weele, 2003). 

Dessa tre metoder tar författarna med sig för att kunna applicera på studien vid genomförandet 

av intervjuerna för att möjliggöra en identifiering av maktpositionerna i det studerade systemet 

med hjälp av De Wit & Meyers maktmatris från 2010.  

 

Figur 4: Kraljics matris från 1983. Långt till höger indikerar på få leverantörer eller få produkter. Högt upp medför att 

produkten har en hög ekonomisk betydelse.  

LOU:s inverkan på maktbalansen 

Ytterligare en faktor som bedöms påverka maktbalansen vid upphandling och i det studerade 

systemet är LOU. Att klargöra LOU:s påverkan, eller inte, anses av författarna som central att 

undersöka då maktbalansen inte anses se likadan ut om läkemedelsupphandlingen inte 

omfattats av LOU. Antagandet bygger på att alla offentliga upphandlingar i Sverige berörs av 

LOU, LOU reglerar och begränsar regionernas agerande därför påverkas upphandlingssättet 
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och rimligtvis även maktbalansen (Riksdagen, 2016). I Appendix II – Lagen om offentlig 

upphandling förklaras LOU och dess regler mer specifikt. Lagar som berör offentlig 

upphandling omfattar både EU och Sverige. Därför följer lagarna internationella, europeiska 

samt nationella lagar, rättspraxis och direktiv (Van Weele, 2010). Sverige har även en egen, 

kompletterande, lagtext för offentlig upphandling som kallas LOU (Riksdagen, 2016).   

Vid offentlig upphandling finns fem grundkriterier som den inköpande organisationen måste 

förhålla sig till och utgå ifrån. Dessa fem kriterier är och ska säkerställa att upphandlingen är 

icke-diskriminerande, likabehandlande, transparent, att proportionalitetsprincipen tillämpas 

samt ge ett ömsesidigt erkännande. (Konkurrensverket, 2016a) De fem kriterierna behandlas 

närmare i  Appendix II – Lagen om offentlig upphandling. Till följd av dessa fem grundkriterier 

är framförallt tre aspekter viktiga att ta i beaktande vid en läkemedelsupphandling (Van Weele, 

2010). Dessa är:  

1. Upphandlande regioner får inte ändra på upphandlingskriterierna (anbudskriterier/-

krav) efter det att upphandlingsprocessen för ett läkemedel har påbörjats, det vill säga 

när anbudsförfrågan skickats ut. 

2. På vilka grunder kriterierna i anbudsförfrågan bedöms måste vara transparenta och 

redovisas, det vill säga hur läkemedlen väljs ut vid en upphandling är en offentlig 

handling (Konkurrensverket, 2016a; Riksdagen, 2016; Van Weele, 2010).  

3. Dialogen som förs mellan köpare (regionerna) och säljare (läkemedelsbolagen) får 

endast ske innan upphandlingen börjar, det vill säga innan anbudsförfrågan skickas ut 

(Konkurrensverket, 2016a; Riksdagen, 2016; Van Weele, 2010). 

Till följd av LOU och hur läkemedelsupphandlingar sker är därför dessa aspekter viktiga att ta 

hänsyn till då anbudskriterierna inte får ändras efter det att upphandlingen påbörjats. Rent 

praktiskt innebär detta att inga kriterier får adderas eller tas bort efter att upphandlingen av det 

efterfrågade läkemedlet har påbörjats. Således måste regionen i det studerade systemet noga 

avväga vilka bör- och skallkrav som formar anbudskriterierna för att undvika att den 

upphandlande myndigheten stöter på rättsliga- eller andra problem längre fram. Ett skallkrav 

är, som namnet indikerar, ett krav vilket måste uppfyllas för ett deltagande i upphandlingen ska 

godkännas medan ett uppfyllt börkrav ger en upphandlingsfördel till den leverantör som 

uppfyller kravet. (Konkurrensverket, 2016a; Van Weele, 2010) Utformningen av bör- och 

skallkrav kan dock ha en negativ inverkan på läkemedelsupphandling om det exempelvis 

endast finns ett fåtal leverantörer som kan tillhandahålla ett läkemedel eller om regionen sätter 

för stränga krav på det eftersökta läkemedlet. Detta eftersom kraven kan göra att upphandlingen 

blir utan leverantörer då de inte når de uppsatta anbudskriterierna, utan leverantörer uteblir 

även chanserna till ett gemensamt värdeskapande. Ett annat scenario är om anbudskriterierna 

sätts så att endast ett företag kan delta i upphandlingen, då misslyckas konkurrensutsättningen 

och den upphandlande myndigheten tappar sin inköpsmakt. Detta stöds av Van Weele (2010) 

som säger att det måste finnas flera olika leverantörer för att möjliggöra en 

konkurrensutsättning, vilket i sin tur skapar inköpsmakt. För att undvika detta får därför den 

upphandlande myndigheten föra en dialog med leverantörerna innan en upphandling startar, så 

myndigheten kan bilda sig en uppfattning om marknaden och vilket utbud som finns. Dock får 

dialogen inte fortsättas efter att den upphandlande myndigheten har påbörjat upphandlingen till 
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följd av att samtliga leverantörer måste behandlas lika och få samma information. 

(Konkurrensverket, 2016a) Detta medför att regionerna i det studerade systemet får söka upp 

läkemedel och kontakta läkemedelsbolaget under förutsättning att upphandling inte befinner 

sig i en anbudsfas där förhandlingar pågår.  

2.1.3 Typer av affärsrelationer 

Maktpositionen och affärsrelationens betydelse för aktörerna i det studerade systemet kan 

enligt författarna grunda sig i vilken affärsrelation som eftersöks av de olika parterna. I det 

studerade systemet regleras regionerna av LOU och de fem huvudkriterierna som bland annat 

säger att de måste vara opartiska vid en upphandling och behandla alla lika (Riksdagen, 2016). 

Läkemedelsbolaget kan däremot fritt agera beroende på vad de anser mest lönsamt, de behöver 

inte följa LOU, även om de måste förhålla sig till lagstiftningen vid interaktion med regionerna 

(Jensen, 2016; Larsson, 2015). Därför avser denna del av affärsrelationskapitlet att utreda vilka 

typer av affärsrelationer som existerar och är förenliga med läkemedelsupphandling.  

Enligt Grönroos (1997), med stöd av Kindström & Kowalkowski (2012), finns det alltid en 

latent affärsrelation mellan två aktörer (köpare och säljare). Vidare beskrivs hur en 

affärsrelation kan utvecklas, eller inte, beroende på aktörernas strategier, behov, önskningar 

eller förväntningar ser ut. Om affärsrelationer uppkommer och utvecklas beror till största delen 

på om två aktörer finner det lämpligt och lönsamt att ha en affärsrelation. Således beror 

regionernas och läkemedelsbolagens inställning, förväntningar, strategier samt behov hur och 

om en affärsrelation utvecklas i det studerade systemet. (Frow & Payne, 2011; Grönroos C. , 

1997; Henneberg, Pardo, Mouzas, & Naudé, 2009; Kindström & Kowalkowski, 2012) Vidare 

kan en affärsrelation ha ett transaktions- eller relationsfokus (Galbraith, 2002; Grönroos C. , 

1997; Kindström & Kowalkowski, 2012; Shah, T, Parasuraman, Staelin, & Day, 2006).     

Transaktionsfokus (produktorientering) 

I organisationer som har en tydligt produktorienterad verksamhet arbetar vanligtvis dess 

divisioner och avdelningar självständigt utan att koordinera sina verksamheter och aktiviteter 

internt. Det innebär att även om försäljning eller samarbeten sker mot samma kund koordineras 

dessa inte, vilket kan ge upphov till revirtänkande inom företaget och mellan dess 

avdelningar. Sammanfattningsvis befinner sig säljaren på ett längre avstånd ifrån kunden 

samtidigt som erbjudandena inte anpassas till kunden specifikt. (Kindström & Kowalkowski, 

2012) Då läkemedelsupphandlingar idag är, vilket tidigare sagts, produktorienterade anser 

författarna att det behöver utredas hur aktörernas organisationsstrukturer ser ut, för att kunna 

avgöra om de kompletterar den affärsrelationsinriktning som de vill ha och har.  

Kindström & Kowalkowskis (2012) resonemang ovan stöds bland annat av Galbraith J. R. 

(2002) och Shah et al. (2006) vilka säger att utgångspositionen i en transaktionsrelation bygger 

på produkten som säljs. Vidare ligger företagets organisationsfokus internt vid 

transaktionsrelationer och fokus är kopplat till produktutveckling, nya applikationsområden 

och inte på affärsrelationsskapandet eller på skräddarsydda mervärdestjänster. Således är 

gemensamt värdeskapande inte en målsättning. Affärsinriktningen är även 

transaktionsorienterad, det vill säga, företaget har ytliga affärsrelationer med sina kunder och 

värdesätter att kunna sälja standardiserade produkter till många olika kunder. (Galbraith, 2002; 
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Kindström & Kowalkowski, 2012; Shah, T, Parasuraman, Staelin, & Day, 2006). Baserat på 

ovanstående teori skulle det därför vara svårt att uppnå gemensamt värdeskapande genom en 

ökad tjänsteorientering om en strikt transaktionsfokus appliceras i det studerade systemet, 

eftersom utvecklandet av lämpliga mervärdestjänster inom läkemedelsupphandling anses kräva 

en nära och kundorienterad affärsrelation (Galbraith, 2002; Kindström & Kowalkowski, 2012; 

Shah, T, Parasuraman, Staelin, & Day, 2006).  

Relationsfokus (kundorientering) 

Vid en relationsfokus ligger kundens värdeskapande i fokus för aktören, därför är det motsatsen 

till transaktionsrelationer. Verksamheten som bedrivs utgår från kundens specifika behov och 

verksamhet, tjänster och produkter differentieras och anpassas efter kunderna. Inriktningen 

medför att om en aktör har en relationsorienterad organisation, det vill säga kundvärdet är 

centralt i organisationen, finns ofta djupare affärsrelationer men med ett färre antal kunder. 

(Galbraith, 2002; Kindström & Kowalkowski, 2012; Shah, T, Parasuraman, Staelin, & Day, 

2006) Kundorientering ska därför inte ses som en synonym till tjänsteorientering eftersom 

begreppet kan appliceras på både produkter och tjänster. I rapporten syftar tjänsteorienteringen 

endast till mervärdestjänster, kundorientering är därför ett bredare begrepp än 

tjänsteorientering. Dock skulle tjänsteorientering kunna ses som en del i att vara kundorienterad 

eftersom mervärdestjänsterna måste anpassas till köparen, det vill säga kunden. Därför är 

kundvärdet18 centralt vid utvecklandet av mervärdestjänster till läkemedel och upphandling 

anser författarna är viktigt i det studerade systemet. En aktör som arbetar med en relationsfokus 

måste därför kunna anpassa avdelningar och divisioner efter relationsprocesserna istället för 

tvärtom. Vidare har företagen med denna typ av affärsrelationsorientering en extern 

organisationsfokus (kallat outside-in-perspektiv19), i vilken utvecklingen av  kundrelationer är 

centralt då detta anses skapa lönsamhet. Därför värdesätts att produkt- och kundunika tjänster 

framför standardiserade produkter. Sammanfattningsvis befinner sig säljaren och köparen 

närmare varandra vid en relationsfokuserad affärsrelation samt har mer kommunikation och 

interaktion med varandra än vid en transaktionsorienterad affärsrelation. (Galbraith, 2002; 

Kindström & Kowalkowski, 2012; Shah, T, Parasuraman, Staelin, & Day, 2006) Författarna 

till rapporten anser därför att maktbalansen mellan aktörer med en relationsfokus bör vara 

jämn. Detta eftersom utvecklingen av mervärdestjänster anses kräva ett samarbete samt en 

gemensam förståelse och förväntningar angående vilka mervärdestjänster som ska utvecklas. 

2.2  Tjänsteorientering 

Genom att klargöra den eftersökta affärsrelationen, önskade maktbalansen och de 

förväntningar som finns samt nå en ömsesidig förståelse för vad regionerna och 

läkemedelsbolagen vill och söker uppstår det enligt författarna en möjlighet för 

läkemedelsbolaget att erbjuda mervärdestjänster som regionerna kan dra nytta av. Att erbjuda 

mervärdestjänster till sina kärnprodukter är något som läkemedelsbolaget i det studerade 

systemet bör eftersträva då de med dessa kan uppnå flertalet fördelar. (Bowen, Siehl, & 

                                                 
18 Enligt författarna är kundvärdet vad som medför/ger värde vid läkemedelsupphandling, till exempel 

effektiviserar den, minskar arbetsbördan i samband med upphandlingen etcetera, vilket i slutändan ger en mer 

effektiv och bättre hälso- och sjukvård. 
19 Outside-in-perspektiv behandlas i referensramen under avsnittet 2.4.2 Affärsstrategi.   
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Scheider, 1991; Gadiesh & Gilbert, 1998; Wise & Baumgartner, 1999) I det studerade systemet 

skulle en mervärdestjänst kunna vara ut-/fortbildning av nya läkemedel, nya 

betalningslösningar/-tjänster eller liknande. Utgångspunkten i vilka mervärdestjänster som är 

aktuella i samband med läkemedelsupphandling anses bero på vilken tilltro regionerna och 

läkemedelsbolaget har för varandra, vad de värdesätter i affärsrelationen samt hur 

maktbalansen ser ut. För att definiera en mervärdestjänst, anpassad till läkemedelsupphandling, 

utgår författarna från existerande definitioner av tjänster och mervärdestjänster.  

Definitionen av en mervärdestjänst 

Definition av ett integrerat erbjudande är enligt Brandy et al. (2005) när något ytterligare värde 

till det redan befintliga monetära i en produkt tillförs. Författarna i denna rapport likställer 

Brandys et al. (2005) definition med exempelvis nya betalningslösningar eller -tjänster (av 

typen betala-för-resultat och upphandla-på-resultat) knutna till läkemedlet. En affärsrelation 

som är ömsesidigt fördelaktig antas därför medföra möjligheten att skapa erbjudanden 

(exempelvis mervärdestjänster) som har större sannolikhet att korrespondera mot vad kunden 

efterfrågar, än vid sämre affärsrelationer. Det anses även viktigt av teorin att tjänsten som 

tillförs ska kunna integreras med eller komplettera befintliga läkemedel. Tjänstens syfte är att 

på något sätt påverka kundens verksamhet positivt, oftast genom att underlätta eller optimera 

processerna i den. För att göra detta måste leverantören av produkten eller tjänsten vara kund- 

och lösningsorienterad samt ha en förståelse för vad kunden värdesätter. (Brady, Davies, & 

Gann, 2005) Förståelsen för vad kunden efterfrågar och dess verksamhet anses speciellt viktig 

i det studerade systemet då läkemedelsupphandling är komplext. I det studerade systemet skulle 

det därför kunna behöva fastställas om regionerna eftersöker outsourcing eller inte. Ytterligare 

områden att skapa förståelse inom är om regionerna eftersöker mervärdestjänster som 

möjliggör att sjukvårdsresurser frigörs. Även Storbacka (2011) antar samma definition av vad 

ett integrerat erbjudande är i sin studie. Storbacka (2011) väljer dock att utveckla definitionen 

med att en leverantör som önskar leverera integrerade erbjudanden även måste se över sin 

position i värdekedjan, för att se vilka behov som erbjudandet uppfyller. Enligt resonemanget 

ovan anser författarna att det behövs en affärsrelation med relationsfokus för att kunna utveckla 

en mervärdestjänst. 

Dock anser Kindström & Kowalkowski (2012), till skillnad från Storbacka (2011) och Brandy 

et al. (2005), att ett integrerat erbjudande ska ses som en helhetslösning om användningsvärdet 

och den uppnådda effekten medför en strategisk betydelse för kunden. Med strategisk betydelse 

menar Kindström & Kowalkowski (2012) att skillnaden mellan en helhetslösning och en 

integrerad lösning är att helhetslösningen uppfyller samtliga fem punkter nedan: 

 Lösningen är processorienterad. 

 Lösningen fokuserar på den uppnådda effekten. 

 Intäktsmodellen kopplas till kundens upplevda värde. 

 Lösningen är av strategisk betydelse för kunden. 

 Lösningen har en god integration genom hög synergi till följd av att flera komponenter 

köps in tillsammans. 
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Helhetslösningen kan därför ses som en utveckling av en integrerad lösning med fokus på långa 

och nära affärsrelationer, i vilken leverantören erbjuder tjänste-, produkt- och 

kunskapskomponenter som är kundspecifika (Kindström & Kowalkowski, 2012). Kindström 

& Kowalkowski (2012) belyser även att en helhetslösning måste anta ett outside-in-perspektiv, 

vilket enligt författarna till rapporten kräver att leverantören antar en relationsfokus i sin 

affärsrelation.  

Baserat på Brandy et al. (2005), Storbacka (2011) samt Kindström & Kowalkowskis (2012) 

olika definitioner väljer författarna att definiera en mervärdestjänst som en tjänst vilken ger 

läkemedlet i det studerade systemet ett ytterligare värde (exempelvis monetärt, resurs-, 

preferens- eller tidsmässigt) för en patient eller region, förutom den medicinska effekt 

preparatet tillför. Författarna instämmer även med Storbacka (2011) om att det är kritiskt för 

leverantören att veta om sin position i värdekedjan då en mervärdestjänst kan påverka denna. 

En mervärdestjänst kan även ses som en helhetslösning om den uppfyller kriterierna som 

fastställts av Kindström & Kowalkowski (2012), vilket därför gör detta till ett undantagsfall. 

Slutligen anser författarna att läkemedelsbolagen som erbjuder mervärdestjänster till sina 

produkter bör ha affärsrelationer av typen relationsorientering för att kunna ha en nära dialog 

kring och säkerställa att de har en förståelse av vad vilka regionernas behov är. Det behöver 

således finnas en orientering som ser till kundernas unika behov för att möjliggöra en ökad  

tjänsteorientering genom mervärdestjänster.   

2.2.1 Tjänstetransition 

Baserat på ovan definition av en mervärdestjänst påverkas vad Kindström & Kowalkowski 

(2012) kallar tjänstetransition. Tjänstetransition är en skala (Figur 5) där aktörer identifieras 

som produkt- eller tjänsteorienterade utifrån erbjudande, affärsstrategi och verksamhet. Hur en 

aktör identifieras på tjänstetransitionsskalan kan förändras om exempelvis aktören ändrar 

inriktning och erbjuder nya produkter eller utvecklar kringtjänster. (Kindström & 

Kowalkowski, 2012) Att en lyckad transitionsförflyttning behöver ta hänsyn till företagets 

kontext, strategier och liknande dimensioner i sin utveckling stöds även av Oliva & Kallenberg 

(2003). Även Porter (1998) säger att det ett företag erbjuder och vill utveckla ska ha 

korresponderande verksamhet- och strategistöd .  

I det studerade systemet har LOU, vilket tidigare nämnts, ett starkt inflytande på upphandlingar 

och LOU har i de initiala intervjuerna uppfattats som en huvudsakligen produktorienterad 

lagtext. En uppfattning som stärks av att det finns ett tillhörande appendix till LOU vilket 

behandlar tjänster separat, lagtexten bygger således primärt på inköp av produkter enligt 

författarna (Riksdagen, 2016).  Följden blir enligt författarna läkemedelsbolaget befinner sig 

långt till vänster i tjänstetransitionsskalan som illustreras i Figur 5 då läkemedelsupphandlingar 

är produktcentrerat. Därför är författarna av uppfattningen att om mervärdestjänster 

introduceras i läkemedelsupphandling, det vill säga produkten läkemedel rör sig mot tjänsten 

läkemedel, skulle läkemedelsbolagen förflytta sig längst transitionslinjen åt höger (Kindström 

& Kowalkowski, 2012). Således påverkar introduktionen av mervärdestjänster i 

läkemedelsupphandlingar tjänstetransitionen.  
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Dock tolkar rapportens författare som att det i det studerade systemet är kritiskt att identifiera 

affärsrelationen innan en mervärdestjänst kan implementeras och en tjänstetransition kan 

påbörjas. Det blir framförallt viktigt om aktörerna söker olika affärsrelationer, till exempel om 

en aktör vill ha en obalanserad och avlägsen affärsrelation och den andra vill ha en nära och 

balanserad. Detta eftersom att de två olika förhållningssätten ofta eftersträvar olika typer av 

interaktioner och därför möjliggör olika typer av mervärdestjänster (Grönroos & Helle, 2010; 

Kindström & Kowalkowski, 2012; Lusch, Vargo, & Tanniru, 2010). Därför antas det av 

författarna till rapporten att en lyckad tjänstetransition karaktäriseras av starka affärsrelationer 

mellan de båda parterna och en relationsorientering framför en transaktionsorientering.  

 

Figur 5: Beskrivning av tjänstetransition. (Kindström & Kowalkowski, 2012) 

2.2.2 Input- och outputbaserade tjänster 

Som nämnts kan en mervärdestjänst i vissa fall anta karaktären av en helhetslösning. För att 

bestämma om en mervärdestjänst är en helhetslösning kan Kindström & Kowalkowskis (2012) 

tjänstematris användas. Tjänstematrisen är ett ramverk för klassificering av tjänster erbjudna 

av läkemedelsföretaget. Klassificeringen bygger på input- och outputbaserade värdeförslag 

samt om tjänsten är produkt- eller processorienterad, se Figur 6. För det studerade systemet 

skulle tjänstematrisen kunna användas för att klassificera utbildningar, nya 

betalningslösningar, tekniska tilläggstjänster samt andra mervärdestjänster som avser utöka 

produktens värde för kunden. Författarna till denna rapport avser därför koppla samman 

tjänstematrisen med konceptet tjänstetransition då en förflyttning i tjänstematrisen leder till en 

förflyttning i tjänstetransitionsskalan. 
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Figur 6: Tjänstematrisen är direkt hämtad från boken "Tjänster och helhetslösningar (sid.53)" av Kindström & Kowalkowski 

(2012). Den beskriver förhållandet och förflyttningen mellan input- och outputbaserade tjänster. 

Klassificeringen horisontellt i tjänstematrisen bygger på tjänstens fokus20 och stöds av bland 

andra Antioco et al. (2008) som i sin artikel anser att tjänster kan delas in i ”Support of the 

client’s actions” (SSC) och ”Support of the product” (SSP) samt av Ulaga & Reinartz (2011) 

som gör uppdelningen i ”Service oriented toward the supplier’s good” eller ”Service oriented 

toward the customer’s process”. 

Den vertikala indelningen i tjänstematrisen syftar till tjänstens karaktär21, indelningen stöds 

även av Ulaga & Reinartz (2011). Tjänstematrisens tolkas därför av författarna som ett 

hjälpmedel för ett levererande företaget som vill förflytta sin verksamhetsfokus för att förbättra 

sin konkurrenskraft, möta marknadens behov eller förändra inriktningen på företagets 

tjänsteerbjudande.  

Process- och produktorientering  

Mervärdestjänster som är processorienterade (SSC) syftar till att förbättra kundens processer 

genom exempelvis optimering av flöden eller utbildning (Kindström & Kowalkowski, 2012). 

Vid en implementering av mervärdestjänster anser Antioco et al. (2008) att en 

produktorientering  ska föregå en processorientering. Motiveringen för tillvägagångsättet är att 

det säljande företaget måste behärska erbjudna produktspecifika mervärdestjänster innan de 

kan erbjuda ytterligare kompletterande tjänster inriktade mot de processer som kunden har i 

sin verksamhet (Michael, Moenaert, Lindgreen, & Wetzels, 2008). Dock anser författarna att 

processorienterade mervärdestjänster är enklare att applicera på läkemedel, de ser exempelvis 

att läkemedelsbolagen kan erbjuda ytterligare ut- och fortbildningsstöd till läkare eller 

patientgrupper, vilka är processorienterade. Även nya prissättningsmodeller, 

                                                 
20 Med fokus menar författarna att tjänsten kan vara process- eller produktorienterad. 
21 Med karaktär menar författarna att processen kan var av typen input- eller outputorienterad.  
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uppföljningsprogram av patienter, insamlande av patientdata eller VMI lager på sjukhusen 

skulle ingå i denna kategori. Mervärdestjänster som har en produktorientering (SSP) avser att 

förbättra eller återställa produkten. Exempel på detta är allt från reparations- och 

servicekontrakt till kundanpassad mjukvara. (Antioco, Moenaert, Lindgreen, & Wetzels, 2008; 

Kindström & Kowalkowski, 2012; Reinartz & Ulaga, 2011) Författarna anser att denna 

orientering inte är lika intressant för det studerade systemet utan väljer att fokusera på 

processorientering till följd av att förstudien indikerade att fallföretaget och regionen var 

intresserade av mervärdestjänster (exempelvis betala-för-resultat) och då fallföretaget idag 

redan erbjuder ut- och fortbildningsstöd (processtöd). 

Inputbaserat och outputbaserat värdeförslag 

Ett inputbaserat värdeförslag är en mervärdestjänst där leverantören lovar att utföra en 

handling som både kan vara process- och produktorienterad. Fokus ligger på leverans och 

utförandet av den specifika aktiviteten, det vill säga på inputen i processen. (Kindström & 

Kowalkowski, 2012; Reinartz & Ulaga, 2011) Här faller, som Figur 6 visar, utbildning in. En 

utbildning skulle i det studerade systemet kunna vara inom nylanserade läkemedel, eftersom 

läkemedelsbolaget anses har större medicinsk kunskap om det specifika läkemedlet än vad 

förskrivaren har. Författarna anser även att fortbildning inom läkemedelshantering, -

administration och liknande för förskrivare och patienter även ingår här. 

Vid ett outputbaserat värdeförslag lovar leverantören att en mervärdestjänst ska ge ett visst 

resultat (Reinartz & Ulaga, 2011). Resonemanget stöds även av Kindström & Kowalkowski 

(2012) vilka även väljer att göra en ytterligare nedbrytning av output, i resultat och 

tillgänglighet. Anledningen till att Kindström & Kowalkowski (2012) gör uppdelningen 

baseras på antagandet att en outputbaserad mervärdestjänst, med fokus på tillgänglighet, inte 

tillför kunden mervärde vid vetskapen av vem eller när mervärdestjänsten utförts. Det 

intressanta för kunden är att produkten fungerar som den ska när den ska användas, det är därför 

kritiskt för leverantören att jobba proaktivt. Ett outputbaserat resultat baseras på kundens 

användningsvärde, ett resultat utlovas istället för endast utförandet av en aktivitet. (Kindström 

& Kowalkowski, 2012)  

Slutligen innehåller ett outputbaserat värdeförslag i regel inputbaserade värdeförslag till följd 

av att en värdebaserad tjänst ofta bygger på både processtöd och processtillgänglighet, 

författarna menar att det inte går att isolera en tjänst som anses vara avancerad (Kindström & 

Kowalkowski, 2012). Applicerat på det studerade systemet innebär det exempelvis att 

värdebaserade mervärdestjänster så som nya prissättningsmodeller (vilka bygger på 

resultatbaserade kontrakt) inte kan skapas om inte rätt information tillgodoses och behandlas. 

Förflyttning i tjänstematrisen 

Som Figur 6 indikerar sker en förflyttning i tjänstematrisen stegvis, det går alltså inte att hoppa 

från en produktlivscykeltjänst till en värdebaserad tjänst (Kindström & Kowalkowski, 2012). 

Appliceras matrisen i det studerade systemet samt om rapportens författare förutsätter att det 

Kindström & Kowalkowski (2012) säger är sant, behöver läkemedelsbolaget erbjuda 

mervärdestjänster som skapar processtillgänglighet och processtöd om de eftersträvar en 

mervärdestjänst av typen värdebaserad tjänst. Detta anser författarna till rapporten är ett rimligt 

antagande, appliceras antagandet i det studerade systemet behöver läkemedelsbolaget 
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exempelvis hitta processtödstjänster som kompletterar deras verksamhet. Detta eftersom att det 

finns indikationer på att läkemedelsbolaget skulle vilja erbjuda betala-för-resultat (vilket är en 

värdebaserad tjänst då det är ett resultatbaserat kontrakt) och eftersom att de redan har ut- och 

fortbildningar av olika slag.  

2.3  Kostnadseffektivitet  

Att kunna erbjuda en kostnadseffektiv (eller som TLV definierar det, en prisvärd) 

mervärdestjänst anses viktigt av författarna. Detta eftersom att regionerna troligen inte kommer 

efterfråga mervärdestjänsten om den kostar mer än vad de tjänar på att införskaffa den eller om 

kostnaden överstiger deras upplevda värde för den. Därför behöver kostnadseffektivitet vid 

läkemedelsupphandling och för det studerade systemet definieras. Ordet kostnadseffektiv 

betyder att ett uppköp ger ett resultat som motsvarar de tillförda ekonomiska resurserna (NE, 

2016). TLV har sin egen definition av ett kostnadseffektivt läkemedel, vilken säger att 

läkemedlet ska vara prisvärt. Med prisvärt menar TLV att behandlingseffekten som ett 

läkemedel skapar ska kosta samhället en summa pengar som är jämförbar med de hälsovinster 

läkemedlet ger. Hälsovinsterna i sin tur bedöms ur ett hälsoekonomiskt helhetsperspektiv, vilka 

baseras på bland annat QALY-metoden. (Anell & Gerdtham, 2010; TLV, 2016c)  

Kostnadseffektivitet ur ett samhällsperspektiv 

Mätningar på kostnadseffektivitet som görs för olika läkemedelsalternativ kan hjälpa den 

inköpande regionen att ta rätt beslut vid upphandlingar, för att därigenom maximera de givna 

resurserna (Lundkvist, 2005). Vidare säger Lundkvist (2005) att kostnadseffektivitet och 

ekonomisk utvärdering har en nyckelroll vid svenska läkemedelsupphandlingar. Samtidigt 

framhåller Lundkvist (2005) att hårt pressade budgetar gör det svårt att introducera nya dyra 

behandlingar samtidigt som det är svårt att sluta allokera resurser till behandlingar som inte 

längre anses kostnadseffektiva i Sverige. Vidare framhåller Välfärdspolitiska rådet i sin 

välfärdsrapport från 2010 att en god kostnadseffektivitet kräver att samtliga konsekvenser ett 

beslut kan ge upphov till är relevanta att ta i beaktande, även om dessa inte ingår i den 

beslutfattandes budget. Därför är en god kostnadskontroll viktig, ett silotänkande kan leda till 

att samhällets kostnadseffektivitet minskar även om det enskilda läkemedlets ökar (Anell & 

Gerdtham, 2010).  

TLV bemöter problemet med silotänkande genom en kostnadseffektivitetsanalys som inte bara 

ser till priset utan även de hälsoekonomiska aspekterna läkemedlet medför. Vid denna analys 

är kostnaden för inköpet oftast enklast att uppskatta till följd av att den görs genom pris per 

piller. Svårigheten är att sätta priset i relation till effekten som uppnås och dess biverkningar. 

Därför är den totala kostnaden som uppstår vid behandlingen och den fulla 

besparingspotentialen ofta svår att fastställa, då det centrala i hälsoanalysen är att läkemedlets 

behandlingseffekt ska spara in mer pengar än kostnaden för inköpet, alternativt att lämna 

patienten obehandlad. (TLV, 2016c) Det ska också tilläggas att solidaritetsprincipen måste tas 

hänsyn till vid en bedömning av ett läkemedels kostnadseffektivitet (TLV, 2016c). 

Solidaritetsprincipen innebär att de patienter med störst behov även ska vara de som först ska 

få tillgång till vård, principen gäller inom hela sjukvården (TLV, 2016c). Resultatet är att 

läkemedel kan accepteras trots att de har en lägre kostnadseffektivitet om de ska ges till mycket 

sjuka personer, än vad som görs om läkemedlet hade getts till friskare personer (TLV, 2016c). 
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Därför har SKL tillsammans med svenska staten kommit överens om att de läkemedel som 

TLV anser kostnadseffektiva ur ett samhällsperspektiv ska användas (Socialdepartementet, 

2016a). Det innebär att landstingen främst ska köpa in de läkemedel som TLV rekommenderat 

(Socialdepartementet, 2016a). 

QALY 

Ett av de vanligaste sätten att mäta kostnadseffektiviteten på vid läkemedelsuppköp är genom 

metoden QALY. Definitionen på QALY är samhällets maximala betalningsvilja för ett vunnet 

kvalitetsjusterat levnadsår. (Anell & Gerdtham, 2010; TLV, 2016c) Problem som kan uppstå 

vid användningen av QALY är om kraven sätts för höga, läkemedlet riskerar då att tränga 

undan andra insatsfaktorer vilka kunde givit andra och ytterligare hälsovinster. Ytterligare 

problem med metoden anses vara att den kräver att antaganden görs av beslutsfattare. 

Antagandena görs främst på parametrar vilka påverkar kostnadseffektiviteten på lång sikt då 

dessa är svårast att fastställa. (Anell & Gerdtham, 2010) Författarna till denna rapport väljer att 

inte fortsätta att utveckla resonemanget om  hur QALY beräknas då det inte fyller ett syfte för 

rapporten, men det konstateras att mätningen baseras på livskvalitén som fås ut av läkemedlet. 

Livskvalitén som ges av läkemedlet mäts mellan 0 (död) och 1 (fullt frisk), och kallas 

nyttovärde. Det innebär att om en patient får ett nyttovärde på 0,6 efter sin medicinering och 

lever ytterligare två år uppnås ett QALY på 1,2 för läkemedlet. Detta kan då i studier ställas 

mot andra medicineringar, för att se om medicineringen är kostnadseffektiva relativt dessa. 

(TLV, 2016c)   

Författarnas definition av kostnadseffektivitet för det studerade systemet 

Baserat på ovanstående teorier definierar författarna av rapporten en kostnadseffektiv 

mervärdestjänst i det studerade systemet som en läkemedelsbaserad tjänst vilken sänker den 

totala sjukvårdskostnaden mer än andra likvärdiga alternativ genom exempelvis frigörandet av 

allokerade resurser. Mervärdestjänst ska även kunna vara gränsöverskridande mellan olika 

terapiområden, om så är fallet ska den därför också tillåtas ta en högre andel av en specifik 

budgetpost än andra substitut förutsatt att regionens totala kostnad blir lägre. Därför anser 

författarna att en mervärdestjänst ska främjar den totalt kostnadsbesparingen genom att 

minimera silotänkandet. Författarnas definition grundar sig dels i definitionen som NE (2016) 

och Lundqvist (2005) har av kostnadseffektivitet, och dels på TLV:s definition som säger att 

ett kostnadseffektivt läkemedel ska spara mer pengar än vad det kostar, vilket tolkas av 

författarna som applicerbart på mervärdestjänster. Slutligen spelar även Anell & Gerdthams 

(2010) definition in då ett silotänkande kan främja enskilda budgetbesparingar inom ett 

terapiområde men ofta motverkar kostnadseffektiviteten ur ett helhetsperspektiv. 

Som det i inledningen har framkommit ser både regionerna och läkemedelsbolaget att nya 

prissättningsmodeller skulle kunna vara en typ av mervärdestjänst. Appliceras 

prissättningsmodellen i ovan definition av kostnadseffektivitet är det därför författarnas tro att 

en ny modell skulle kunna medföra förbättringar om modellen skiljer sig från dagens 

förhållningssätt som oftast ser till den isolerade volymkostnaden, förutsatt att skallkraven möts 

(Anell & Gerdtham, 2010). Att förändra prissättningsmodellen i strävan att nå en högre 

kostnadseffektivitet kopplar tillbaka till den tidigare diskuterade tjänstematrisen, Figur 6, och 

hur läkemedelsbolagen ska gå från processtöd- till värdebaserade tjänster. Därför behöver det 
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fastställas vilken typ av prissättningsmodell som idag används av läkemedelsbolagen, vilken 

som efterfrågas av regionerna och vilken typ av prissättningsmodell som skulle vara lämplig 

utifrån ett kostnadseffektivitetsresonemang och det studerade systemet.   

2.3.1 Prissättningsmodeller 

Författarna till rapporten ser det som en självklarhet att det vid ett läkemedelsinköp eller -

försäljning krävs en prissättningsmodell i vilken kostnadseffektivitet har en central roll, stöds 

bland annat av Lundkvist (2005), Anell et al. (2010) och TLV (2016c). Regionerna har två 

huvudprissättningsmodeller som de kan förhålla sig till då de följer LOU, antingen lägsta pris 

eller det mest ekonomiska fördelaktiga läkemedlet (Riksdagen, 2016). Utifrån LOU:s två 

prissättningsmodeller har författarna, genom sin litteraturstudie, tagit fram tre 

prissättningsmodeller som anses vara förenliga med dessa och som beskriver hur en säljande 

organisation ska prissätta vid en försäljning av en tjänst, produkt eller idé. De tre modellerna 

är: värdebaserad prissättning, kostnadsbaserad prissättning och konkurrensutsatt prissättning 

(Hinterhuber & Marco, Profiting when customers choose value over price, 2011; Kindström & 

Kowalkowski, 2012). Dessa prissättningsstrategier utgår från tre olika värdegrunder och 

karaktäriseras av olika värdeparametrar. Detta medför att de får olika för- och nackdelar för 

köpare respektive säljare vilket måste vägas in i upphandlingssituation och kontexten i det 

studerade systemet (Hinterhuber, Customer value-based pricing strategies: Why companies 

resist, 2008).  

LOU:s två prissättningsmodeller 

Regionerna kan, som ovan nämns, göra en läkemedelsupphandling på två sätt, antingen på 

lägsta möjliga inköpspris (lägst initialt styckpris plus rabatter) eller på det mest ekonomiskt 

lönsamma alternativet sett ur ett helhetsperspektiv (lägst totalpris för hela vården) (Riksdagen, 

2016; Van Weele, 2010). Oberoende  av dessa två modeller utnyttjar dock regionerna 

anbudskriterier (skall- och börkrav) för att säkerställa att upphandlingsbehovet möts 

(Riksdagen, 2016). Det är dock utformningen av anbudskriterierna som avgör hur 

konkurrenssituationen ser ut vid upphandling och om lägsta pris värdesätts högre än det mest 

ekonomiskt fördelaktiga läkemedlet sett ur ett helhetsperspektiv. (Hoffmann, 2016; Riksdagen, 

2016; Van Weele, 2010) För att exemplifiera de två prissättningsmodellerna inom LOU följer 

ett fiktivt exempel: Vid en upphandling på lägsta möjliga pris och vid endast skallkrav (vilka 

måste uppnås) avgör styckpriset (inköpspriset + rabatt) upphandlingen (Riksdagen, 2016). 

Således väljs läkemedel A om det har ett lägre styckpris än läkemedel B förutsatt att de anses 

vara jämbördiga. Om inte läkemedel A skulle ha ett substitut som uppfyller skallkraven skulle 

det följaktligen inte gå att jämföra A med något annat läkemedel, regionen skulle då förlora sin 

konkurrensutsättning.  

Ytterligare problem som upplevs när upphandlingen görs till lägsta styckpris är att produkten 

eller tjänsten som erbjuds inte nödvändigtvis är den billigaste eller mest fördelaktiga sett ur ett 

större ekonomiskt perspektiv (Anell & Gerdtham, 2010; Finansdepartementet, 2016; Van 

Weele, 2010). Eventuellt kan merkostnader inom andra verksamhetsområden uppstå om inte 

alla effekter och bieffekter av läkemedlet som köps in fastställs, vilket kan resultera i att 

totalkostnaderna ökar trots att läkemedlet hade lägst pris (Van Weele, 2010).  
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Vid val av det mest ekonomiskt fördelaktiga läkemedlet väger priset inte lika mycket i 

förhållande till uppfyllandet av anbudskriterierna. Börkrav med viktning appliceras även i 

större utsträckning  vid denna typ av upphandling. Hur anbudskriterierna värderas i förhållande 

till inköpspriset av läkemedlet måste dock redovisas grundligt i förfrågningsunderlaget och vid 

upphandlingsbeslutet, annars riskerar regionen hamna i en rättslig process då upphandlingen 

stridit mot LOU:s fem grundkriterier. (Riksdagen, 2016; Van Weele, 2010) Detta gör processen 

mer omständlig än om endast lägsta priset hade applicerats (Van Weele, 2010).  

Slutligen anser författarna att i LOU:s två möjliga prissättningsmetoder speglas i de tre funna 

prissättningsmodellerna. Följande del av kommer därför redovisa de tre teorierna och hur de 

kopplar till LOU. 

Värdebaserad prissättning 

Vid en värdebaserad prissättning är förståelsen för kundvärdet centralt (Keränen & Jalkala, 

2013). Kundvärdet kan ses som en avvägning mellan fördelarna en tjänst eller produkt ger i 

förhållande till priset som erbjudandet har. Kundvärdet är alltså en subjektiv bedömning som 

görs av kunden, inte säljaren. (Keränen & Jalkala, 2013; Töytäri, Rajala, & Alejandro, 2015) 

Därför anser författarna att informationsdelning är viktigt för att öka den upplevda kundnyttan. 

Resonemanget återkopplar till avsnittet om affärsrelationer och att dessa är viktiga att fastställa 

för att möjliggöra utvecklandet av mervärdestjänster och ett gemensamt värdeskapande. 

Författarna till rapporten anser därför att värdebaserad prissättning behöver ha affärsrelationer 

av typen relationsfokus. 

För att kringgå utmaningarna och identifiera nyckelbehoven knutna till värdebaserad 

prissättning anser Keränen & Jalkala (2013) att flera olika personer på olika poster behöver 

intervjuas. Detta eftersom att läkemedelsbolaget annars riskerar att inte möta samtliga 

kundkrav och därigenom inte uppnå fullt kundvärde. Regionen kan även ha svårt att förstå sina 

egna behov, därför är det, vilket även tidigare nämnts, av yttersta vikt att läkemedelsbolaget 

har djup kundförståelse och stor kunskap om regionens processer, något som ytterligare 

indikerar att en relationsfokus är viktigt att ha. (Keränen & Jalkala, 2013; Kindström & 

Kowalkowski, 2012; Ritter & Gemünden, 2003; Windahl & Lakemond, 2006)  

Trots komplexiteten i vad regionen värderar anser Hinterhuber (2008) att värdebaserad 

prissättning är den bästa prissättning av de tre identifierade, då den har en direkt koppling till 

regionens behov. Författarna till rapporten drar därför ännu en gång en parallell till 

affärsrelationerna i det studerade systemet för en applicering av värdebaserad prissättning. Om 

inte rätt affärsrelationer finns mellan aktörerna i det studerade systemet anser rapportens 

författare att vad kunden värderar är nästintill omöjlig att identifiera, varför prissättningen och 

affärsrelationen måste vara förenliga. Slutligen anser författarna att värdebaserad prissättning 

är den prissättning som är mest lik LOU:s modell ”det mest ekonomiskt fördelaktiga 

läkemedlet” då det upplevda värdet av det som upphandlas har stor vikt.  

Kostnadsbaserad prissättning 

Vid en kostnadsbaserad prissättning baseras priset på insamlad produktions- och kostnadsdata. 

Hänsyn tas till kostnaderna för att producera varan eller för att utföra tjänsten. När produktions- 

och kostnadsparametrarna är fastslagna lägger även den säljande organisationen på 
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vinstmarginal22. (Hinterhuber & Marco, Profiting when customers choose value over price, 

2011; Kindström & Kowalkowski, 2012; Van Weele, 2010) Därför är vinstmarginalen ofta en 

fix procentsats på de totala kostnaderna för att producera en vara eller utföra en tjänst. 

Följaktligen är prissättningsmodellen svår att tillämpa vid en tjänsteförsäljning eftersom att 

kostnader på förhand är svåra att förutbestämma, men samtidigt är modellensstyrka att priset 

är tydligt samt lätt att kommunicera och förstå. (Kindström & Kowalkowski, 2012) Baserat på 

ovan beskrivning av kostnadsbaserad prissättning anser författarna till rapporten att LOU:s 

”lägsta pris-modell” har tydliga inslag av denna prissättningsmetod.  

Ytterligare svårigheter med en kostnadsbaserad prissättningsmodell är att den inte tar har 

hänsyn till regionens betalningsvilja, utan endast relaterar till ett produktionsperspektiv (såsom 

producerad volym, produktionskostnad eller liknande) (Kindström & Kowalkowski, 2012). 

Köper kunden stora volymer blir produktionskostnaden mindre och ett lägre pris kan erbjudas 

(Van Weele, 2010). Därför måste en försäljningsvolym bestämmas eller uppskattas för att 

priset ska kunna fastslås, någon som kan vara svårt att göra på förhand om efterfrågan är volatil. 

(Kindström & Kowalkowski, 2012).   

Även Hinterhuber (2012) framhåller tidigare nämnda problem med prissättningsmodellen, den 

är beroende av data och produktionsprognoser samt ser inte till kundens betalningsvilja. Vidare 

framhåller Hinterhuber (2012) slutligen en tredje nackdel, att externa konkurrensfaktorer23 inte 

tas i beaktande i prissättningsmodellen då den endast baseras på interna produktionsfaktorer 

såsom produktionsvolym. Därför anser Hinterhuber (2012) att kostnadsbaserad prissättning är 

minst lämplig att använda som prissättningsmodell av de tre som identifierats..  

Konkurrensutsatt prissättning 

Konkurrensutsatt prissättning kan även kallas för marknadsbaserad prissättning då 

prissättningsmodellen tar hänsyn till produktionskostnaden men även ser till konkurrenters 

pris, andra aktörers och marknadens finansiella situation samt kvalitén på i det egna 

erbjudandet i relation till andra. (Van Weele, 2010) Dock reagerar konkurrensutsatt prissättning 

inte på regionens betalningsvilja, vilket anses vara prissättningsmodellens största svaghet 

(Hinterhuber & Marco, Profiting when customers choose value over price, 2011; Kindström & 

Kowalkowski, 2012). Konkurrensutsatt prissättning anses förekomma vid regionernas 

upphandlingar enligt rapportens författare då en region kan välja att upphandla på antingen den 

aktiva substansen eller läkemedlets egenskaper. Beroende på hur specifik regionen vill göra 

upphandlingen till följd av utbudet fås det därigenom olika konkurrenssituationer.  Till följd 

av detta anser rapportens författare att de initiala intervjuerna pekar på att det återfinns en 

blandning av konkurrensutsatt- och kostnadsbaserad prissättning vid 

läkemedelsupphandlingar. Detta då regionerna konkurrensutsätter olika läkemedel om det 

finns möjlighet samtidigt som de väljer det anbud som fyller upp skall kriterierna och har lägst 

pris. 

                                                 
22 Fritt översatt från det engelska ordet cost-plus marginal.  
23 Externa faktorer tolkas av författarna som vad andra konkurrenter erbjuder eller vad andra konkurrenter har 

för produktpriser.  
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2.4  Strategier 

Vid en förflyttning i tjänstetransitionsskalan i samband med införandet av mervärdestjänster 

bör läkemedelsföretagets affärsstrategier ses över för att korrespondera mot ett ökat 

tjänstefokus (Andersson & Mattsson, 2015). Därför finns det incitament för läkemedelsbolaget 

att se över sin affärsstrategi vid ett införande av en mervärdestjänst. Dock säger Bohnsacka et 

al. (2014) att det kan vara tungt och svårt att förändra affärsstrategier i en större organisation. 

Följaktligen får ofta nya produkter eller tjänster anpassa sig till den redan existerande 

affärsstrategin (Bohnsacka, Pinkse, & Kolk, 2014).  

Om en etablering av mervärdestjänst medför komplikationer som exempelvis att ett företaget 

måste se över sin affärsmodell för att kunna utnyttja denna effektivt, varför skulle 

läkemedelsbolaget i det studerade systemet vilja införa detta? Oliva & Kallenberg (2003) 

framhåller tre faktorer till varför en större organisation skulle vilja införa en mervärdestjänst. 

Den första anledningen är av ekonomisk karaktär, mervärdestjänster har generellt sett större 

vinstmarginal i förhållande till produkter (Anderson, Fornell, & Rust, 1997; The Economist , 

2000). För det andra efterfrågar fler kunder idag kompletterande produkttjänster, vad i 

rapporten benämns som mervärdestjänster. Författarna har under förstudien inte hittat belägg 

för att det studerade systemet skulle vara ett undantag till detta. Slutligen medför även 

mervärdestjänster konkurrensfördelar eftersom de ofta är svårare att kopierar än produkter, ty 

värdet är mer associerat till det humankapital ett företag har. (Heskett, Sasser, & Schesinger, 

1997; Kindström & Kowalkowski, 2012; Oliva & Kallenberg, 2003)  

Således kan ovanstående stycke sammanfattas i att en mervärdestjänst till ett läkemedel kan 

leda till nya konkurrenssituationer och inkomstkällor, men att denna mervärdestjänst bör tas 

upp läkemedelsbolagets affärsstrategi. Författarna väljer därför att i följande avsnitt dels 

förklara skillnaden på en affärsmodell och en affärsstrategi samt hur dessa kopplar till varandra, 

dels väljer författarna även i slutet av kapitlet att definiera vad en affärsstrategi och –modell 

innebär i det studerade systemet.  

2.4.1 Affärsmodell 

En affärsmodell hos det studerade läkemedelsbolaget är kopplingen mellan den ekonomiska 

betalningsviljan hos kunden och det tekniska mervärdet som läkemedlet eller 

mervärdestjänsten tillför (Chesbrough & Rosenbloom, 2002). Utan en affärsmodell kan inte ett 

läkemedel eller en mervärdestjänst utnyttja sin fulla ekonomiska potential, likaså finns det 

ingen ekonomisk potential utan ett läkemedel eller mervärdestjänst att förmedla. 

Affärsmodellens funktion är därför att knyta samman dessa två parametrar. Därför ska en 

affärsmodell lyfta fram varans eller tjänstens värde och  identifiera marknadens olika segment. 

(Chesbrough & Rosenbloom, 2002) I rapporten kan detta  jämföras med en mervärdestjänst 

som tillför ytterligare kundvärde eller -nytta till ett läkemedel som regionerna köper i det 

studerade systemet. En affärsmodell ska även identifiera kostnadsstrukturen och 

vinstpotentialen givet produktvärdet och värdekedjans struktur. Affärsmodellen ska även 

positionera en aktör i affärsnätverket för att kunna identifiera konkurrenter och 

samarbetspartners. Slutligen ska en affärsmodell formulera en affärsstrategi som gör att en 

aktör blir och fortsätter vara konkurrenskraftig. (Chesbrough & Rosenbloom, 2002)   
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Mason & Spring (2011) har applicerat Chesbrough & Rosenblooms (2002) teori i sin studie, 

dock vidareutvecklar de teorin genom att säga att en affärsmodell bygger på tre grundläggande 

stöttepelare som alla kräver att aktiva val görs. De tre stöttepelarna är teknik, 

marknadserbjudanden och nätverksstruktur med tillhörande underkategorier (Mason & 

Spring, 2011). 

Casadesus-Masanell & Ricart (2010) säger istället att en aktör måste göra aktiva val, att valen 

som görs leder till  konsekvenser och att dessa konsekvenser är affärsmodellen. Casadesus-

Masanell & Ricaart (2010) väljer att konkretisera argumentet genom ett exempel. Väljer en 

aktör att vara ”billigast” söker de troligen större försäljningsvolymer än de aktörer som är dyra 

och säljer premiumprodukter. Därför skapar olika affärsmodeller olika typer värde för sina 

ägare och kunder beroende på sin design och uppbyggnad samt de val som görs vid 

uppsättandet av affärsmodellen (Casadesus-Masanell & Ricart, 2010). Casadesus-Masanell & 

Ricarts (2010) argument är därför relevant för rapporten eftersom läkemedelsbolagen och 

regionerna måste ha en affärsmodell som är anpassad till den verksamhet de har och för den 

marknaden de verkar på.  

Att både Chesbrough & Rosenblooms (2002) och Mason & Spring (2011) tar upp 

samarbetspartners eller nätverksstrategier tyder på att affärsrelationen är viktig i 

affärsmodellen ty affärsrelationen ger förutsättningarna för hur företaget kan agera. Rapportens 

författare drar därför slutsatsen att en affärsrelation som präglas av en obalanserad maktbalans 

och transaktionsfokus inte kan komplettera en affärsmodell som bygger på nära samarbeten. 

Således måste affärsmodellen formuleras utifrån affärsrelationssituationen. Precis som 

Casadesus-Masanell & Ricart (2010) lyfter är det troligen aktiva historiska val som aktörerna 

i det studerade systemet tagit som försatt dem i den affärsrelationen de för närvarande har. 

Genom ovanstående triangulering får därför författarna uppfattningen att en affärsmodell för 

en mervärdestjänst ska lyfta fram värdet i tjänsten, identifiera regionens behov och se hot. Att 

se på Masons & Springs (2011) tre områden blir viktigt, men inte lika kritiskt för 

mervärdestjänsten som det faktiska läkemedlet, vilket är det som regionerna ursprungligen 

söker och som mervärdestjänsten ska komplettera.  

2.4.2 Affärsstrategi 

Konceptet affärsstrategi är inte väldefinierat varför flera olika tolkningar finns, detta kan i vissa 

fall skapa en förvirring kring begreppet (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 2009). Författarna 

anser det därför kritiskt att definiera ett gemensamt begrepp för rapporten. Casadesus-Masanell 

& Ricart (2010) anser att begreppet affärsstrategi syftar till läkemedelsbolagets val av 

affärsmodell för en vara eller tjänst. Det vill säga, finns det en affärsstrategi innebär det att det 

även finns flera möjliga affärsmodeller för olika situationer. Skulle det ske en förändring i 

förutsättningarna byter företaget affärsstrategi och med det även möjligheten till att välja olika 

typer av affärsmodeller. (Casadesus-Masanell & Ricart, 2010) Med det menar Casadesus-

Masanell & Ricart (2010) att om ett företag inte kan anpassa sig till förändrade förutsättningar 

har företaget endast en affärsmodell och ingen affärsstrategi.  

Porter (1998) gör istället en annan tolkning, läkemedelsbolaget kan endast anta en affärsstrategi 

av två möjliga huvudinriktningar, för att sedan specialisera sig på denna. De två inriktningarna 

är kostnadsledarskap eller differentiering, på mindre marknader kan även strategin 
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”fokusering” antas. Vid en fokusering sker en typ av specialisering vilken tillåter aktören att 

blanda de två affärsstrategierna. En utveckling av Porters teori sker senare i avsnittet.  

En tredje affärsstrategi som lyfts av teorin är valet om ett företag är öppet eller stängt, denna 

affärsstrategi definieras av De Wit & Meyer (2010) som om en aktör har ett outside-in- eller 

inside-out-perspektiv. Outside-in-perspektiv innebär att en aktör ser till miljön den verkar i, 

och hämtar inspiration från omgivningen. Inside-out-perspektivet ser istället till företagets 

styrka och interna resurser för att utveckla marknaden utifrån företagets möjligheter. (De Wit 

& Meyer, 2010; Miller, Russell, & Nathaniel, 2002; Saadat, Shumaila, Paladino, & De Luca, 

2014) De två förhållningssätt anser författarna till rapporten vara förenliga med olika 

affärsrelationer, outside-in-perspektivet kräver en öppen dialog med kunden i en större 

utsträckning än ett inside-out-perspektiv, vilken inte kräver samma informationsutbyte. Det 

blir därför ännu en gång viktigt att se till den befintliga affärsrelationen för att kunna förhålla 

sin affärsstrategi till denna.   

Kostnadsledarskap och differentiering 

Teorin om hur företag ska bli konkurrenskraftiga genom kostnadsledarskap eller differentiering 

var skriven av Michael Porter redan på 1980-talet, dock väljer författarna i denna rapport att 

referera till hans nyutgåva från 1998. Författarna till rapporten väljer att endast citera honom 

då han skrev ursprungsteorin, vilken vid skrivande stund fortfarande är accepterad och använd 

på olika lärosäten. Dock bör det poängteras att författare som Benson-Rea et al. i sin teori The 

plurality of co-existing business models från 2013 ifrågasätter Porters teori. Benson-Rea et al. 

(2013) säger att ett företag kan anta flera olika affärsstrategier parallellt, vilket går mot Porters 

(1998) teori att om endast en affärsstrategi (differentiering eller kostnadsledarskap, alternativt 

en kombination24 av dessa) kan användas. Författarna till denna rapport väljer dock ändå att 

utgå Porters (1998) strategimodell och teori. Kostnadsledarskap och differentieringsstrategin 

bygger på en fyrfältsmatris (Figur 7) i vilken ett levererande företag kan placera sig i. Porter 

(1998) förespråkar att ett företag ska undvika att fastna mellan de två affärsstrategierna, det vill 

säga vara fast-i-mitten. Detta eftersom att denna position anses vara olönsam då den inte är 

samlad i sin strategiska övertygelse, även om det i undantagsfallet kan fungera på mindre 

marknader (det kallas då fokusering) (Porter M. E., 1998).  

Vid en kostnadsledarskapsfokus strävar läkemedelsbolaget efter att ha de lägsta priserna på 

marknaden. Detta resulterar ofta i att ett företag får breda sortiment av standardiserade 

produkter och är aktiv mot flera olika branscher samtidig med syftet att uppnå skalfördelar. 

(Porter M. E., 1998) Då det studerade systemet endast ser till nya läkemedel i ett slutet system 

finns det dock inga konkurrenter i nämnbar utsträckning, därför avgränsas denna affärsstrategi 

bort då det inte finns en poäng att vara kostnadsledande till följd av patenten som fungerar som 

en inträdesbarriär.  

Vid en differentieringsstrategi vill läkemedelsbolaget kunna erbjuda regionen en unikt vara 

eller tjänst som har ett stort kundvärde för köparna. Som kompensation kan företaget ta ut ett 

högre pris och därigenom kunna kalla produkten för en premiumprodukt. För att behålla 

positionen som differentierad måste läkemedelsbolaget kontinuerligt fortsätta utvecklas för att 

                                                 
24 Om företaget fokuserar på ett speciellt marknadssegment. 
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undvika att konkurrenterna hinner ikapp differentieringsmässigt, då det egna erbjudandet i det 

fallet blir standardiserat och måste övergå till att konkurrera på pris (kostandsledarskap). Det 

finns därför en inbyggd kostnad i affärsstrategin, läkemedelsbolaget ska med denna 

affärsstrategi alltid söka differentieringar som möjliggör att företaget kan ta ut högre priser för 

sina produkter. (Porter M. E., 1998) På läkemedelsmarknaden sker exempelvis detta om ett 

nytt läkemedel kommer ut med färre biverkningar, det har då gjorts en differentiering från 

tidigare läkemedel. Det är dock viktigt att fastställa att kunden, regionerna i detta fall, är villiga 

att betala den extra kostnaden som denna differentiering medför, annars har den varit i onödan. 

Därför anses kundorienterade affärsrelationer med regionerna vara viktiga för att säkerställa 

att mervärdestjänsterna till läkemedlen är efterfrågade och att en betalningsvilja finns. 

 

Figur 7: En visualisering av Porters teori om att företag måste anta ett kostnadsledarskap eller differentiering som strategi 

(Porter M. E., 1980). 

Outside-in-perspektiv kontra inside-out-perspektiv 

En affärsmodell måste, vilket tidigare nämnts, till stor del bygga på den existerande 

affärsrelationen. Författarna anser därför att läkemedelsbolagets affärsmodell behöver präglas 

av en öppenhet för att lämpliga mervärdestjänster ska kunna utvecklas och erbjudas. Detta till 

följd av att regionerna sätter upp kraven för upphandlingen och endast får ta hänsyn till de 

kriterier som efterfrågas i anbudet. Därför måste outside-in- kontra inside-out-perspektivet tas 

i beaktande vid skapandet av en affärsstrategi. Outside-in-perspektiv innebär, vilket tidigare 

sagts, att en aktör ser till miljön den verkar i, och hämtar inspiration från omgivningen (Saadat, 

Shumaila, Paladino, & De Luca, 2014). Inside-out-perspektivet fokuserar istället på företagets 

styrka och interna resurser för att utveckla produkter och tjänster till marknaden utifrån 

företagets möjligheter. (Miller, Russell, & Nathaniel, 2002; Saadat, Shumaila, Paladino, & De 

Luca, 2014) Inside-out-perspektivet är därför introvert i sitt förhållningsätt enligt författarna 

till rapporten. För det studerade systemet, och rent praktiskt, innebär ett inside-out-perspektiv 

att läkemedelsbolaget erbjuder regionerna mervärdestjänster som inte efterfrågas specifikt utan 

som har utvecklats utifrån läkemedelsbolagens interna resurser, förutsättningar och tankar 

kring vad regionerna behöver, något som inte behöver motsvara vad regionerna verkligen 
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efterfrågar. Ett outside-in-perspektiv däremot, ser till vad som faktiskt efterfrågas av 

regionerna, mervärdestjänsterna utvecklas därmed utifrån vad regionerna vill ha. Det anses 

därför finnas en bättre chans för dessa mervärdestjänster att tillföra ett värde för regionerna, 

vilket skapar möjlighet för gemensamt värdeskapande eftersom läkemedelsbolagen säljer mer 

och regionerna får det de efterfrågar. Om ingen annan aktör erbjuder denna mervärdestjänst för 

läkemedlet leder det dessutom till att läkemedelsbolaget har en differentieringsstrategi, till följd 

av Porters (1980) definition av denna.  

Outside-in-perspektiv och mervärdestjänster 

Outside-in-perspektivet är som tidigare sagt marknadsdrivet, leverantören måste förutse 

marknadens krav innan konkurrenterna för att kunna behålla konkurrenskraften (Saadat, 

Shumaila, Paladino, & De Luca, 2014). Är läkemedelsbolaget även först på marknaden med 

sitt erbjudande bedriver de en differentieringsstrategi och får en förhandlingskraft då de har 

något som marknaden söker (De Wit & Meyer, 2010). Detta ställs i kontrast till inside-out-

perspektivet vilket ser till läkemedelsbolagets interna resurser, de försöker vid denna 

affärsstrategi maximera kundnyttan och kundvärdet utifrån dessa (Saadat, Shumaila, Paladino, 

& De Luca, 2014). Förhållningssättet blir därför en motsatt till outside-in-perspektivet. (De 

Wit & Meyer, 2010) Författarna till rapporten anser därför, med ovanstående teoretisk 

bakgrund, att outside-in-perspektivet korresponderar med den öppenhet som affärsstrategin 

måste vidtaga och prägla affärsstrategin samt –modellen för att kunna möta efterfrågan och 

kraven från regionerna. Författarna till rapporten hittar belägg till detta påstående, dels genom 

De Wit & Meyer (2010) som anser att Porters kostnads- eller differentieringsstrategi präglas 

av ett outside-in-perspektiv men dels även genom Kindström & Kowalkowski (2012). 

Kindström & Kowalkowski (2012) säger i sin bok att en helhetslösning präglas av outside-in-

perspektivet, även om en mervärdestjänst inte måste definieras som en helhetslösning enligt 

författarna.  

Författarnas definition av en affärsmodell och affärsstrategi 

Författarna till rapporten definierar en affärsmodell för en mervärdestjänst i det studerade 

systemet på följande sätt, en affärsmodell utgår från parametrarna kostnadseffektivitet, 

identifierat behov, validerade affärsrelationer samt historisk kontext. Dessa fås genom 

intervjuer. Definitionen bygger på Chesbrough & Rosenblooms (2002) teori som säger att 

läkemedelsbolaget måste se till kundens betalningsvilja och mervärdet av mervärdestjänsten, 

på detta sätt uppnås konkurrenskraft. Samtidigt tas Mason & Springs (2011) resonemang 

hänsyn till i den utsträckningen att det är viktigt att se en koppling mellan de fyra parametrarna. 

Casadesus-Masanell & Ricart (2010) resonemang tas också i beaktande i den utsträckningen 

att en affärsmodell består av aktiva val, antingen tillhandahåller läkemedelsbolaget en 

mervärdestjänst eller inte och att en historisk kontext spelar roll, vilken beror på aktiva val som 

tagits.  

Den framtagna definitionen av en affärsmodell anser författarna korrespondera väl mot vad de 

definierar som en affärsstrategi. En affärsstrategi i det studerade systemet är då 

läkemedelsföretaget har två olika affärsmodeller för samma läkemedel. En affärsmodell som 

behandlar en efterfråga av mervärdestjänster till läkemedel och en som endast behandlar en 

efterfråga av läkemedlet i sig. Författarna bygger sin definition på Casadesus-Masanell & 
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Ricarts (2010) resonemang, vilket säger att en affärsmodell existerar då flexibilitet och 

valmöjligheter infinner sig mellan olika affärsmodeller. Men en affärsstrategi måste, förutom 

att behandla affärsmodellerna, göra ett tydligt val. Ska läkemedelsbolaget ha en kostnadsfokus- 

eller en differentieringsstrategi och hur arbetar de med utveckling, genom en inside-out- eller 

outside-in-perspektiv. Har läkemedelsbolaget idag ett fokus på kostnadsledarskap eller ett 

inside-out-perspektiv är författarna av åsikten att de har väldigt mycket att förändra i sin 

affärsstrategi för att mervärdestjänster ska passa in.  

Baserat på trianguleringen ovan och Upphandlingsmyndigheten (2016) anses en affärsstrategi 

vara en huvudgrupp som innefattar både en inköps- och försäljningsstrategi. Men då endast 

differentiering och kostnadsledarskap samt outside-in- eller inside-out-perspektiv lyfts i denna 

rapport, teorier som rapportens författare starkt förknippar med säljande organisationers 

försäljningsstrategier, kommer ordet affärsstrategi vara synonymt till försäljningsstrategier i 

fortsatta delar av rapporten. Inköpsstrategier kommer därför behandlas explicit och således 

kommer endast läkemedelsbolaget åsyftas när ordet affärsstrategi används, detta gäller även då 

författarna använder ordet affärsmodell.   

2.4.3 Inköpsorganisationens struktur och inköpsparametrar.  

Som tidigare nämnts i referensramen är inköpsorganisationen viktig att känna till då strukturen 

möjliggör inköpsstrategin. Därför avser författarna att fastställa regionernas 

inköpsorganisation i det studerade systemet. Inköpsorganisationen i kombination med 

prissättningsmodellen som efterfrågas av regionerna resulterar i vad författarna kommer att 

kalla för regionernas inköpsstrategi i fortsatt rapport. En inköpsstrategi kan även kategoriseras 

som en del av en affärsmodell (Upphandlingsmyndigheten, 2016), men som tidigare lyfts väljer 

författarna att bryta ut inköpsstrategin i rapporten för att förtydliga om det är regionerna eller 

läkemedelsbolaget som åsyftas.  

Vidare anser författarna att det är av stor vikt att identifiera inköpsparametrarna som används 

av den inköpande organisationen, vilka påverkas av hur inköpsorganisationen ser ut och hur en 

bedömning av mervärdestjänsterna som köps in görs. Det ska dock påpekas att de parametrar 

som identifieras är unika för det studerade systemet, de är framtagna till kontexten och en 

inköpsparameter är ofta unik för inköpssituationen, även om det finns flertalet vedertagna. 

(Van Weele, 2010). 

Inköpsorganisationers struktur 

Enligt Van Weele (2010) kan en inköpsorganisation vara centraliserad, decentraliserad eller en 

hybrid av de två. De olika organisationsstrukturerna har olika för- och nackdelar samt medför 

olika förutsättningar för den säljande parten, detta får Van Weele stöd av från flertalet andra 

vetenskapliga studier.  

Centraliserat inköp 

I en centraliserad inköpsorganisation tas beslut om produktens specifikation, egenskap och pris 

centralt (Knoppen & Sáenz, 2015). Van Weele (2010) exemplifierar en centraliserad region 

som en enhet, beslut tas dock i samråd med bland andra FoU-avdelningar (i regionen kan detta 

exempelvis vara professionen) för att jobba proaktivt med upphandlingar. Likaså tas besluten 

kring vilka läkemedelsbolag som ska anlitas centralt i organisationen. NT-rådet är exempelvis 
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tecken på att en centraliserad organisation existerar. En centraliserad inköpsorganisation är 

enligt teorin lämplig om den upphandlande parten inhandlar samma läkemedel eller tjänst i 

stora volymer, eftersom ett homogent inköpsbehov i fler delar av verksamheten kan möjliggöra 

volymfördelar om upphandlingen görs gemensamt. (Knoppen & Sáenz, 2015; Munson & Hu, 

2010; Van Weele, 2010).  

Risker med en centraliserad inköpsstruktur är att individuella verksamheter i organisationen 

begränsas i sina inköpsbeslut, vilket kan leda till att en intern konflikt uppstår. Konflikten inom 

regionen kan eskalera om verksamhetschefer anser sig kunna göra bättre affärer än den 

centraliserade upphandlingsenheten, risken är att dessa verksamhetschefer då underminerar 

den centraliserade upphandlingsenhetens roll. (Van Weele, 2010)  

Författarna är av åsikten att om läkemedelsinköpen blir för centraliserade riskerar 

verksamheten på kliniknivå att uppleva att deras behov inte bemöts då behoven är skilda. Dock 

blir inköpsmakten större till följd av att det finns färre köpare på marknaden vilket påverkar 

regionerna eller NT-rådet möjlighet att ställa krav på läkemedelsbolagen om de vill kunna 

agera på den svenska marknaden.  

Decentraliserat inköp 

Skulle regionen ha en decentraliserad inköpsstruktur skulle detta kännetecknas av att 

verksamhetscheferna ansvarade för sina egna ekonomiska resultat (Munson & Hu, 2010; Van 

Weele, 2010). En organisation där enheterna har eget ekonomiskt ansvar anses av Anthony & 

Govindarajan (2007)  ge en mer effektiv lokal verksamhet, med kortare beslutsprocesser än när 

ekonomiska beslut tas centralt. Dock kan en decentralisering leda till att dubbelarbete sker 

inom flera enheter och högre inköpspriser eftersom volymfördelar inte uppnås, verksamheter 

kan även få olika pris på läkemedel och totalt kan kostnaderna öka än vid en centralisering 

(Anthony & Govindarajan, 2007; Ng & Lam, 1991; Van Weele, 2010). Ytterligare en nackdel 

är att leverantörsbasen av läkemedel kan bli större än nödvändigt, vilket kan medföra större 

omkostnader och försämrad förhandlingsposition (Knoppen & Sáenz, 2015). Det gör att den 

totala kostnadseffektiviteten inte blir fullt optimerad (Anthony & Govindarajan, 2007) och 

regionerna betalar mer för läkemedel och mervärdestjänster än vad de behöver.  

Knoppen & Sáenz (2015) anser att styrkan med en decentraliserad inköpsorganisation ligger i 

att regionernas verksamheter kan anpassa sig till lokala förutsättningar, något som även Van 

Weele (2010) och Ng & Lam (1991) lyfter fram. Inköpsflexibilitet anses av rapportens 

författare vara viktigt eftersom att sjukvården har många olika och specifika behov. Ytterligare 

en styrka med organisationen är att inköparen har direktkontakt med leverantören, 

informationsvägen blir därigenom kortare. (Van Weele, 2010) 

Hybridiserat inköp 

Den sista strukturen är hybridiserat inköp, detta är en blandning av en centraliserad och 

decentraliserad inköpsorganisation, med syfte att kunna utnyttja de båda strukturernas fördelar. 

Strukturen i organisationen kan variera men huvudidén är att behov som finns hos flera enheter 

ska täckas central samtidigt som unika behov ska skötas i respektive enhet. Samarbeten mellan 

enheter kan ske på allt från en verksamhets- till en nationellnivå vid en hybridisering. Inom 

läkemedelsupphandling skulle en fördel med denna inköpsstruktur vara om flera läkemedel 
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och mervärdestjänster (vilka används av flera terapiområden) samlade för att erhålla 

volymfördelar samtidigt som klinikerna har mandat att möta områdesunika behov. (Knoppen 

& Sáenz, 2015; Van Weele, 2010)  

Ett hybridiserat inköp kan genomföras på flera olika sätt, tre exempel lyfts av Van Weele 

(2010) och Munson & Hu (2010).  

Frivillig koordinering 

Informationsspridningen är stor mellan de olika verksamheterna, baserat på informationen kan 

den unika enheten välja om de vill ta del av ett kontrakt på regional nivå eller agera själva. Ofta 

är det kommittéer bestående av representanter från större enheter (exempelvis terapiområden 

eller regionen) som tar fram de organisationsövergripande kontrakten. (Van Weele, 2010) 

Inköpsledning 

Den verksamhet som efterfrågar den största inköpsvolym av en produkt eller tjänst ansvarar 

för att uppköpet realiseras på en företagsnivå. För att kunna göra detta förs en dialog med de 

övriga verksamheterna för att ett samlat inköp ska kunna genomföras vilket täcker allas behov. 

Dock sköter varje verksamhetschef orderläggningen mot leverantören för sitt egna behov, 

baserade på de centralt framförhandlade kontrakten. (Van Weele, 2010) Denna typ av 

samordning kallas för priscentralisering med decentraliserat inköp av Munson & Hu (2010). 

Centraliserat inköp och lagring 

Vid denna struktur är just inköpet och lagringen centraliserat. Därefter sker distributionen ut 

till de olika verksamheterna när behoven uppstår (Munson & Hu, 2010). Även om Munson & 

Hu (2010) inte anser att detta är en fullskalig centralisering, anser de att den här typen av 

hybridisering ligger närmare en centralisering än decentralisering. 

2.4.4 Inköpsparametrar 

Slutligen bör inköpsparametrarna identifieras enligt författarna till rapporten, då dessa är 

situationsunika för varje produkt eller system (Van Weele, 2010). I det studerade systemet har 

läkemedelsbolaget och regionerna olika nytta av att känna till dessa inköpsparametrar. 

Generellt kan regionen sägas agera utifrån inköpsparametrarna, oavsett struktur och 

prissättningsmodell. De ska då handla utifrån tankesättet: rätt efterfrågat material, från rätt 

leverantör, på rätt plats i rätt kvantitet, vid rätt tid samt för rätt pris. (Van Weele, 2010) Utifrån 

ovanstående ansvarsfunktioner och drivkrafter bör lämpliga parametrar som mäter och 

utvärderar den inköpande organisationen sättas upp. Dessa parametrar kallas då ofta för 

nyckeltal25. Genom dessa nyckeltal är det möjligt att avgöra om organisationen agerar på ett 

sätt som anses kostnadseffektivt eller inte. Exempelvis skulle QALY kunna vara ett nyckeltal 

vid inköp av läkemedel, varför detta bör undersökas.  

Genom att mäta lämpliga nyckeltal kan den inköpande organisationen vidta åtgärder eller 

förändringar för att styra inköpen i rätt riktning, det vill säga att de återspeglar inköpsstrategin 

eller affärsstrategin och vad som behövs förbättras i verksamheten (Catasús, Gröjer, Högberg, 

& Johrén, 2008; EFFSO, 2016; Van Weele, 2010). Exempelvis kan nyckeltal hjälpa 

organisationer att verifiera att uppsatta mål nås, påvisa brister i avtal eller fastställa parametrar 

                                                 
25 Även kallade för key process indicators (KPI:er) 
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i ett anbud vid ett LOU-förfarande (EFFSO, 2016). Nyckeltal kan också användas för att 

förbättra kommunikationen internt och externt, vilket är viktigt i affärsrelationer och vid 

köpandet av mervärdestjänster (Van Weele, 2010).  

Catasús et al. (2008) väljer att beskriva ett nyckeltal som ett sammanfattande numeriskt värde 

vilket beskriver utvalda förhållanden oavsett om de är sanna, falska, verkliga eller fiktiva. Detta 

då endast värdet vägs in, inte omständigheten till värdet eller komplexiteten som finns i 

verkligheten. (Catasús, Gröjer, Högberg, & Johrén, 2008) Ett nyckeltal i det studerade systemet 

skulle utifrån denna definition därför  kunna vara hur många arbetstimmar en mervärdestjänst 

frigör eller hur stor procentuell andel av behandlade patienter som får biverkningar av 

läkemedel.  

Definitionen av ett nyckeltal i rapporten 

Samtliga redovisade teorier framhåller vikten av att identifiera flera olika nyckeltal  vilka ska 

kunna sättas i relation till ett läkemedels eller mervärdestjänsts funktion. Detta kallas ett 

nyanserat ställningstagande (Van Weele, 2010). Således är ett nyckeltal en uppmätt parameter 

som avser kunna ge beslutsstöd vid exempelvis upphandlingar om en produkt eller tjänst bör 

förkastas eller inte. Det är dock svårt att exemplifiera vilka nyckeltal som är viktiga att 

överväga vid inköp, även i det studerade systemet, eftersom de måste sättas i förhållande med 

en inköpssituation eller en aktörs verksamhet för att avgöra om de kan tillföra värde (Van 

Weele, 2010). Svårigheterna beror på att nyckeltalen måste reflektera uppsatta verksamhetsmål 

(beror på affärsstrategi, existerande affärsrelationer, marknaden och liknande) och ha relevans 

för inköpsavdelningen för att de ska kunna jobba utifrån dessa (Van Weele, 2010).  Därför 

anser författarna att de interna målen för organisationen först måste fastställas, till exempel 

genom att bestämma vad inköpsavdelningen utvärderas och bedöms på samt 

mervärdestjänstens roll innan nyckeltal tas fram som avser uppfylla dessa. 

2.4.5 Strategisk kongruens i det studerade systemet  

Nilsson & Rapps (2005) definition av strategisk kongruens är när en aktörs övergripande 

strategi är förenlig med dess affärsenheters strategier och övriga strategier inom 

organisationen, över samtliga organisatoriska nivåer. Dessutom ska strategierna sträva efter att 

fullfölja organisationens övergripande mål och stötta konkurrenskraften (Nilsson & Rapp, 

2005). Jannesson, Nilsson & Rapp (2014) beskriver strategisk kongruens på ett liknande sätt, 

det vill säga att strategisk kongruens existerar när strategin på koncernnivå, affärsenhetsnivå 

samt den funktionella nivån26 är ömsesidigt förenliga och kompletterande. Vidare beskrivs det 

hur strategisk kongruens är en essentiell förutsättning för att förena en aktörs aktiviteter för att 

utnyttja möjligheter och undvika hot, både internt och externt (Jannesson, Nilsson, & Rapp, 

2014). Jannessons et al. (2014) resonemang stöds av Hill & Brown (2007) och Nath & 

Sudharshan (1994), vilka säger att det måste finnas en överensstämmelse mellan en 

organisations infrastruktur/verksamhet och hur marknaden/omgivningen ser ut (Hill & Brown, 

2007; Nath & Sudharshan, 1994).  

                                                 
26 Oftast anses produktionsstrategin räknas in här. Viktigt att även denna kongruerar med affärsstrategin och andra 

strategier. (Jannesson, Nilsson, & Rapp, 2014) 
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En parallell till Jannessons et al. (2014) och Nilsson & Rapps (2005) resonemang om strategisk 

kongruens kan dras till Porters (1998) artikel om kostnadsledarskap och differentiering, i vilken 

Porter framhåller att en organisation måste vara samlad i sin strategiska övertygelse för att 

undvika att hamna i en olönsam position (fast-i-mitten) (Porter M. E., 1998). 

Sammanfattningsvis kan uppnådd strategisk kongruens inom en organisation och externt ut 

mot marknaden öka konkurrenskraften, underlätta utnyttjandet av möjligheter internt och 

undvika hot externt (Hill & Brown, 2007; Jannesson, Nilsson, & Rapp, 2014; Nath & 

Sudharshan, 1994; Nilsson & Rapp, 2005; Porter M. E., 1998).  

Enligt rapportens författare innebär en strategisk kongruens i det studerade systemet att de fyra 

kärnområdena (från analysmodellen) internt hos en aktör ska komplettera och vara kompatibla 

med varandra för att aktörens mål ska kunna nås och konkurrenskraften stärkas. Dessutom 

måste det även finnas en strategisk kongruens mellan regionerna och läkemedelsbolaget, det 

vill säga mellan en aktör och dess omgivning då förändringar en aktör gör påverkar övriga 

delar av marknaden och övriga aktörer i det studerade systemet. Därför anser rapportens 

författare att det är viktigt för både läkemedelsbolaget och regionerna att de tänker på hur de 

agerar i och kring ett kärnområde, både ur ett internt och externt perspektiv.  

Eftersom antalet aktörer som verkar i det studerade systemet är begränsade (även generellt 

inom läkemedelsupphandling) kommer deras agerande att påverka deras förmåga att skapa 

goda affärsrelationer och samarbeta (De Wit & Meyer, 2010; Gulati, 1998; Mitchell, Agle, & 

Wood, 1997). Detta i sin tur påverkar aktörernas förmåga att uppnå gemensamt värdeskapande 

då goda affärsrelationerna underlättar gemensamt värdeskapande (Grönroos & Helle, 2010; 

Lusch, Vargo, & Tanniru, 2010; Ritter & Gemünden, 2003). Följaktligen är rapportens 

författare av åsikten att aktörerna i det studerade systemet måste sträva efter att uppnå en intern 

och extern strategisk kongruens, det vill säga både inom den egna organisationen och ut mot 

marknaden/omgivningen, om gemensamt värdeskapande ska vara möjligt.   
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3 Uppgiftsprecisering 
Uppgiftspreciseringen avser förtydliga varför och hur författarna gjort avgränsningar i 

studien. Den avser även förklara rapportens frågeställningar och varför de har skapats. 

3.1 Avgränsningar och direktiv 

Det centrala i rapporten är att ta fram ett strategiskt ramverk för att främja ett gemensamt 

värdeskapande vid upphandlingssituationen. Detta görs genom att undersöka om nya 

mervärdestjänster eller en utveckling av redan befintliga kan förändra 

läkemedelsupphandlingen och interaktionen mellan regionerna och läkemedelsföretaget. 

Vidare avser rapporten att identifiera interna och externa strategiska utmaningar och 

möjligheter, på flera organisationsnivåer inom regionerna, associerat med utveckling av 

mervärdestjänster i samband med läkemedelsupphandling. Rapporten  behandlar således 

strategiska val samt  frågor och förändringar som den upphandlande och säljande 

organisationen ställs inför i samband med läkemedelsupphandling. Som tidigare har nämnts är 

även rapporten begränsad till vad som refereras till som det studerade systemet i Figur 1. 

Slutligen är rapporten, på grund av  studiens tidsbegränsning, avgränsad till terapiområdet 

infektion och två produktkategorier (läkemedel mot hepatit C och antibiotika). 

Avgränsningarna görs för att författarna ska erhålla en djup förståelse kring 

läkemedelsupphandling och ett samhällsaktuellt terapiområde27 under en begränsad tidsperiod 

samt ska kunna göra analyser och dra konkreta slutsatser. 

3.1.1 Inom behandlingsområdet 

Rapporten är avgränsad till terapiområdet infektion och antibiotikaläkemedel samt läkemedel 

för behandling av hepatit C. Begränsningen har gjorts till följd av att hepatit C har ett nationellt 

upphandlingsförfarande och antibiotika ett regionalt. Vidare är båda produktkategorierna 

aktuella utifrån ett samhällsperspektiv28 och anses därför intressanta för både den 

upphandlande och säljande aktören. Författarna anser att båda aktörerna borde ha intresse i 

dessa områden då nya läkemedel innebär att sjukvården kan behandla sjukdomar mer effektivt 

samtidigt som det genererar intäkter respektive besparingar för aktörerna 

(Folkhälsomyndigheten, 2016a; Folkhälsomyndigheten, 2016b). Skillnaderna i 

upphandlingsförfarandena medför även en intressant jämförelse av hur mervärdestjänster 

skulle kunna tillämpas inom respektive upphandlingsområde. Även en begränsning har gjorts 

till slutenvården, då en undersökning av både sluten- och öppenvården skulle vara för 

omfattande och tidskrävande till följd av att upphandlingsförfarandena skiljer sig åt. Slutligen 

har de två läkemedlen även valts med hänsyn till att MSD tillhandahåller båda. Om MSD inte 

hade tillhandahållit båda läkemedlen hade studien varit svårare att genomföra. En analys hade 

varit svår att göra då läkemedelsbolaget inte skulle haft full insyn i läkemedlen för det studerade 

systemet, varför kriteriet att de skulle kunna tillhandahålla dem ansågs som ett viktigt.  

                                                 
27 Ökad antibiotikaresistens i samhället och nyligen utvecklade läkemedel mot hepatit C (berörs av 

smittskyddslagen) gör terapiområdet intressant utifrån ett samhällsperspektiv samt utifrån säljande och köpande 

aktörer (Folkhälsomyndigheten, 2016a; Murphy, 2012; Socialdepartementet, 2016b). 
28 Se fotnot 23. 
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3.1.2 Geografiska 

Två geografiska avgränsningar görs i rapporten till följd av valt terapiområde och 

produktkategorier. Den första avgränsningen görs till Region Östergötland och Region 

Jönköpings län, vilken berör regional upphandling av antibiotika. Den andra geografiska 

avgränsningen som görs omfattar upphandlingen av läkemedel mot hepatit C, denna 

upphandling sker nationellt.  

3.2 Studiens frågeställningar 

Baserat på rapportens problemställning har fyra kärnområden (affärsrelationer, 

kostnadseffektivitet,  strategier samt tjänsteorientering) identifierats som centrala i rapporten 

för att besvara syftet. Dessa har som bekant sedan tidigare presenterats i rapporten. Till var och 

en av kärnområdena har författarna även tagit fram huvudfrågeställningar, vilka avser hjälpa 

till att besvara syftet i rapporten, de fyra frågeställningarna är: 

1. Hur uppnås goda affärsrelationer? 

2. Vad anses som ett kostnadseffektivt läkemedel i det studerade systemet och varför? 

3. Hur väl korresponderar aktörernas strategier? 

4. Kan läkemedelsupphandlingar bli mer tjänsteorienterade och hur? 

Då dessa huvudfrågor är relativt övergripande har författarna till rapporten valt att bryta ner 

dem i underfrågor. De nedbrutna frågorna har därefter kopplats till referensramen för att 

säkerställa att de har en akademisk grund.   

Q1. Hur uppnås goda affärsrelationer? 

Q1.1  Vilka parametrar värderar regionerna och läkemedelsföretaget i 

affärsrelationerna mellan varandra vid läkemedelsupphandlingar och varför?   

Kowalkowski (2011), Henneberg et al. (2009) och Frow & Payne (2011) beskriver alla hur 

aktörers förväntningar och värderingar på en affärsrelation kan påverka hur den utvecklas och 

vad den resulterar i. Vidare beskriver de även hur aktörers förståelse för varandra kan påverka 

en affärsrelation. Därför är det viktigt att med frågan Q1.1 klargöra vilka aspekter och faktorer 

som respektive organisation värderar i en affärsrelation för möjlighet till ett ömsesidigt 

värdeskapande.  

Frågan avser dessutom att underlätta kartläggningen av maktbalansen mellan regionerna och 

läkemedelsföretaget, om aktörerna är nöjda med dess utformning eller om de skulle vilja 

förändra den. Maktbalansen är viktigt att förstå då den påverkar hur relationen ser ut och 

aktörernas inflytande över varandra (De Wit & Meyer, 2010; Gulati, 1998; Mitchell, Agle, & 

Wood, 1997). Frågan avser också ge en insikt i hur en förändring i affärsrelationerna skulle 

kunna påverka resultatet eller följderna av den. 

Avslutningsvis avser frågan klargöra huruvida aktörerna önskar att affärsrelationerna ska ha en 

transaktions- eller relationsorientering, eftersom de olika förhållningssätten påverkas av 

aktörernas strategier, behov, önskningar samt förväntningar vilket i sin tur även påverkar 

maktbalansen. (Grönroos C. , 1997; Kindström & Kowalkowski, 2012)  
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Q1.2 Vilken typ av affärsrelationer söker regionerna och läkemedelsföretaget samt 

varför? 

Frågan avser besvara  huruvida aktörerna söker långa eller korta affärsrelationer. Detta 

eftersom att de olika affärsrelationerna medför olika risker29, kan den eftersökta 

affärsrelationen fastställas kan riskerna också förebyggas (Crowther & Donlan, 2011; Day, 

2011; Ritter, Wilkinson, & Johnson, 2004).  

Vidare syftar frågan till att indikera vilken fokus, transaktions- eller relationsfokus, som lämpar 

sig bäst för interaktionen och relationen mellan aktörerna. Detta eftersom en transaktionsfokus 

(produktorientering) karaktäriseras av ytliga relationer och försäljning av standardiserade 

produkter, vilket nödvändigtvis inte kräver långa relationer. Däremot innebär en relationsfokus 

(kundorientering) att kundens värdeskapande är centralt för den säljande organisationen, vilket 

kräver långa och djupa affärsrelationer med kunden. (Galbraith, 2002; Kindström & 

Kowalkowski, 2012; Shah, T, Parasuraman, Staelin, & Day, 2006)  

Slutligen kan även målet med relationen, gemensamt väderskapande (relationsfokus) eller inte 

(transaktionsfokus), påverka hur maktförhållandet ser ut mellan aktörerna. Detta eftersom en 

aktör i en relation med transaktionsfokus inte behöver ta lika stor hänsyn till den andra aktören. 

(De Wit & Meyer, 2010; Galbraith, 2002; Kindström & Kowalkowski, 2012; Ruigrok & Van 

Tulder, 1995; Shah, T, Parasuraman, Staelin, & Day, 2006) 

Q1.3  Vad innebär LOU för utvecklandet och fortlöpandet av affärsrelationer mellan 

läkemedelsbolaget och regionerna.   

Eftersom komplexiteten i interaktion mellan läkemedelsföretaget och  regionerna till viss del 

beror på LOU är det relevant att klargöra till vilken grad LOU påverkar hur affärsrelationerna 

ser ut och utvecklas (Konkurrensverket, 2016a). Detta måste studeras utifrån både regionens 

och läkemedelsföretagets perspektiv. Slutligen anser författarna att det är viktigt att avgöra 

vilka för- och nackdelar samt förhinder och möjligheter som LOU skapar för aktörerna i en 

affärsrelation. 

Q2. Är kostnadseffektivitet detsamma för respektive aktör? 

Q2.1  Finns det skillnader och likheter mellan hur regionerna och läkemedelsföretaget 

definierar ett kostnadseffektivt läkemedel? Vad definierar respektive organisation som 

ett kostnadseffektivt läkemedel? 

Frågan är av intresse då bedömningen för hur kostnadseffektivt ett läkemedel är har en 

nyckelroll vid läkemedelsupphandling då den kan avgöra om ett läkemedel upphandlas eller 

inte. Vidare har sjukvården begränsade resurser, något som gör att kostnadseffektiviteten blir 

än mer central och viktig att ta hänsyn till vid upphandlingen. (Anell & Gerdtham, 2010; Bengt 

Jönsson, 2004; Lundkvist, 2005) 

                                                 
29 Såsom att den energi, kostnad och tid som läggs på att skapa relationer inte motsvarar de fördelar som uppnås 

genom relationen. 
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Med dess centrala roll i en upphandling blir det därför relevant att fråga de ansvariga inköparna 

på landstinget om vad deras personliga tolkning av kostnadseffektivitet är. Utifrån svaren och 

deras tolkningar kan kopplingar och analyser göras till tidigare gjorda upphandlingar och 

jämföras med landstingets officiella riktlinjer kring kostnadseffektivitet. Detta är intressant för 

att kunna dra slutsatser om hur upphandlingar av läkemedel påverka kostnader och besparingar 

inom andra terapiområden samt för att undersöka hur väl helheten tillgodoses. (Anell & 

Gerdtham, 2010; Blomqvist, 2007; Jönsson & Carlsson, 2013; Paulsson, 2009)  

Slutligen påverkar även läkemedelsbolagets definition av vad kostnadseffektivt är då de 

prissätter läkemedlet. Ett kostnadseffektivt läkemedel kan säljas till ett högre pris än vad ett 

mindre kostnadseffektivt läkemedel kan, således är kostnadseffektivitet ett viktigt 

försäljningsargument. Med frågeställningen önskar rapportens författar därför säkerställa hur 

den säljande respektive inköpande organisationen definierar kostnadseffektivitet eftersom en 

gemensam definition anses viktigt för att exempelvis säkerställa att samma nyckeltal efterlevs 

och värderas. (Jönsson & Carlsson, 2013; TLV, 2016c) 

Q2.2  Vilken prissättningsmodell anser respektive organisation vara mest lämpad för att 

använda vid läkemedelsinköp, varför anser det detta samt vad får modellen för 

konsekvenser? 

Olika prissättningsmodeller lämpar sig olika väl beroende på om prissättningen berör 

produkter, tjänster eller en kombination av dessa då de medför olika för- och nackdelar för 

säljare respektive köpare (Hinterhuber, Customer value-based pricing strategies: Why 

companies resist, 2008; Hinterhuber & Marco, Profiting when customers choose value over 

price, 2011; Kindström & Kowalkowski, 2012). Därför är det viktigt att avgöra om använda 

prissättningsmodeller kompletterar utbudet och efterfrågan av läkemedel samt verksamheten 

som bedrivs av aktörerna. 

Vidare kan olika prissättningsmodeller komplettera den affärsrelation som finns mellan 

landstingen och läkemedelsföretagen mer eller mindre väl eftersom vikten av kundfokus och –

värde skiljer sig från varandra beroende på typ av affärsrelation och prissättningsmodell 

(Galbraith, 2002; Keränen & Jalkala, 2013; Kindström & Kowalkowski, 2012; Töytäri, Rajala, 

& Alejandro, 2015). Därför är det viktigt att avgöra vilken prissättningsmodell som respektive 

aktör anser är mest lämpad och rättvis utifrån de egna förutsättningarna i verksamheten, 

organisationen och marknaden. 

Slutligen är det viktigt att avgöra om parterna är av samma uppfattning gällande en 

prissättningsmodell och vilken som anses den mest optimala. Detta eftersom olika 

uppfattningar och förväntningar kan leda till konflikter. Konflikter påverkar samarbetet, 

förmågan att nå satta mål och gemensamt värdeskapande negativt (Crowther & Donlan, 2011; 

Day, 2011; Ritter, Wilkinson, & Johnson, 2004). 
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Q2.3  Vilken prissättningsmodell anser läkemedelsbolaget respektive regionerna vara 

lättast att använda vid läkemedelsinköp, varför anser de detta samt vad medför modellen 

för konsekvenser? 

Då olika prissättningsmodeller baseras på olika parametrar och faktorer (till exempel 

kundvärde), och därför rimligtvis kräver olika kunskap och erfarenhet för att användas, kan ett 

skifte från en prissättningsmodell till en annan medföra kostnader för den aktör som behöver 

byta modell. Kostnader som skulle kunna uppkomma är relaterade till utbildning, strukturella 

och organisatoriska förändringar samt hur verksamheten bedrivs hos en aktör. (Galbraith, 2002; 

Keränen & Jalkala, 2013; Kindström & Kowalkowski, 2012; Töytäri, Rajala, & Alejandro, 

2015) Därför anser författarna det viktigt att klargöra vilken prissättningsmodell som 

respektive aktör anser är det enklaste att använda. Samma fråga ställs till både 

läkemedelsföretaget och regionerna för att möjliggöra en jämförelse mellan dessa. Detta 

eftersom olika uppfattningar kan leda till konflikter, vilket i sin tur påverkar samarbetet, 

förmågan att nå satta mål samt gemensamt värdeskapande (Crowther & Donlan, 2011; Day, 

2011; Ritter, Wilkinson, & Johnson, 2004). 

Vidare ska frågan bringa klarhet i huruvida aktörerna anser sig använda den enklaste modellen 

idag och om det finns skillnader mellan denna modell och den som anses vara mest lämplig. 

Detta för att kunna utreda vilka skillnader som finns och eventuella förändringar som måste 

göras i respektive organisation för att nå den optimala modellen. Dessutom anser författarna 

att förändringsviljan att gå från den enklaste till den hypotetiskt optimala prissättningsmodellen 

kan sättas i relation med båda parters förändringsvilja av sina verksamheter och åtagande till 

att göra sjukvården bättre.  

Q3. Hur väl korresponderar aktörernas strategier? 

Q3.1 Hur placerar regionerna och läkemedelsbolaget läkemedlen i Kraljics matris och 

varför placeras de som de gör?  

Frågan anses viktig för att klargöra samtliga aktörers uppfattning kring substitut, beroende, 

leveranssäkerhet, ekonomisk inverkan samt liknande för att kunna bestämma var läkemedel 

anses befinna sig i Kraljics matris. Beroende på placeringen bör en inköpande och säljande 

organisation förhålla sig och göra prioriteringar på olika sätt (Caniëls & Gelderman, 2005; 

Kraljic, 1983; Van Weele, 2010). Vidare är detta viktigt för att avgöra hur väl inköps- och 

försäljningsparametrar matchar och kompletterar varandra, det vill säga en strategisk 

kongruens måste finnas mellan utbud och efterfrågan eftersom detta påverkar hur väl 

interaktionen och affärer görs mellan aktörer. Dessutom är det viktigt att utifrån de optimala 

inköps- och försäljningsparametrarna anpassa verksamheten för att intern och extern strategisk 

kongruens ska kunna uppnås. (Hill & Brown, 2007; Jannesson, Nilsson, & Rapp, 2014; Nath 

& Sudharshan, 1994) 

Utifrån placeringen som görs i Kraljics matris kommer även maktbalansen och relationen 

mellan aktörerna påverkas (Caniëls & Gelderman, 2005; De Wit & Meyer, 2010; Gulati, 1998; 

Kraljic, 1983; Mitchell, Agle, & Wood, 1997; Van Weele, 2010). Läkemedlens placering i 

Kraljics matris har slutligen gjorts med hjälp av konsensusmetoden vilken beskrivs Gelderman 
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och Van Weeles (2003). Denna utplacering har gjorts då det är författarnas uppfattning att 

placeringen måste vara förenlig med relationstypen och den maktbalans som finns mellan 

aktörerna. 

Q3.2  Vilka affärs- och inköpsstrategier tillämpas av läkemedelsbolaget och regionerna 

samt varför? 

Frågan avser dels att besvara om läkemedelsbolaget jobbar med Porters två affärsstrategier, 

differentiering eller kostnadsledarskap då dessa två affärsstrategier söker olika relationer och 

försäljningsparametrar mot regionerna. Dessa faktorer är viktiga att kartlägga för att strategisk 

kongruens ska kunna uppnås (Hill & Brown, 2007; Jannesson, Nilsson, & Rapp, 2014; Nath & 

Sudharshan, 1994).  

Dels avser frågan även att besvara om läkemedelsföretaget använder ett outside-in- eller ett 

inside-out-perspektiv. Detta eftersom att flera författare, bland annat De Wit & Meyer (2014), 

Kindström & Kowalkowski, 2012 samt Saadat, Humaila, Paladino & De Luca, 2014, anser att 

hur framgångsrik tjänsteinnovation och –utveckling är inom en organisation är starkt beroende 

på huruvida ett outside-in-perspektiv appliceras eller inte. Detta eftersom ett outside-in-

perspektiv förespråkar att kundens och marknadens önskan ska vara centralt i utvecklingen av 

mervärdestjänster. Inside-out-perspektivet sätter istället den säljande organisationens egna 

resurser och förutsättningar först, därför kan inte matchningen mellan framtagna tjänster och 

den faktiska efterfrågan garanteras. Det är viktigt att klargöra huruvida läkemedelsbolaget i det 

studerade systemet arbetar med ett inside-out- eller outside-in-perspektiv, eftersom det 

påverkar hur väl de kan möta den efterfrågan landstingen har och hur utveckling av tjänster 

sker. (De Wit & Meyer, 2010; Kindström & Kowalkowski, 2012; Saadat, Shumaila, Paladino, 

& De Luca, 2014) Frågan ämnar avslutningsvis undersöka vad regionerna har för 

inköpsstrategier, för att bekräfta hur väl regionernas inköpsstrategi korresponderar mot 

läkemedelsbolagets affärsstrategi. 

Q3.3 Kan ett gemensamt värdeskapande uppnås i det studerade systemet och hur? 

 Frågan beror delvis på skapandet av gemensamma förväntningar av vad samarbetet eller 

affärsrelationen ska medföra och resultera i. Den beror även på en ömsesidig förståelse för vad 

värdeskapandet innebär för den andra aktören i affärsrelationen utifrån organisationens egna 

förutsättningar, mål och erfarenheter. (Frow & Payne, 2011; Henneberg, Pardo, Mouzas, & 

Naudé, 2009; Kowalowski, 2011) Vidare påverkas förutsättningarna för gemensamt 

värdeskapande av den strategiska kongruensen som finns internt i en organisation och externt 

mellan vad som erbjuds och marknadens eller kundens efterfrågan (Hill & Brown, 2007; 

Jannesson, Nilsson, & Rapp, 2014; Nath & Sudharshan, 1994). Det övergripande syftet med 

frågan är att avgöra om och hur läkemedelsföretaget och regionerna skulle kunna komplettera 

och stärka varandras verksamheter samt avgöra om det finns en vilja att göra det. Om det inte, 

från båda organisationer, finns en positiv inställning till gemensamt värdeskapande kommer 

värdeskapandet förmodligen utebli.  
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Q4. Kan ett läkemedel ses som en tjänst och en produkt?  

Q4.1 Vad anser respektive organisation att en tjänst och mervärdestjänst är?  

Att säkerställa hur och vad regionerna respektive läkemedelsbolaget i det studerade systemet 

definierar som en tjänst respektive en mervärdestjänst anser författarna är en nödvändighet för 

vidare diskussion och analys av om läkemedel kan ses som en tjänst. En gemensam definition 

av vad en tjänst och mervärdestjänst är leder till att involverade partner har samma referens- 

och utgångspunkt i intervjuer och diskussioner, vilket minimerar risken för att olika tolkningar 

och definitioner leder till missförstånd samt att felaktiga slutsatser sedan dras i rapporten.   

Q4.2  Vilka typer av mervärdestjänster efterfrågas i det studerade systemet och varför?  

Frågan är både riktad mot regionerna och läkemedelsbolaget i det studerade systemet då de 

tjänster som regionerna efterfrågar inte nödvändigtvis är attraktiva för läkemedelsbolaget att 

tillhandahålla. Därför blir följdfrågan, när det har säkerställts vad respektive organisation 

definierar som en tjänst respektive mervärdestjänst, vad regionerna efterfrågar och 

läkemedelsföretaget kan tillhandahålla. Frågan följer även naturligt efter diskussionen om 

läkemedelsbolaget i det studerade systemet har ett outside-in-perspektiv eller inte, vilken 

relation och maktbalans som finns samt strategi som tillämpas. Tjänstens karaktär och storlek 

anses också väsentligt för att kunna fastställa, för att avgöra hur läkemedelsbolaget som 

tillhandahåller tjänsten måste flyttar sig på tjänstetransitionsskalan. 

Q4.3  Är det möjligt att förändra produkten läkemedel till tjänsten läkemedel och varför?  

Slutligen bör denna fråga besvara om det finnas en konsensus mellan aktörerna om huruvida 

läkemedel kan ses som en tjänst istället för en produkt. Det finns en risk att aktörerna har delade 

meningar i frågan och då bör analysen istället peka på områden för vidareutveckling 

Dessutom ämnar frågan ytterligare klargöra och identifiera hinder, utmaningar och 

möjligheter som respektive aktörer ser med öka tjänsteperspektivet inom 

läkemedelsupphandling samt varför de ser dessa.  



47  

 

F
ig

u
r 

8
: 

D
e 

sv
a

ra
 p

il
a

rn
a

 v
is

a
r 

h
u

r 
ra

p
p

o
rt

en
s 

sy
ft

e 
kn

yt
er

 a
n

 t
il

l 
fr

å
g

es
tä

ll
n

in
g

a
rn

a
 s

a
m

t 
vi

lk
a
 u

n
d
er

fr
å

g
o

r 
so

m
 h

ö
r 

ti
ll

 v
il

ke
n
 f

rå
g

es
tä

ll
n
in

g
. 

 

3.3 Uppbyggnad frågeställningar   
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4 Metod 
Avsnittet tar upp studiens vetenskapliga förhållningssätt, hur studien har förberetts och 

genomförts samt metodkritik.   

4.1  Studiens grundläggande struktur och vetenskapliga förhållningssätt 

Studien har genomgått tre olika faser: planeringsfasen, datainsamlingsfasen och analysfasen. 

Planeringsfasen bestod i sin tur av två olika steg, det första steget bestod av att fastställa syftet 

och skapa en tillhörande frågeställning. Dess andra steg syftade till att skapa en teoretisk 

förståelse, genom en litteraturstudie, med anknytning till problemet och frågeställningen samt 

att skapa underlaget för den empiriska insamlingen. Datainsamlingsfasen som var studiens 

andra fas har syftat till att samla in empirisk data och sammanställa denna, empirisk data har 

erhållits genom intervjuer med aktörerna i det studerade systemet. Med orden data eller 

insamlad data åsyftas svaren och informationen som erhållits från intervjuobjekten i samband 

med intervjuer. Den slutliga fasen har varit analysfasen  vilken har sammanvägt och analyserat 

den ihopsamlade teorin och empirin. Det är denna fas som även utmynnat i en slutsats och 

diskussion. I Figur 9 illustreras fasernas innehåll och delmoment, i verkligheten har arbetet 

dock inte varit lika linjärt som figuren indikerar. Syftet med figuren är endast att illustrativt 

visa hur arbetsprocessen fortlöpt.   

 

Figur 9: En linjär beskrivning av studiens tre olika faser, deras innehåll och delmoment. De har dock varit en del interaktioner 

och omarbetningar under studien som gjort att vissa delmoment flutit samman därför finns även återkopplande pilar. Främst 

syfte och frågeställningar har omarbetats löpande under arbetet för att öka dess tydlighet, därför återkopplar även analysfasen 

till planeringsfasen.   

4.1.1 Studiens vetenskapliga förhållningssätt 

De tre faserna i projektet faser har även, av varierande grad, haft olika vetenskapliga 

förhållningssätt vid genomförandena. De förhållningssätt som utgåtts från är ett positivistiskt-

, hermeneutistiskt-, romantiskt- samt ett lokalistiskt förhållningssätt. Följande avsnitt avser 
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därför förklarar de fyra olika förhållningssätten för att kunna identifiera var rapporten har sin 

tyngdpunkt. 

Positivismen hävdar att det finns en kontextfri sanning där observerad data kan jämföras och 

aggregeras för att hitta sanningen (Alvesson, 2011). Vidare förklarar positivismen att 

vetenskapen är objektiv och bygger på observerbar data samt att tolkningen av dess mening är 

strikt åtskild från data observationen (Kvale & Brinkmann, 2009). Målet med positivismen är 

således att formulera allmängiltiga lagar som alltid är objektivt sanna (Andersson S. , Om 

positivism och hermeneutik, 2014). Motsatsen till positivismen är hermeneutiken eftersom den 

anser att kunskap och sanning beror på dess sociala kontext (Andersson S. , Om positivism och 

hermeneutik, 2014; Kvale & Brinkmann, 2009). Detta förhållningssätt anser författarna till 

rapporten främst karaktäriserar intervjuerna som genomförts då det är intervjuobjektens 

yrkesroll och subjektiva åsikter spelar in vid besvarandet av intervjufrågorna. Därför har 

uttalanden från intervjuobjekt satts i relation till vem det är som gjort dessa och under vilka 

former uttalandena gjorts. Det gör att kunskap från en situation inte automatiskt är överförbar 

till eller jämförbar med den som finns utanför det studerade systemet, vilket motsätter sig 

positivismen och rapportens syfte att skapa en modell (Alvesson, 2011). Andersson (2014) 

beskriver hermeneutiken på liknande sätt, som en relativistisk utgångspunkt i den sociala 

kontexten, det vill säga att saker och ting måste tolkas utifrån sig själva då det inte finns någon 

objektiv sanning utan endast en relativ (Andersson S. , Om positivism och hermeneutik, 2014). 

För att tydliggöra skillnaden mellan positivismen och hermeneutiken med ett exempel hade, 

förutsatt ett positivistiskt förhållningssätt, alla deltagare i en hypotetisk enkätundersökning 

tolkat alla enkätfrågor likadant då positivismen förespråkar en homogen tankeprocess 

(Andersson S. , Positivism kontra hermeneutik, 1979; Andersson S. , Om positivism och 

hermeneutik, 2014). Hermeneutiken motsätter sig detta och menar att varje deltagare kommer 

att tolka frågorna olika (Andersson S. , Positivism kontra hermeneutik, 1979; Andersson S. , 

Om positivism och hermeneutik, 2014).  

Snarlik till hermeneutiken beskrivs romanticismen och lokalismen av Alvesson (2011). 

Romanticismen säger att det genom närhet och förtroende går att finna det sanna i upplevelser, 

tankar och känslor (Alvesson, 2011). Lokalismen säger, precis som hermeneutiken, att 

intervjuuttalande måste ses i sin situationsspecifika situation eftersom människor inte redovisar 

yttre händelser entydigt utan situationssanpassat (Alvesson, 2011).  

Då dessa förhållningssätt kopplas till rapportens syfte måste den tidigare nämnda kontexten tas 

i beaktande, kontexten är att läkemedelsupphandlingar är ett komplext förfarande som beror på 

och påverkas av många aspekter. En upphandling kan oftast anses som både lyckad och 

misslyckad beroende på vilket perspektiv30 som upphandlingen ses ifrån, det vill säga, det finns 

inget enhetligt tolkningssätt av hur en genomförd upphandling bedöms. Därför anser 

författarna att ett strikt positivistiskt förhållningssätt inte går att använda i rapporten. Istället 

tillämpar författarna ett hermeneutiskt förhållningssätt i majoriteten av rapportens tre faser, 

speciellt under intervjuerna. Vid uppsättande av intervjufrågorna har ett hermeneutiskt, 

                                                 
30 Upphandlande region, säljande läkemedelsbolag, läkare som förskriver läkemedlet, patienten som nyttjar 

läkemedlet eller liknande.  
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influerat av romanticismen och lokalismen, förhållningssätt använts. Dock har ett positivistiskt 

förhållningssätt tillämpats i litteraturstudien under planeringsfasen eftersom författarna anser 

att det är nödvändigt att etablera en så kallad ”objektiv sanning”31 för att få en utgångspunkt 

som rapportens analys baseras på, och för att de senare ska kunna dra konkreta slutsatser. 

Sammanfattningsvis kan det därför sägas att rapporten tillämpar ett hermeneutiskt 

förhållningssätt med influenser av positivism, romanticism och lokalism. 

4.2  Val av ansats 

En rapports ansats syftar till att beskriva hur rapportens material insamlats, därför är olika 

ansatser lämpliga vid olika typer av eftersökt resultat (Lekwall & Wahlbin, 2001). Enligt 

Lekvall & Wahlbin (2001) kan en ansats anta två olika dimensioner. Den kan dels vara 

kvalitativ eller kvantitativ, dels vara en fall- eller tvärsnittsanalys. Tvärsnittsanalysen kan delas 

upp i en kartläggning- eller experimentellansats. Figur 10 avser visa hur de två dimensionerna 

förhåller sig till varandra och vad som kännetecknar de olika fälten.  

 

Figur 10: En illustration från boken: Information för marknadsföringsbeslut - Lekvall & Wahlbin (2001). Den beskriver de 

två dimensionerna som en ansats kan anta. Den rödmarkerade rutan är där rapporten har placerat sig. 

Då en kvantitativ ansats inte kommer antas, till följd av att studien inte är nyckeltalsbaserad, 

ser på årsbokslut eller gör en undersökning på många objekt utvecklas inte denna ansats mer. 

Däremot hittar författarna stöd i att studien är av en kvalitativ karaktär genom Goodyear (1998), 

som Lekvall & Wahlbin (2001) hänvisar till, som säger att en kvalitativ ansats har följande fem 

drag:  

 

                                                 
31 Den ”objektiva sanningen” består av den tolkningen som författarna har gjort utifrån litteraturstudien. Att det 

skulle finnas en helt objektiv sanning eller teori som är applicerbar vid all läkemedelsupphandling anser 

författarna inte finns.    
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Tabell 1: Karaktäristiska drag för en kvalitativ ansats (Goodyear, 1998). 

Beskrivande drag 

Små urvalsgrupper: Ofta mindre än 20 stycken individer. 

 

Icke-sannolikhetsurval: Felmarginalen går inte att beräkna. 

 

Informella och mindre strukturerade intervjuer: Vikt i att skapa en interaktion mellan 

intervjuare och individen som intervjuas. 

 

Värderingar och åsikter i undersökningsprocessen: Större påverkan av undersökarens 

ståndpunkter och tolkningar. 

 

Undersökningsdata är mer lättillgänglig: Vardagsspråk. 

 

 

Sett till Goodyears (1998) fem drag uppfylls samtliga fem punkter mer eller mindre. Antalet 

formella intervjuobjekt var 17 stycken32, felmarginalen går inte att fastställa, interaktionen vid 

intervjuer har varit viktig samt intervjuerna har haft ett hermeneutistiskt förhållningssätt. Även 

språket har legat på en relativt grundlig nivå med öppna dialoger.  

En tvärsnittsanalys har inte gjorts i studien varför denna inte utvecklas mer än genom Figur 10. 

Däremot är en fallanalys lämplig att genomföra om undersökningen eftersöker detaljerade svar, 

beskrivningar och analyser av specifika fall. Vidare kännetecknas en fallanalys av att 

intervjuerna kan lämna huvudfrågeställningen och gå på stickspår för att undersöka dessa. 

Fallanalysen är därför lämplig att nyttja om syftet är att hitta nya samband, det vill säga om 

studien är explorativ. (Lekwall & Wahlbin, 2001) En fallanalys kan också anta en komparativ 

vinkling, en så kallad komparativ fallanalys. När en komparativ approach antas undersöks två 

eller flera organisationer i förhållande till varandra. (Ghauri & Grönhaug, 2005) Syftet är då 

att undersöka samma områden i olika organisationer för att bekräfta eller dementera faktorer, 

samband och liknande, således uppnås en form av triangulering.  

Baserat på definitionerna av Ghauri & Grönhaug (2003), Lekwall & Wahlbin (2001) och 

Goodyear (1998) menar författarna att rapportens ansats är kvalitativ, vilken föregås av en 

komparativ fallanalys. Detta eftersom att studien baseras på intervjuar med ett fåtal personer 

inom varje organisation eller aktör, totalt betraktas fyra olika aktörer. Två regionala 

inköpsorganisationer (Region Östergötland och Jönköpings län), enheten för nationellt 

upphandlingsförfarande (NT-rådet) och ett läkemedelsföretag (MSD). Vidare antas två typer 

av intervjumetoder, dels personliga intervjuer ansikte mot ansikte och dels telefonintervjuer. 

Författarnas förhoppningar är att intervjuerna ska öppna upp för diskussion och potentiell 

vidareutveckling av dagens syn på läkemedelsupphandling. Därför placerar sig studien i den 

röda boxen i Figur 10 ovan.  

                                                 
32 Även ett mindre antal personer ( cirka 10 stycken personer) har intervjuats under informella former.  
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4.3  Tillvägagångssätt 

Avsnittet beskriver hur planeringsfasen, datainsamlingsfasen och analysfasen gått till samt 

vilka delar som ingått i dessa. Avsnittet avser även motivera de tillvägagångsätt som författarna 

använt i respektive fas samt beskriver varför de olika aktörerna i det studerade systemet valdes.  

4.3.1 Val av studerat läkemedelsbolag 

MSD var ett av flertalet läkemedelsbolag som tillfrågades om de var intresserade av att delta i 

studien. Att MSD valdes beror på deras rykte i branschen, de anses vara innovativa, klassas 

som en av världens största läkemedelsbolag och deras egna dotterbolag hanterar försäljningen 

av läkemedel i Sverige. Att de speciellt anses innovativa ansåg författarna till studien kritiskt 

för studiens syfte.   

4.3.2 Val av studerade regioner 

De två regionerna, Region Östergötland och Region Jönköpings län, valdes på grund av tre 

anledningar. Dels för att Linköpings universitet ligger i regionen och författarna har detta som 

lärosäte, tillgång till rätt personer inom landstinget och regionen ansågs därför lättare att få. 

Dels på grund av regionernas geografiska placering i kombination med det utvalda 

läkemedelsbolaget. 

Slutligen valdes Region Östergötland och Region Jönköpings län ut då de är två medelstora 

landsting och därför är jämförbara med varandra samt till följd av att de idag har ett tätt 

samarbete vid läkemedelsinköp genom sydöstra sjukvårdsregionen. Dessa två aspekter ansåg 

författarna kritiska för en gemensam analys.  Exempelvis hade en analys av en studie på Kalmar 

län och Stockholms landsting varit svårare att göra, dels då de skiljer sig åt i storlek och dels 

då de inte har ett uttalat samarbete.  

4.3.3 Planeringsfas 

Redan hösten år 2015 tog författarna kontakt med Emma Höglund33 för att undersöka om MSD 

var intresserade av att medverka i studien. Examensarbetet påbörjades i januari år 2016 och 

författarna har valt att skriva bitar av rapporten från MSD:s kontor i Vasastan, Stockholm. 

Närheten till läkemedelsbolaget hjälpte författarna att tidigt i arbetet skapa sig en initial 

uppfattning om industrin som det systemet verkar i. Vidare gjordes en tidig initial intervju med 

Mikael Hoffmann34 för att säkerställa relevansen av examensarbetet sett utifrån ett medicinskt- 

och samhällsperspektiv, det vill säga ett regionperspektiv. Baserat på kontakten med Hoffmann 

vidareutvecklades rapportens syfte, dialogen med Hoffmann togs även för att säkerställa att 

författarna inte tidigt i rapporten blev partiska i sin förståelse av läkemedelsupphandlingarna. 

Utöver intervjuer och personliga möten började även författarna läsa sig in på ämnesområdet, 

allt för att skapa sig en enhetlig och korrekt bild av läkemedelsupphandling. Planeringsfasen 

avslutades lagom till halvtidsseminariet, vilken hölls på Campus Valla vid Linköpings 

universitet den 17 mars 2016.   

                                                 
33 Customer solutions lead på MSD.  
34 Överläkare klinisk farmakologi, tidigare läkemedelschef vid landstinget i Östergötland. Nu chef för NEPI.  
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Problemformulering 

Under de första veckorna arbetade författarna främst med syftet och problembakgrunden för 

rapporten, problembakgrunden utformades parallellt som  litteraturstudien genomfördes. Syftet 

till rapporten har omformulerats flera gånger under planeringsfasen, litteraturstudiens och efter 

initiala intervjuer. Likaså har författarna flera gånger reviderat avgränsningarna under 

problemformuleringsfasen. Dessa revideringar uppstod som en följd av att ytterligare 

påverkande faktorer och aspekter upptäcktes i samband med skrivandet och formulerandet av 

rapporten. Detta gjorde att examensarbetet var tvunget att ta nya riktningar och formulera nya 

avgränsningar för att inte bli för omfattande. Följaktligen krävdes det även att syftet 

omformulerades. Syftet i sin tur har varit levande under hela rapportens skapande för att vara 

representativ för rapporten. 

Intervjuer 

Under planeringsfasen har det genomförts flera initiala och informella intervjuer och möten 

med personer från både regionerna och läkemedelsföretaget i det studerade systemet. Dessa 

har gjorts för att författarna skulle kunna bilda sig en verklighetsbaserad nulägesbild över 

upphandlingssituationen för läkemedel. Intervjuer och möten har legat till grund för det 

inledande kapitlet, i kombination med litteraturstudien. Att intervjua både regionerna och 

läkemedelsbolaget har varit viktigt för att få en nyanserad bild av situationen. Intervjuer i ett 

tidigt skede är även något som Björklund och Paulsson (2013) uppmuntrar till, då de anser det 

vara ett lämpligt sätt att skapa sig en förståelse för problemsituationen. 

Litteraturstudie 

Referensramen har skapats utifrån den gjorda litteraturstudien. Författarna till rapporten har 

dels använt material från tidigare kurser och dels tidigare gjorda examensarbete inom området 

som inspiration samt vetenskapliga databaser för teoriinsamling. Under följer en närmare 

förklaring till de olika tillvägagångsätten.  

Material från tidigare kurser vid Linköpings universitet har använts i examensarbetet. Material 

från bland andra kurserna TETS23 (Grundläggande inköp), TEAE10 (Avancerad 

strategiutveckling), TEIM10 (Industriell tjänsteutveckling) samt TEIE72 (Affärsstrategier) har 

använts. Vid användning av föreläsningsmaterial och kurslitteratur har alltid originalkällan 

undersökts, författarna har i samtliga fall valt att hänvisa till originalkällan istället för till 

specifika föreläsningar. Det har gjorts för att eventuella tolkningar och vinklingar som 

föreläsaren själv har gjort av originalkällan ska kunna uteslutas.  

Inom ämnesområdet har författarna även tittat på gamla examensarbeten, vilka haft källor som 

kunnat komplettera studien och underlättat trianguleringen. Om dessa källor har använts har 

författarna även i dessa fallen valt att gå till originalkällan för att tillgå förstahandsinformation. 

Dessa examensarbeten har även fungerat som inspiration i hur en referensram och rapport 

överlag bör struktureras.  

Slutligen har den största delen av referensramen byggts upp genom användandet av olika 

vetenskapliga och akademiska databaser. Tillgången till dessa har möjliggjorts genom 

Linköpings universitets biblioteks nätdatabas, genom denna har både vetenskapliga artiklar och 

facklitteratur kunnat läsas. Användandet av Linköpings universitets nätdatabas har säkerställt 



54  

 

att accepterade vetenskapliga källor, artiklar och databaser används. Även andra databaser har 

genom söktjänster såsom google scholar använts till viss del35. Sökningarna i databaserna har 

gjorts på nyckelord, som exempelvis kostnadseffektivitet, affärsrelationer och produkt- och 

tjänstelogik.  

Planering av datainsamling 

Under planeringsfasen togs potentiella intervjuobjekt fram och möten med dessa bokades. 

Intervjuobjekten valdes med utgångspunkt i författarnas bedömning av deras förmåga att bidra 

till att underlätta besvarandet av rapportens syfte, ett arbetssätt som stöds av Alvesson (2011).  

Författarnas bedömning av intervjuobjektens relevans för studien har främst gjorts på sunt 

förnuft, utifrån resultaten av de initiala intervjuer samt genom principerna att intervjuobjekten 

ska kunna ge en representativ och verklighetsbaserad bild av läkemedelsupphandlingar i det 

studerade systemet. Ovanstående resonemang har stöd från Alvessons (2011) och hans 

resonemang för hur intervjuobjekt väljs ut i kvalitativa undersökningar.  Vid val av 

intervjuobjekt har det även varit av vikt att få ta del av många olika yrkesroller för att täcka 

upp hela läkemedelsupphandlingen och de olika åsikter de därmed kan ha. Intervjuobjekten går 

att finna i avsnitt 5.6 Intervjuobjekt för empiristudie. 

De utvalda intervjuobjekten som kom från regionerna kontaktades per telefon eller mejl, 

rapportens syfte presenterades för dem och varför de var intressanta för studien. Därefter 

bokades mötet in om de var intresserade av att ställa upp. Intervjuobjekt som kontaktades från 

regionerna är kategoriserade i tre olika grupper: politiker och ledning, medicinsk personal samt 

inköp- och upphandlingsansvarig. Denna uppdelning gjordes för att garantera att samtliga 

parter från regionerna som deltar i eller påverkas av läkemedelsupphandlingar deltog i studien.  

Indelningen behöves även för att kunna anpassa frågor till intervjuobjekten, då de olika 

grupperna kräver olika typer av frågor beroende på sina respektive arbetsområden.   

Representanterna från fallföretaget kontaktades per telefon eller mejl. Även för dem 

presenterades syfte och varför de var intressanta intervjuobjekt. En uppdelning av 

intervjuobjekten på fallföretaget har dock inte gjorts då endast fyra personer har intervjuats 

från dem.  

Skapandet av intervjuguiderna och intervjufrågorna 

När intervjuobjekten hade bekräftats togs intervjuguiderna fram med fokus på deras 

yrkesroller. Grunden för intervjuguiderna var att de fyra frågeställningarna och deras 

underfrågor, oavsett intervjuobjekt, skulle besvaras. Men till följd av intervjuobjektens olika 

yrkesroller var författarna medvetna om att samtliga personer inte kunder svara på alla frågor 

som var framtagna. Detta gjorde att varje intervjuguide blev unik. Dock berör majoriteten av 

intervjuguiderna samtliga underfrågor till frågeställningarna även om de vinklades för att passa 

intervjuobjektet och skapa en dialog, något som anses viktigt i kvalitativa studier (Alvesson, 

2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Av samma anledning och för att skapa en bra relation med 

intervjuobjektet utformades intervjuguiderna och dess frågor på ett sätt och språk som 

                                                 
35 De databaser som åtkommits och används genom söktjänsten google scholar har varit detsamma som åtkommits 

genom biblioteket på Linköping universitet. 
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författarna avsåg vara i nivå med intervjuobjektets (Alvesson, 2011; Kvale & Brinkmann, 

2009). Något som en kvalitativ ansats ska ha, då språket ska vara av karaktären ”vardagspråk” 

enligt Goodyear (1998). Intervjuguiderna för de olika yrkesrollerna står att finna i Appendix 

III – Intervjufrågor. 

4.3.4 Datainsamlingsfas  

Som det tidigare har nämnts anses läkemedelsupphandlingar vara komplexa processer som 

beror på flertalet faktorer. Författarna har därför flera gånger under arbetet förändrat både syfte, 

frågeställningar samt avgränsningar i takt med att de fått en större förståelse för 

läkemedelsupphandlingarna. Det har gjorts för att balansera öppenhet och ifrågasättande, något 

som Alvesson (2011) förespråkar. Förändringarna har även gjorts för att författarna inte tidigt 

i rapporten ska låsa sig vid en specifik idé eller approach och för att de kontinuerligt ska 

ifrågasätta och ompröva tidigare tagna beslut (Alvesson, 2011).  

På liknande sätt har intervjuerna och intervjuobjekten hanterats, de har kontinuerligt 

utvärderats för att säkerställa att informationen som genererades därifrån var relevant för 

rapporten. Om ett intervjuobjekt inte har kunnat tillföra relevant data eller besvara alla 

frågeställningar har uppföljningsintervjuer genomförts, antingen med samma eller andra 

intervjuobjekt. Dessutom har författarna utvärderat intervjumetodiken/-sättet efter varje 

genomförd intervju för att kunna göra förbättringar inför nästa intervju. Den applicerade 

utvärderingsfilosofin och de kontinuerliga förändringarna har gjort att författarna kunnat 

säkerställa att rätt intervjuobjekt, -frågor och –metodik använts, en filosofi som får stöd av 

Alvesson (2011). 

Intervjuupplägg 

Vid en datainsamling kan två olika typer av metoder antas, dels observationsmetoden och dels 

frågemetoden (Lekwall & Wahlbin, 2001). En studie kan även innehålla båda typerna, denna 

rapport avser endast använda sig av frågemetoden för datainsamling. Intervjuerna som 

genomförts är av en halvstrukturerad karaktär. Med halvstrukturerad karaktär menas att det har 

funnits förutbestämda intervjufrågor och en plan för hur intervjuerna ska fortlöpa samtidigt 

som författarna lämnat utrymme för att behandla andra frågor eller utsagor under intervjun 

(Alvesson, 2011). Motivet till denna struktur är komplexiteten i  upphandlingsprocessen för 

läkemedel, vilket medfört att författarna med sin bakgrund har haft svårt att förutse alla 

intressanta och relevanta intervjufrågor innan intervjuerna genomförts. Vidare avsåg 

författarna med det halvstrukturerade intervjuupplägget att uppmuntra intervjuobjekten att 

prata fritt och inleda en dialog/diskussion med författarna, något som anses svårare vid hårt 

strukturerade intervjuer (Alvesson, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Det var även av denna 

anledning som författarna beslutade sig för att inte använda sig av en bandspelare vid 

intervjutillfällena då detta kunde medföra att intervjupersonerna blev mer försiktiga och därför 

hade valt att prata mindre fritt. Slutligen kompletterade den valda intervjukaraktären det 

vetenskapliga förhållningssättet som författarna valt att använda sig av i rapporten, det vill säga 

en blandning av romanticism och lokalism men med ett hermeneutiskt fokus. (Alvesson, 2011)  

Intervjuerna genomfördes i största möjliga mån genom personliga möten och ansikte mot 

ansikte då författarna ville ha möjlighet att tillgodogöra sig kroppsspråket och andra former av 

icke-verbal kommunikation som intervjuobjekten använde sig av. Alvesson (2011) beskriver 



56  

 

specifikt att kvalitativa intervjuer oftast sker genom personliga möten, även romanticismen och 

lokalismen förespråkar denna typ av möten. Om ett personligt möte inte var möjligt valde 

författarna att genomföra intervjun per telefon. Ytterligare skäl till att det personliga mötet 

eftersträvades var för att mötesformen ansågs underlätta skapandet av förtroendet, relationen 

och dialogen med personen som intervjuades, speciellt i förhållande till andra intervjumetoder 

(Alvesson, 2011). De personliga mötena ansågs även vara av yttersta vikt då författarna under 

bokningsprocessen av intervjuerna upplevde att vissa intervjupersoner kände en misstro mot 

dem och syftet med intervjuerna. Misstron grundades i att författarnas skulle representera 

läkemedelsindustrin och inte Linköpings universitet.  

Vidare har alla intervjuer som genomförts anpassats efter varje unik intervjuperson, det vill 

säga, intervjupersonerna har fått intervjufrågor lämpade för deras olika yrkesroller då de har 

kunskap rörande olika delar av läkemedelsupphandlingen. Dock har frågorna formulerats på 

ett sätt att de överlappar varandra i största mjöliga mån, detta för att möjliggöra en validering 

av intervjusvaren.  

Intervjuobjekt 

Som författarna beskrev i avsnittet planering av datainsamling (se avsnitt 4.3.3 Planeringsfas) 

valdes intervjuobjekten ut utifrån deras uppskattade förmåga att bidra till besvarandet av 

rapportens syfte. Även Alvessons (2011) två huvudprinciper, representativitet36 och 

kvalitetsurval37, användes för att välja ut intervjuobjekt. Även om författarna med sina val av 

intervjuobjekt avser få en hög representativitet har de varit medvetna om att olika 

intervjuobjekt kan ha haft olika incitament, politiska eller andra särintressen, för att genomföra 

intervjuerna. Därför har författarna gjort kontinuerliga och kritiska bedömningar av 

intervjuobjekten, deras agerande och inställning till intervjuerna. Vidare gjordes även en 

viktning av intervjuobjektens utsagor baserat på Alvessons (2011) två kriterier för 

kvalitetsurval: 

a) Särskilda skäl till att sätta tilltro till en utsaga. 

b) Vilka insikter som intervjuobjekten förmedlar. 

Totalt antal intervjuobjekt som intervjuats under formella former för rapporten, exklusive 

planeringsfasen, är 17 stycken. Av dessa har 13  stycken har representerat regionerna (Region 

Östergötland, Region Jönköpings län och NT-rådet) och fyra stycken har representerat 

läkemedelsföretaget.   

Personligt meddelande och Intervjufrågor 

För att skapa ett gott första intryck, förtroende och underlätta inför intervjuerna skickades 

personliga meddelanden (PM) ut innan varje intervjutillfälle, detta skedde en till två veckor 

före varje intervju. Varje PM (se Appendix IV – PM till intervju) innehöll en förklaring av 

rapportens syfte, en presentation av författarna, vilka intervjufrågor var och hur 

intervjuupplägget såg ut. Tanken var att intervjuobjekten skulle känna en trygghet inför 

                                                 
36 För att nå en bredd och variation i intervjuobjekten i syfte att minimera skevhet och få en heltäckande bild av 

undersökningssituationen (Alvesson, 2011). 
37 Intervjuobjekten har egenskaper, kunskap, erfarenhet eller liknande som gör de relevanta som intervjuobjekt 

och för att besvara syftet samt hypotesen (Alvesson, 2011). 
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intervjun genom att veta hur upplägget och frågorna skulle se ut, dessutom hoppades författarna 

att tryggheten skulle skapa en god stämning inför och inställning till intervjun. De senare anser 

både Alvesson (2011) och Kvale & Brinkmann (2009) är viktiga vid genomförande av 

intervjuer. Vidare ansåg författarna att ovanstående förberedelser var viktigt och nödvändiga 

för intervjuerna som genomfördes. Detta då de fått indikationer, i samband med 

problematiseringen, på att läkemedelsupphandlingar kan vara känsliga på grund av politiska, 

juridiska eller andra aspekter.  

Intervjufrågorna som ställdes hade grund i analysmodellen. Som en del i denna analysmodell 

påbörjades därför analysarbetet redan under intervjuerna, att stora delar av analysen sker under 

intervjuerna stöds av bland annat Kvale & Brinkmann (2009) och Alvesson (2011). Eftersom 

analysen avser göra en jämförelse mellan regionernas och läkemedelsbolagets agerande och 

preferenser vid läkemedelsupphandlingar har intervjufrågorna följt principen vad?, hur? och 

varför? (Alvesson, 2011). Kombinerat med denna princip har även Kvale & Brinkmanns 

(2009) princip för uppsättandet av intervjufrågor följts, deras princip säger att intervjufrågorna 

ska ha en tematisk38 och dynamisk39 dimension. Dimensionerna är viktiga för substansen i 

intervjuerna och skapandet av goda relationer till intervjuobjekten, goda relationer anses skapa 

en trygghet och därigenom ökar intervjuobjektens vilja till att prata fritt (Alvesson, 2011; Kvale 

& Brinkmann, 2009). Den dynamiska dimensionen blir extra viktig med hänsyn till den 

historiska aspekten och misstron som präglar det studerade systemet och aktörernas agerande 

inom läkemedelsupphandling. Därför har både den dynamiska och tematiska dimensionen varit 

viktig att ta hänsyn till under intervjuerna och vid skapandet av frågeställningarna, 

dimensionernas roll ger även stöd för att intervjuerna har ett hermeneutistiskt förhållningsätt.  

Beroende på intervjuobjektens svar har följdfrågor ställts i den riktning som anses mest naturlig 

utifrån sammanhanget. Vidare har följdfrågor ställts eftersom det främjar aktivt lyssnande och 

för att kunna verifiera uttalanden som gjorts samt underlätta viktningen av de olika 

intervjuobjekten. Att använda följdfrågor på detta sätt förespråkas även av Alvesson (2011) 

och Kvale & Brinkmann (2009). Dessutom tjänar uppföljande frågor och följdfrågor till att 

säkerställa att författarna har förstått innebörden av vad som sagts eftersom olika personer 

uttrycker sig på olika sätt vilket kan leda till missförstånd (Alvesson, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2009). Slutligen möjliggör följdfrågorna att intervjuobjektens uttalande och 

påståenden blir mer entydiga vilket underlättar analysen för författarna (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

 

                                                 
38 Syftar till kunskapsproduktion, relaterar till frågan vad? och de teoretiska föreställningarna om 

läkemedelsupphandling samt de identifierade kärnområdena (Kvale & Brinkmann, 2009). 
39 Ser till den sociala interaktionen mellan intervjuobjektet och intervjuaren, hur samtalet hålls flytandet och 

skapas en positiv interaktion (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Intervjuteknik 

Intervjutekniken som använts baseras på en kombination av de tekniker som Alvesson (2011) 

och Kvale & Brinkmann (2009) föreslår40, vilkas tekniker har anpassats av författarna för att 

passa den givna intervjusituationen. Alla intervjuer som genomförts har påbörjats på samma 

sätt, författarna har presenterat sig själva, sin bakgrund och varför de valt att skriva 

examensarbetet. Därefter har tanken med examensarbetet presenterats, varför intervjuobjektet 

valts ut samt hur upplägget för intervjun ser ut. Anledningen till att författarna valt att göra det 

som första steg vid intervjuerna var för att etablera en samarbetsrelation med intervjuobjekten 

och skapa en positiv inställning till intervjun, något som redan påbörjades när den första 

kontakten togs. De första frågorna ämnade även skapa förtroende och uppmuntra 

intervjuobjekten att prata fritt om sina erfarenheter samt leda in intervjun till mittendelen av 

intervjun.  

Mittdelen av intervju har bestått av de frågor och teman som författarna sökt svar på, under 

denna del har medparten av den tillgängliga intervjutiden spenderats, även många av 

uppföljningsfrågorna har ställts under denna del. Författarna har i denna del använts sig av 

konstpauser, frågat efter exempel och ifrågasatt vad som sagts för att försöka skapa en djupare 

dialog och diskussion.  

Samtliga intervjuer avslutandes på samma sätt, med att intervjuobjektet fick frågan om denne 

hade något att tillägga eller ville beröra andra ämnen/aspekter som inte tagits upp under 

intervjun. Vidare fick intervjuobjektet frågan om hen kunde ställa upp på eventuella 

uppföljande intervjuer eller om hen hade tips på ytterligare intressanta intervjuobjekt. 

Intervjuobjekten blev även tillfrågade om de ville ta del av slutrapporten, vara anonyma i 

rapporten och om de ville komma på framläggningen.  

För att minska risken för förvirring och att intervjuerna genomfördes på olika sätt ledde samma 

författare varje intervjutillfälle, detta för att undvika att sättet hur intervjufrågorna ställdes på 

skulle påverka svaren som erhölls. Samma person ställde frågorna och styrde intervjun 

samtidigt som den andre förde skriftliga anteckningar över vad som sas. Denna fördelning 

rådde under intervjuernas samtliga tre delar. Författaren som hade ansvar för anteckningarna 

hade även huvudansvar för att registrera och observera kroppsspråk samt andra typer av icke-

verbal kommunikation. Denne hade även ansvar för att säkerställa att alla relevanta frågor och 

teman berördes av den andre personen som formellt höll i intervjun. Att säkerställa 

kroppsspråket och den icke-verbal kommunikation ansågs viktigt för att kunna använda 

ytterligare en dimension vid viktandet av utsagor mot varandra i analysdelen. Detta var dock 

inte möjligt vid telefonintervjuerna, här kunde endast tonlägen registreras då de inte gjordes 

med videolänk. Även intervjusituationen ansågs viktig att ta hänsyn till, därför genomfördes 

intervjuerna i lugna miljöer, oftast på intervjuobjektens arbetsplats, i konferensrum bakom 

stängda dörrar där endast intervjuobjektet och författarna var närvarande. Författarna valde att 

genomföra intervjuerna på detta sätt för att intervjuobjekten skulle känna ökad trygghet och att 

                                                 
40 Dela upp intervjun i en inledande del (skapa relation, god inställning och liknande med intervjuobjektet), en 

mittendel (intervjufrågor ställs, tolkas, verifieras, rapporteras samt analyseras) och en avslutande del 

(intervjuobjektet tillåts ta upp kompletterade och tilläggande information) (Alvesson, 2011; Kvale & Brinkmann, 

2009). 
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de kunde tala fritt även om de befann sig på sin arbetsplats, något som är viktigt enligt Alvesson 

(2011).  

Slutligen diskuterade författarna igenom varje intervju efter att den hade genomförts, där 

jämförde de hur de hade tolkat och uppfattat intervjun. Återkopplingen till intervjun gjordes 

direkt i anslutning till intervjun medan intervjun fortfarande fanns färsk i minnet. Det som 

undgått anteckningarna noterades och kompletterades, sedan sammanställdes utskrifterna av 

intervjuerna. Författarnas gemensamma återkoppling och jämförelse av vad som sagts under 

intervjuerna anses förbättra deras verklighets- och helhetsbild av läkemedelsupphandlingarnas 

genomförande i det studerade systemet och säkerställa att vad intervjuobjektet sa tolkades på 

ett enhetligt sätt. (Alvesson, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009) Vidare har återkopplingen även 

avsett säkerställa att intervjuerna som genomförts inte blivit för breda och spretiga utan behållit 

fokus (Alvesson, 2011). Författarna har under utförandet varit övertygade om att dessa 

utvärderingar och återkopplingar har tillfört en högre validitet, minskad arbetsbörda, gett ett 

större djup till rapporten generellt samt underlättat besvarande av syftet till rapporten.  

Intervjukvalitet 

Intervjukvalitén har säkerställts genom att författarna tillämpat Kvale & Brinkmanns (2009) 

kvalitetskriterier. Författarna anser att de genom dessa kriterier har lyckats uppnå en hög 

kvalité på intervjuerna, och således på den efterföljande analysen. De tre viktigaste kriterierna 

att uppnå vid en halvstrukturerad intervju, och som författarna har strävat efter, är meningen i 

det som har sagts under intervjuerna tolkas, verifieras och rapporteras när intervjun har 

avslutats (Kvale & Brinkmann, 2009). Författarnas följdfrågor under och handledning av 

intervjun har underlättat tolkningen, verifieringen och säkerställa att det som sagts har 

rapporterat sig själv, det vill säga inga fler intervjuer skulle behöva göras efter intervjun för att 

förstå det som sagts. Dock är författarna medvetna om att kriterierna endast uppfylls om 

intervjun genomförs på ett idealiskt sätt (Kvale & Brinkmann, 2009), därför har författarna 

efter varje intervju utvärderat och återkopplat till hur intervjun gick och vad/om något behövdes 

förändras inför nästa intervju. De anser därför att intervjukvalitén har säkerställts även om 

uppföljande intervjuer har skett, något som beror på att författarna har liten erfarenhet av att 

genomföra intervjuer.  

Andra kriterier som Kvale & Brinkmann (2009) beskriver som påverkar intervjukvaliteten är:  

 Mängden av spontana, rika, specifika samt relevanta svar som intervjupersonen ger.  

 Förhållandet av korta intervjufrågor och längre intervjusvar. 

 Om intervjuaren följer upp och klargör meningen i det relevanta som intervjuobjektet 

säger. 

Den halvstrukturerade intervjustrukturen som författarna har använt sig av ansågs väl lämpad 

för att uppfylla Kvale & Brinkmanns (2009) kriterier då intervjufrågorna avsetts skapa en fri 

diskussion och dialog mellan intervjuobjektet och intervjuaren. Dessutom har författarna, i 

enlighet med Kvale & Brinkmanns (2009), använt sig av följdfrågor för att styra intervjun i en 

relevant riktning och få intervjun att rapportera sig själv, vilket har möjliggjort att de har kunnat 

besvara rapportens syfte och främja längre intervjusvar samt en fri diskussion. 
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4.3.5 Analysfas 

Analysfasen har baserats på analysmodellen, vilken presenterades i inledningen av rapporten. 

Från empiri till analys 

Rapportens empiri baseras på information som är framtagen under förstudien och erhållen från 

intervjuerna, dock är det främst utskrifterna från intervjuerna som ligger till grund för empirin. 

Empirin har sammanställts på ett liknande sätt som referensramen och analysmodellen, det vill 

säga i fyra kärnområden: affärsrelationen, kostnadseffektivitet, strategier och 

tjänsteorientering. Detta för att förenkla läsningen och skapa en tydlig struktur i rapporten. Till 

följd av rapportens hermeneutiska karaktär påbörjade författarna redan vid intervjutillfällena 

att analysera dem, det finns därför två analysfaser: en som skedde under intervjun och en som 

skedde efter (Alvesson, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). För att tydliggöra vad som är empiri 

och analys i rapporten är delarna uppdelade, empirin presenteras först och sedan analysavsnitt.  

För att besvara rapportens syfte har analyserna som genomförts varit av systematisk karaktär 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Med systematisk karaktär menas att analyserna har genomförts 

på samma sätt för både regionerna och läkemedelsbolaget i det studerade systemet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). De systematiska analyserna har även möjliggjort att författarna kunnat 

identifiera vilka likheter och skillnader som funnits mellan aktörerna i det studerade systemet 

kopplat till frågeställningarna. Skillnaderna och likheterna har sedan klargjorts i gap-analysen. 

Detta har möjliggjort att slutsatser kring aktörernas agerande och värderingar kunnat dras. 

Analyserna har gjorts till följd av att författarna är av åsikten att processen har varit nödvändigt 

för att lyckas uppfylla rapportens syfte och ta fram ett strategiskt ramverk för att skapa en 

ömsesidigt gynnsam situation i samband med läkemedelsupphandling.  

Analyssteg 

Rapportens två analysfaser har till stor del baserats på de sex analyssteg som Kvale & 

Brinkmann (2009) presenterar i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun på s. 212. Dessa 

har sedan anpassats för att stödja rapportens hermeneutiska förhållningssätt samt intervjuernas 

romantictiska och lokalistiska karaktär. Den första analysfasen genomfördes under tiden 

intervjuerna skedde (Kvale & Brinkmanns (2009) tre första analyssteg) och den andra 

analysfasen skedde efter intervjuerna (Kvale & Brinkmanns (2009) tre sista analyssteg).  

Analyssteg: Under intervjuer  

För att få intervjuobjektet att prata fritt och spontant (steg 1) kring läkemedelsupphandling har 

en öppen och neutral inledande fråga ställts: Beskriv kortfattat din position och hur/om den 

relaterar till läkemedelsupphandling. Frågan har dels ställts för att intervjuobjektet ska 

uppmuntras att prata fritt, i enlighet med rapportens förhållningssätt, och dels för att 

intervjuobjektet själv ska få chansen att lyfta viktiga aspekter med läkemedelsupphandling utan 

författarnas tolkning och styrning (steg 2). Utifrån inledande svar har författarna, genom 

tolkning och styrning, fortsatt med de frågeområden som naturligt kopplat till vad 

intervjuobjektet själv tagit upp. Det är i sedan i steg 3 som författaren har börjat ställa 

uppföljningsfrågor, validerande frågor samt bekräfta informationen muntligen. Målet med 

frågorna (vad?, hur?, varför?) har varit att skapa en förståelse kring ämnet och nå en 

självkorrigerande intervju. Med självkorrigerande menas att intervjusamtalet tolkas på samma 

sätt av intervjuaren och intervjuobjektet samt att intervjun koncentreras till vad som är relevant 
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för läkemedelsupphandlingar i det studerade systemet. Även författaren som tagit anteckningar 

har analyserat och tolkat intervjuobjektet och –interaktionen, utifrån kroppsspråk och liknande 

för att tillföra en extra dimension till den andra delen av analysen. (Kvale & Brinkmann, 2009) 

Analyssteg: Efter intervjuer  

Efter samtliga intervjuer jämförde författarna sina uppfattningar och tolkningar av vad som 

sagts vid intervjuerna för att skapa en enhetlig bild, detta är steg 4. Följaktligen har en delvis 

hermeneutisk meningstolkning används eftersom att författarna, genom sina antaganden och 

följdfrågor, är medskapare till den tolkning av intervjun som sedan fås. Delvis har även ett 

narrativt förhållningssätt antagits vid utskrifterna av intervjuerna, då detta förhållningssätt ser 

till språktolkningen av intervjun. Intervjuutskrifterna har därför möjliggjort att författarna 

kunnat referera till specifika passager i intervjun för att illustrera läkemedelsupphandling. 

Utskrifterna skickades därefter ut till respektive intervjuobjekt41 för att de skulle kunna validera 

den intervjutolkning som författarna gjort, författarnas analyser från intervjun skickades dock 

inte med.  Utsagor, meningsskillnader och åsikter sammanvägdes först i den andra delen av 

analysen genom att först analysera varje huvudfrågeställning separat och därefter genom en 

sammanfattande analys. (Kvale & Brinkmann, 2009) 

Baserat på intervjuernas resultat och till följd av oklarheter med utskrifterna eller vid 

tolkningsfel gjordes uppföljningsintervjuer (steg 5). Uppföljningsintervjuerna gjordes via mejl 

eller telefon och inom närtid till intervjutillfället för att kunna bekräfta oklarheten eller 

tolkningsfelet. Således gjordes en återkoppling till datainsamlingsfasen under analysen. (Kvale 

& Brinkmann, 2009) 

Kvale & Brinkmanns (2009) sista analyssteg (steg 6) handlar om att intervjupersonerna börjar 

handla utifrån de nya insikter som denne fått under intervjuerna. Det är precis detta som 

författarna hoppas uppnå med rapporten och intervjuerna som de gjort. Förhoppningsvis 

kommer studien leda till förbättringar, effektiviseringar och ett ifrågasättande av hur 

läkemedelsupphandling sker idag. Dock kommer inte steg 6 kunna avgöras förrän uppföljande 

studier görs.  

4.4  Trovärdighet 

Objektivitet, reliabilitet och validitet är tre begrepp som påverkar trovärdigheten av en rapport 

(Björklund & Paulsson, 2013). Nedan beskrivs de tre begreppen mer ingående.  

4.4.1 Objektivitet 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att objektivitet kan uttryckas på flera olika sätt. Intervjuer 

eller insamlad fakta anses objektiva om de är verifierbara, har fåtts från en tillförlitlig källa och 

om personliga fördomar inte förekommer. Samtidigt framhåller även Kvale & Brinkmann 

(2009) ytterligare en definition på objektivitet, om flera personer intervjuas och tillåts opponera 

sig mot frågeställningarna. Med detta menar Kvale & Brinkmann (2009) att en kvalitativ 

intervju inte behöver vara subjektiv utan kan vara objektiv genom hänsyn till dessa två 

definitioner av objektivitet. Det är därför författarnas tolkning att vad som anses objektivt är 

en högst subjektiv bedömning.  

                                                 
41 Alla som önskat få en intervjuutskrift. 
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Författarna anser att båda definitionerna av objektivitet lyfts och uppfylls  i rapporten. Till att 

börja med uppfyller referensramen vad som definieras som objektiv fakta enligt ovan. 

Författarna har eftersträvat källor som är vetenskapligt verifierade och tillförlitlig, källorna och 

informationen har sökts med avsikten att besvara syftet. Vidare har författarna i de kvalitativa 

intervjuerna tillåtit intervjuobjekten att opponera sig på frågeställningarna vilket även bidragit 

till en objektivitet enligt Kvale & Brinkmann (2009).  

Slutligen är Björklund & Paulssons (2013) definition av  en hög objektivitet i en rapport att 

författarna motiverar sina val och beslut i rapporten tydligt, något författarna har eftersträvat. 

Med dessa definitioner anser författarna att rapporten har en god objektivitet. 

4.4.2 Reliabilitet 

En hög reliabilitet innebär att samma resultat erhålls gång på gång, oberoende av vem som 

utfört undersökningen (Björklund & Paulsson, 2013; Kvale & Brinkmann, 2009; Lekwall & 

Wahlbin, 2001).  

Enligt Lekwall & Wahlbin (2001), Kvale & Brinkmann (2009) och Alvesson (2011) kan 

reliabiliteten påverkas om icke-relevanta eller inte ämnesinsatta intervjuobjekt intervjuats. 

Därför har studien utförts på noga utvalda personer inom regionerna och läkemedelsbolaget för 

att minska felkällan, författarna har även varit de som genomfört intervjuerna så att 

informationen som används är förstahandsinformation. För att säkerställa intervjuobjektens 

relevans har som tidigare nämnts varje intervju inletts med frågan hur och om personen kopplar 

till läkemedelsupphandling. Även intervjufrågorna har anpassats för att beröra 

intervjupersonens yrkesområde i största möjliga utsträckning samt för att undvika svar som är 

hypotetiska eller inte bygger på kunskap utan endast spekulation. Detta kopplar tillbaka till det 

hermeneutiska förhållningssättet. Vidare innebär en låg reliabilitet på ett intervjuobjekt att 

denne skulle ändra svaret på frågorna under intervjuns gång (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Därför har det förekommit kontrollfrågor vid intervjuerna för att säkerställa reliabiliteten. 

Slutligen har en triangulering skett i den utsträckning som varit möjlig. Triangulering har gjorts 

genom att flera olika källor inom samma yrkeskategori säger samma sak och styrker varandras 

påstående.  

Figur 11 illustrera olika grader av reliabilitet, tavlan längst till vänster (A) har låg sådan. Vid 

låg reliabilitet är resultaten spretiga. De två högra tavlorna (B och C) har en samlad målbild, 

motsvarar en hög reliabilitet. Hur reliabiliteten placerar sig på måltavlan beror på ytterligare 

en faktor, validitet. (Björklund & Paulsson, 2013).  

4.4.3 Validitet 

Validitet definieras som hur väl vald metoden mäter det som ämnas mätas (Björklund & 

Paulsson, 2013; Kvale & Brinkmann, 2009; Lekwall & Wahlbin, 2001). Men Kvale & 

Brinkmann (2009) säger att validitet i en kvalitativ forskning (som denna rapport är) inte är 

giltig per ovan definition om den inte har ett resultat i siffror. Vidare framhåller Kvale & 

Brinkmann (2009) att valid kunskap därför innefattar den filosofiska frågan ”vad är 

sanningen”, då den inte går att mäta. Kvale & Brinkmann (2009) väljer därför att lyfta 

korrspondenskriteriet vilken författarna även väljer att använda. Korrspondenskriteriet säger 

att kunskapens validitet motsvarar hur väl kunskapen korresponderar mot den objektiva 



63  

 

verkligheten. Författarna till rapporten tolkar detta som att en hög validitet fås genom en 

triangulering av svaren från flera olika intervjuobjekt i det studerade systemet. En hög 

validiteten och därmed sanningen fås om samtliga eller många av intervjuobjekten är av samma 

uppfattning, en god objektivitet i rapporten är därför ett krav för att validitet ska kunna skapas. 

Validiteten är därför ytterligare ett skäl till varför författarna valt att intervjua flera olika 

yrkesgrupper vid läkemedelsupphandlingar samt flera inom samma grupp.  

I  Figur 11 ses olika grader av validitet. De två tavlorna till vänster (A och B) har låg validitet, 

detta eftersom att båda har en målbild långt ifrån mitten, vilket motsvarar det syfte som ska 

besvaras. Författarna tolkar tavla A som att intervjuobjekten har givit spretande svar samt att 

intervjuobjekten ändrat sina svar efterhand som intervjun fortlöpt och tavla B som 

intervjuobjekten svarat på något annat än intervjufrågan (Kvale & Brinkmann, 2009).  Tavlan 

till höger (C) är den som har högst validitet då resultatet är grupperat i mitten av måltavlan, 

intervjuobjekten har då varit samlade i sina intervjusvar. Därmed avser 

Figur 11, på ett illustrativt sätt, påvisa att det behövs både en validitet och reliabilitet i en 

rapport för att kunna uppfylla syftet med rapporten.  

 

Figur 11: Illustration av olika grader av reabilitet och validitet samt hur dessa inteagerar. A visar en låg reliabilitet och 

validitet. B en hög reliabilitet och låg validitet. C en hög reliabilitet och hög validitet. Figuren avser att illustrativt påvisa att 

det behövs både validitet och reliabilitet i en rapport för att besvara på syftet. (Björklund & Paulsson, 2013) 

4.4.4 Icke-verbal kommunikation vid intervjuerna  

I följande avsnitt analyserar författarna bemötandet de upplevde vid intervjuerna av respektive 

aktör, något som görs för att tillföra ett ytterligare djup i analysen som sedan görs. Vidare görs 

denna analys för att bedöma trovärdigheten i de uttalanden som intervjuobjekten har gjort. 

Bemötande och icke-verbal kommunikation 

Intervjuutskrifterna, som empirin baseras på, ger inte utryck för känslor eller icke-verbal 

kommunikation som kroppsspråk. Därför vill författarna innan analysen påbörjas beskriva 

uppfattningen de fått och de känslor som har förmedlats före, under och efter de genomförda 

intervjuerna i enlighet med vad som har beskrivits i metodavsnittet 4.3  Tillvägagångssätt. 

Avsnittet är ett resultat av författarnas egna subjektiva känslor och upplevelser från 

intervjusituationerna. Författarnas syfte är att ge läsaren en komplett och verklig bild av hur 

perioderna före, under och efter intervjuerna med aktörerna i det studerade systemet har 

utspelat sig. Avsnittet kommer även ha en viss inverkan på analyserna som görs inom 

A B

 

C 
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respektive kärnområde, även om dessa avser vara objektiva i största möjliga utsträckning och 

baseras på vetenskapliga teorier. 

Före intervjuerna 

När författarna sökte intervjuobjekt från regionerna för att boka intervjutillfällen upplevde de 

att några intervjupersoner var reserverade till att ställa upp på de intervjuer som författarna ville 

göra om läkemedelsupphandling. Reservationen grundades i att några av regionernas 

representanter ställde sig frågande till om författarna representerade läkemedelsindustrin eller 

inte, om författarna hade representerat läkemedelsindustrin hade regionrepresentanterna inte 

velat ställa upp på intervjuer. Dessa representanter blev dock mer öppna och tillmötesgående 

när författarna förklarade innebörden av rapporten, dess uppbyggnad och syfte. I slutändan 

gick samtliga tillfrågade intervjuobjekt med på att intervjuas, förutsatt att de kände att de kunde 

bidra med relevanta insikter och synpunkter om läkemedelsupphandling.  

En reservation till att bli intervjuad är något som endast uppfattats från regionerna sida, vid 

kontaktandet av intervjuobjekt från det studerade läkemedelsbolaget har inte någon reservation 

upplevts. Ovanstående tror författarna bland annat beror på att det finns en misstro i det 

studerade systemet och att regionerna vill ha en tydlig separation mellan dem och industrin till 

följd av oro för misstankar om jäv. 

Under intervjuerna 

Under intervjutillfällena upplevdes samtliga intervjuobjekten, oberoende av organisation, som 

öppna i sitt bemötande. De intervjuade personerna var öppna under intervjuerna och framstod 

som avslappnade, dels genom kroppshållning/gester, och dels genom språkbruket. Dock har 

majoriteten av intervjuobjekten varit måna om att de skulle bli refererade eller citerade till 

korrekt samt att deras uttalande inte skulle bli missvisande eller lyftas ur kontext. Därför har 

utskrifter av intervjuerna skickats ut till samtliga intervjuobjekt utom ett som inte ansåg det 

nödvändigt.  

Vid en jämförelse av den upplevda känslan vid de olika intervjuerna är författarna av 

uppfattningen att regionerna generellt har varit lite mer försiktiga med att göra uttalande, 

speciellt med att kritisera det nuvarande upphandlingsförfarandet. Läkemedelsbolagets 

representanter har däremot upplevts som mer frispråkiga. Exempelvis har många av 

regionsrepresentanterna42 inte velat lyfta den historiska kontexten (eller den misstro som 

författarna anser härstamma härifrån) och hur den har påverkat affärsrelationen mellan dem 

och läkemedelsindustrin. Författarna har själva fått lyfta denna aspekt och hur den kopplar till 

de existerande affärsrelationerna. Samma representanter har heller inte velat kännas vid den 

historiska aspekten eller misstron när intervjuutskrifterna skickades ut, meningar om historisk 

kontext och misstro har strukits eller omformulerats av representanterna, vilket har påverkat 

trovärdigheten negativt. Anledningen till korrigeringarna tror författarna beror på en 

försiktighet eller osäkerhet kring huruvida författarna kommer ge en balanserad och 

verklighethetsbaserad situationsbild av hur läkemedelsupphandlingar ser ut idag.  

                                                 
42 Dock ej alla regionsrepresentanter som har intervjuats.  
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Ovanstående kan sättas i relation till den redovisade teorin och de intervjuade representanter 

från läkemedelsbolaget som anser att den historiska kontexten har skapat en misstro mot 

läkemedelsindustrin från regionerna. Men på samma sätt lyfter inte de intervjuade 

representanterna från läkemedelsbolaget att de explicit känner en misstro gentemot regionerna, 

vilket författarna skulle vilja påstå att de gör. Författarna analys är därför att det finns en 

frustration från läkemedelsbolaget mot att regionerna inte har en större vilja till att försöka 

effektivisera sina upphandlingssätt. Författarna bygger analysen på intrycket av att 

läkemedelsbolaget anser sig arbeta i uppförsbacke då regionerna endast anses se svårigheter 

med att implementera och använda föreslagna mervärdestjänster även om de gynnar alla 

aktörer. Författarnas analys är därmed att det finns en avsaknad av förtroende för regionernas 

upphandlingsprocesser, denna uppfattning får stöd av bland annat David & Spekman (2004) 

som säger att leverantörernas förtroende för den upphandlande organisationen blir lidande om 

de inte känner sig trygga.  

Vid telefonintervjuerna har ingen nämnvärd skillnad i öppenhet upplevts i förhållande till 

intervjuerna som genomförts personligen, ansikte mot ansikte. 

Efter intervjuerna 

Efter intervjuerna har transkriptioner av dessa skickats ut för godkännande av och korrigering 

från intervjuobjekten. Det har gjorts för att kunna säkerställa att tolkningarna som gjorts av 

författarna har skett i enlighet med intervjuobjektens åsikter, även följdfrågor har ställts i 

samband med transkriptionernas utskick. Bemötandet till dessa utskick har varit bra och 

intresset stort för att godkänna transkriptionerna och besvara följdfrågorna. Samtliga 

transkriptioner, både från regionerna och läkemedelsbolaget, har genomgått mindre 

korrigeringar, de flesta till följd av språk- och ordval. Dock har författarna noterat att 

regionsrepresentanterna generellt har varit mer måna om att inte använda starka ord och uttryck 

i transkriptionerna samt att de tagit avstånd från uttalande om den historiska kontexten vilket 

lyftes i tidigare stycke. Sammanfattningsvis anses bemötandet från regionernas representanter 

ha blivit mer öppet och avslappnat efter intervjuerna. Författarnas analys är det beror på att 

författarna har uppvisat att de inte har representerat läkemedelsindustrin och att de har haft ett 

ärligt uppsåt med sina intervjuer och sin rapport.  

4.5  Metodkritik 

Metodkritiken avser påvisa luckor och brister som kan finnas i rapporten samt hur författarna 

har försökt förebygga dessa. Det punkter som får kritik är litteratursökningen, 

datainsamlingen, analysen samt avgränsningarna.  

4.5.1 Litteratursökning 

Då mycket av litteraturen har varit skriven på engelska och rapporten är på svenska kan vissa 

direkta översättningar som har gjorts vara felaktiga. Därför finns det fotnoter till dessa ord med 

det engelska ordet, för att läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning om vilket ord 

författarna menar. Vidare finns det en risk att författarna till denna rapport missuppfattat teorier 

som stötts på under litteraturstudien. Därför har det varit viktigt att triangulera teorierna, dels 

för validitet och reliabilitet men även för bekräftelse att författarna förstått teorin rätt.  
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Ytterligare kritik till litteraturstudien är att författarna i vissa fall inte hittat de refererade 

originalkällorna som rapporter eller böcker hänvisat till. Författarna har i dessa fall fått göra en 

bedömning av hur trovärdig litteraturen varit. Trovärdigheten har bedömts utifrån om 

litteraturen varit kurslitteratur samt om den varit refererad till i större eller mindre utsträckning.  

4.5.2 Metodval 

Författarna anser att metodvalet, hur rapporten har byggts upp samt hur datainsamlingen 

genomförts har varit rätt. Dock hade författarna kunnat tänka till ytterligare i början och insett 

att det fanns en problematik kring vad som är teoretiskt och praktiskt genomförbart, något som 

resulterade i en modifiering av analysmodellen. Vidare anser författarna att kärnområdena som 

identifierats varit de viktigaste och mest påverkande för att besvara syftet. Författarna anser 

inte att de identifierade kärnområdena skulle bytas ut mot andra men om de funnits tid skulle 

områdena kunnat utökas med ett kultur- och värderingskärnområde (skulle se till den påverkan 

organisationskultur, personligheter, värderingar och mentalitet har i en organisation) samt ett 

specifikt kärnområde som bara ser till den historiska kontexten.   

4.5.3 Datainsamling 

Vid intervjuerna under datainsamlingen måste intervjuobjektens subjektiva bedömningar 

hållas särskilda från organisationens, vilket stundtals ansågs svårt enligt författarna. Därför har 

kontrollfrågor ställts för att bekräfta vems åsikt det är som förs fram. Vidare har författarna valt 

att inte använda en bandspelare vid intervjuerna för att få intervjuobjekten att känna sig mer 

bekväma. Som säkerhet har båda författarna medverkat vid intervjuerna för att kunna registrera 

dessa, men detta ger fortfarande en felkälla då det inte går att återupprepa samtalen. Det finns 

således ett utrymme för misstolkning och missuppfattning av information. Denna felkälla har 

dock minimerats genom att skicka ut intervjuutskrifter som intervjuobjekten har fått godkänna. 

Ytterligare kritik till datainsamlingen rör telefonintervjuerna, författarna till rapporten har vid 

dessa inte kunna uppfatta kroppsspråk vilket är en viktig del i kommunikationen. Instämmande 

nickar, hållning, gester och andra tecken som kan tänkas utveckla intervjuerna har genom 

denna metod missats.  

Vidare skulle fler intervjuobjekt kunna öka validiteten och förbättra rapporten eftersom 

författarna hade fått ett större underlag att dra sina slutsatser från. Samtidigt säger Goodyear 

(1998) att en ansats av kvalitativ karaktär oftast har cirka 20 stycken eller färre intervjuobjekt, 

rapportens författare har haft 17 stycken formella och 10 stycken informella intervjuobjekt. 

Därför anser författarna att de har nått kravet för antal intervjuobjekt som krävs för en rapport 

av denna typ. Dock hade fler intervjuobjekt kunnat minimera risken för att intervjuobjekt med 

särintressen skulle kunna påverka utfallet av rapporten. Författarna har försöka att minimera 

risken för detta och öka validiteten genom att ifrågasatta, jämföra och vikta uttalanden som har 

gjorts samt söka stöd för uttalanden i den redovisade teorin. Även platserna som intervjuerna 

har genomförts på (intervjuobjektens arbetsplatser) kan påverka vad som sägs under en intervju 

eftersom det är logiskt att anta att en person inte alltid känner att det är möjligt att prata fritt, 

speciellt om dennes värderingar skiljer sig från den allmänna uppfattningen på arbetsplatsen. 

Denna felkälla har dock författarna försökt att minimera genom att intervjuerna har genomförts 

bakom stängda dörrar med endast intervjuobjektet och författarna närvarande. 
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Den delen av intervjun som är benämnd mittdelen och vilken efterfrågat exempel på 

mervärdestjänster kan även ha uppfattats som provokativ av intervjuobjekten. Om 

intervjuobjekten då inte varit fullt medvetna om att frågorna skett  i syftet att få dem tänka 

utanför boxen och för att de ska opponera sig för en ökad objektivitet hade de kunnat anta en 

defensiv position och låst sig. Därför har det varit av yttersta vikt för författarna att vara 

ödmjuka i denna del, för att inte missuppfattas i sin framtoning. 

Slutligen anser Kvale & Brinkmann (2009) att mängden spontana, rika, specifika samt 

relevanta svar som intervjupersonen ger påverkar intervjukvalitén. Då författarna skickade ut 

ett PM med intervjufrågorna i förväg minimerade de möjligheten till spontana svar från de 

intervjuade eftersom de haft möjligheten att förbereda sig till en viss grad. Därigenom kan det 

antas att intervjukvalitén har försämrats i viss mån, dock har agerandet varit nödvändigt för att 

skapa en trygghet och positiv inställning till intervjun. 

4.5.4 Analys 

Författarna anser att kritik mot analysen är att de i förväg inte lyckades identifiera att det finns 

en stor skillnad mellan den teoretiska uppfattningen aktörerna hade och deras praktiska 

agerande. Detta var i och för sig en nyttig upptäckt som medförde att gap-analysen fick delas 

upp i två delar och att analysmodellen reviderades efter analysen. Hade detta upptäckts tidigare 

hade frågeställningarna vid intervjuerna kunnat omformuleras vilket skulle kunna ha givit 

författarna ännu bättre material att analysera.  

Ytterligare kritik mot analysen är den komplexa verkligheten som skiljer sig mot den relativt 

enkla teorin. Författarna säger exempelvis att affärsrelationerna behöver förändras då teorin 

säger att den affärsrelation inte är god, men författarna lyfter inte hur den ska förändras. 

Författarna är medvetna om att processen är svår och då det inte ges förslag på hur förändringen 

ska ske kan det inte uteslutas förbättringar kan göras.  

4.5.5 Avgränsningar 

Området är relativt komplext, till följd av detta har avgränsningar varit svåra att sätta då olika 

upphandlingarna går in i varandra och påverkar varandra, oavsett om de är inom slutenvården 

eller inte samt om de är lokala eller nationella upphandlingar. Detta har medfört att 

avgränsningar har tagit bort parametrar som kan vara lämpliga att ta hänsyn till för att nå ett 

helhetsperspektiv. Exempel på detta är TLV:s inverkan vilken varit relativt nedtonat. Därför 

bör vidare studier studera dessa myndigheter samt addera denna studies resultat för ett ännu 

bättre helhetsperspektiv.  

Vidare har endast Region Jönköpings län och Region Östergötland studerats på regional nivå. 

Alla landsting jobbar självständigt och enskilda individer kan ha ett relativt stort inflytande 

varför landstingen skiljer sig åt. Därför finns det anledning att tro att resultatet inte är direkt 

applicerbart på andra regionala landsting. Dock han det användas som en fingervisning åt vad 

de värdesätter, men ska inte tas som en sanning. Slutligen exkluderade författarna även 

öppenvården och apoteken från studien eftersom de har andra regel- och upphandlingssystem.  
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5 Empiri 
Empiriavsnittet är resultatet av både förstudien och de intervjuerna som har genomförts med 

aktörer i det studerade systemet. Avsnittet har till stor del samma uppbyggnad som 

referensramen (affärsrelationer, tjänsteorientering, kostnadseffektivitet och strategier) med 

undantag från inledningen som syftar att ge läsaren ytterligare förståelse av 

läkemedelsindustrin. Empirin har insamlats genom formella semistrukturerade intervjuer  med 

Region Östergötland, Region Jönköpings län, representanter från NT-rådet samt MSD. 

Förutom de formella intervjuerna har även informella intervjuer/samtal genomförts med 

personer som har insyn i sjukvården, regionen eller läkemedelsindustrin. Till dessa refererar 

författarna löpande i texten, samtliga intervjuobjekten står att finna  i avsnitt 5.6 Intervjuobjekt 

för empiristudien i Tabell 2 och Tabell 3. 

5.1  Allmänt om läkemedelsindustrin och -upphandling 

Läkemedelsbranschen anses av många ha haft sin storhetstid och sina guldår under 1990-talet. 

Sedan dess har läkemedelsbolagen kraftigt förändrats i sina agerande, strategiarbeten och 

fokusområden. (Gautam, 2015; Khanna, 2012) I en rapport från McKinsey (2011) beskrivs hur 

läkemedelsbolagen främsta tillväxt har genererats genom prishöjningar, tidigare gjord FoU och 

förändringar i hur patientbehandlingar sker. Samtidigt har mindre fokus legat på 

kostnadskontroll inom företagen, delvis beroende på de statliga subventioner och regleringar 

som både gynnat patienter och läkemedelsbolag. (McKinsey&Company, 2011) Dock har 

marknaden på senare år förändrats, låg produktivitet inom FoU och minskade vinster till följd 

av bland annat utgående patent43 har lett till att läkemedelsbolagen inte ser ut som de en gång 

gjorde. Tidigare var majoriteten av läkemedelsbolagen stora och diversifierade, de hade mycket 

av sin FoU förlagt externt och vinsterna gjordes på storsäljande läkemedel till primärvården i 

västvärlden. De mest framgångsrika företagen är idag mindre diversifierade, mer fokuserade 

på specifika terapiområden, har mer intern FoU samt genererar mer vinster på läkemedel som 

är specifika i sin behandling. (Gautam, 2015; Khanna, 2012; Ku, 2015)   

En av de största utmaningarna som läkemedelsföretagen har idag, och kontinuerligt står inför, 

är ovissheten huruvida ett utvecklat läkemedel kommer att godkännas för användning eller inte, 

och om det kommer att generera tillräckligt stora intäkter för att rättfärdiga tidigare FoU-

kostnader, se Figur 12. Även om ett läkemedel ser lovande ut innan eller i början av de kliniska 

testerna är det oftast inte förrän i fas II eller fas III som det går att säga med säkerhet om ett 

läkemedel har den önskade effekten eller verkningsgraden. (Khanna, 2012; Serge Mignani, 

2015) Faktum är att fas II anses vara den mest kritiska fasen för huruvida ett läkemedel tillåts 

fortsätta de kliniska testerna, detta enligt uppgifter från de 16 största läkemedelsbolagen som 

står för cirka 60 % av globala investeringarna i FoU (Khanna, 2012). Den största anledningen 

(cirka 51 %) till varför läkemedel inte går vidare från fas II är att de inte har en önskad 

verkningsgrad eller effekt (Khanna, 2012; Serge Mignani, 2015). Vidare låg år 2011 de globala 

FoU-investeringarna för de 20 största läkemedelsbolagen på US$ 96 miljarder, samtidigt 

beräknades endast 20 % av de godkända läkemedlen täcka sina FoU-kostnader (PhRMA, 

                                                 
43 Utgångna patent och förekomsten av generika ledde till att försäljningen för tidigare storsäljande läkemedel i 

USA minskade med 19 % år 1984 och 89 % år 2013 (Serge Mignani, 2015). 
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2011). Förutom de stora kostnaderna associerade med att utveckla läkemedel, cirka 2,6 

miljarder44 per läkemedel, tar det mellan 10-15 år för att få ett läkemedel godkänt för 

användning. Endast cirka 12 % av de substanser som ingår i fas I av de kliniska prövningarna 

och är tilltänkta att utvecklas till läkemedel blir slutligen godkända för användning av FDA. 

(IFPMA, 2014; PhRMA, 2015)  

 

Figur 12: Bilden är hämtad från PhRMA (2015) och beskriver processen och de kliniska tester som potentiella läkemedel 

genomgår innan de blir godkända för bruk inom sjukvården. Endast 12% av de potentiella läkemedlen som påbörjar kliniska 

tester i fas 1 godkänns slutligen för användning. Redan innan testerna i fas 1 har många läkemedel gallrats bort. En komplett 

process tar mellan 10-15 år att genomföra. (IFPMA, 2014; PhRMA, 2015) 

5.2  Affärsrelationer 

Följande empiridel har sin utgångspunkt i frågeställningen: Hur uppnås goda 

affärsrelationer? I slutet av stycket kommer regionernas och läkemedelsbolagets placering i 

Van Weeles (2010) maktmatris att redovisas. 

5.2.1 Sammanställning från intervjuer med regions- eller NT-rådsrepresentanter 

Generellt uppfattas de affärsrelationer som finns mellan upphandlade aktörer och 

läkemedelsbolag som goda och affärsmässiga enligt intervjuobjekten för regionerna. Den enda 

skillnaden som framkom mellan hur affärsrelationerna ses från ett regionalt respektive 

nationellt perspektiv, är att de oftast är mer försiktiga på en nationell nivå än på en regional 

nivå, enligt NT-rådet.  

Under intervjuerna med regionernas och NT-rådets representanter har det framkommit att de 

parametrar som värderas högs i affärsrelationerna med läkemedelsindustrin är professionalism 

och transparens (för att förståelse och förtroende ska skapas). Dessa anses viktiga då de 

påverkar interaktionerna samt vilka förväntningar respektive aktör har på och vill åstadkomma 

med affärsrelationen då drivkrafterna anses olika. De drivkrafter som har identifierats, men 

som skiljer aktörerna åt, är att regionen inte har ett vinstintresse vilket läkemedelsbolagen har, 

                                                 
44 Kostnaden på US$ 2,6 miljarder baseras på kostnaden för läkemedel som utvecklas och sedan överges (p.g.a. 

biverkningar, dålig verkningsgrad eller liknande) eller inte godkänns av FDA (IFPMA, 2014; PhRMA, 2015).  
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även om båda vill skapa en bättre sjukvård. Skillnaden i drivkrafterna gör att 

läkemedelsenheten inom Region Östergötland upplever att det skapas en ”vi-mot-dem”-känsla. 

Samtidigt upplever inköpsavdelningen i Region Jönköpings län att läkemedelsbolagens 

vinstintresse inte alltid är förenligt med patient-/sjukvårdsbehovet som finns i regionen eller 

deras betalningsförmåga, något som upplevs påverka affärsrelationerna negativt. Dock 

framhöll intervjuobjekt från båda regioner (oavsett nivå inom organisationen) och NT-rådet att 

de tillsammans med läkemedelsindustrin befinner sig i en form av symbios-/samarbetsrelation. 

Regionerna är i kontinuerligt behov av nya och mer effektiva läkemedel samtidigt som 

läkemedelsbolagen behöver generera avkastning till sina ägare för att kunna satsa på forskning 

och utveckling av nya läkemedel.  

På grund av de olika drivkrafterna efterlyses en ömsesidig förståelse och professionalism för 

sättet hur regionerna och NT-rådet interagerar på i sin affärsrelation med läkemedelsindustrin. 

Exempelvis måste upphandlingsenheterna inom regionerna behandla alla läkemedelsbolag 

enligt en utarbetad process för att säkerställa att upphandlingen följer de lagar och regler som 

finns. Detta försvåras om läkemedelsbolag försöker sluta avtal direkt med de kliniska 

verksamheterna eftersom dessa bör slutas genom upphandlingsenheterna. Detsamma gäller för 

ordnat införande och andra nationella processer, om till exempel ett läkemedelsbolag inte får 

tillgång till ordnat införande går de gärna direkt till regionerna för att sluta avtal. Ovanstående 

är exempel på hur regionernas eller NT-rådets inköpsmakt urholkas genom 

läkemedelsindustrins agerande. Även om majoriteten av intervjuobjekten har en förståelse för 

industrins agerande, samtidigt vill de inte uttrycka att det finns en misstro mot industrin, anses 

agerandet bli kontraproduktivt i längden, både för industrin och upphandlande aktörer till följd 

av att det påverkar affärsrelationerna negativt genom att en konflikt skapas. 

Transparens ses även som viktig i affärsrelationen för att undvika misstankar om jäv, därför 

måste alla leverantörer av läkemedel behandlas på lika villkor, ingen särbehandling får ske. 

Avdelningarna involverade i upphandling inom båda regioner framhåller detta som viktigt. NT-

rådet, anser därför (på grund av likabehandlingsprincipen) att det behövs tydligare riktlinjer 

från både regionerna och NT-rådet på vad som förväntas från läkemedelsbolagen och hur de 

ska interagera, på kort och lång sikt kring avtal. Exempelvis lyfter NT-rådet den otydlighet som 

finns när ett avtal på nationell nivå löper ut, vilket skapar en osäkerhet bland de inblandade 

parterna vid läkemedelsupphandling.  

Anledningen till att affärsrelationerna ser ut som de gör idag45 och att de utvecklas i den 

riktning de gör beror enligt Hoffmann46 bland annat på den historiska kontexten och 

affärsrelationen47 mellan aktörerna. Regionerna lyfter inte explicit denna koppling. Men både 

regionerna och NT-rådet vill kunna utveckla den befintliga affärsrelationen och efterlyser 

öppen mötesplats, där alla aktörer inom upphandlingen kan träffas för att diskutera läkemedel 

                                                 
45 Det finns en försiktighet i interaktionen med läkemedelsbolag, brist på förtroende, en önskan om transparens 

och professionalitet samt en försiktighet i att göra förändringar i upphandlingssättet 
46 Tidigare läkemedelschef i Region Östergötland, nu chef på NEPI (Stiftelsen Nätverk för 

läkemedelsepidemiologi). Även överläkare i klinisk farmakologi och specialist i infektionssjukdomar samt i 

klinisk farmakologi. 
47 Beskrivs i rapportens inledande problematisering.  
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och prissättning, prata kring en effektivisering samt vilka mervärdestjänster till läkemedel som 

kan vara av intresse. Mötesplatsen som eftersöks skulle kontrolleras av regionerna för att 

misstankar om jäv ska undvikas och möjliggöra att alla läkemedelsbolag behandlas lika. Även 

på kliniknivå efterfrågas denna typ av möten för att exempelvis de medicinska expertgrupper 

inom sjukvården ska kunna göra en objektiv bedömning av de läkemedel som finns på 

marknaden och en benchmarking mellan läkemedelsföretag.  

Dock lyfter regionerna att det finns en oro att en interaktion mellan professionen och industrin 

i allt för stor utsträckning ska urholka förtroendet mellan läkare och patient vid behandlingen, 

varför regionerna endast vill se läkemedelsbolagen som leverantörer i sin affärsrelation. Även 

NT-rådet lyfter vikten av att se industrin som leverantörer (ställa tydliga krav mot dessa och 

bibehålla inköpsmakten). På kliniknivå har författarna dock upplevt att det finns en större 

öppenhet till att bjuda in industrin genom olika slag av mervärdestjänster. Sedan januari år 

2014 finns ett nationellt avtal mellan läkemedelsindustrin och regionerna kallat för 

Överenskommelser av samverkningsregler (SKL - Gunilla Thörnwall Bergendahl, 2016). 

Avtalet reglerar interaktionen mellan landstingen och industrin, ger riktlinjer för hur regionerna 

transparent ska samverka och interagera med läkemedelsindustrin. Enligt Hoffmann är avtalet 

en följd av den historiska kontexten och allmänna osunda affärsrelationer (oftast utan koppling 

till läkemedelsupphandling) mellan regionerna och läkemedelsindustrin, vilket gör att 

regionerna inte nödvändigtvis sätter avtalet i samband med läkemedelupphandling trots att det 

även borde gälla här. Läkemedelskommittén lyfter att avtalets riktlinjer är ett försök att skydda 

samverkan mellan industrin och regionerna mot till exempel förekomsten av jäv men detta är 

svårt på grund av omfattande lobbyverksamhet från industrins sida. Inköpsavdelningen i 

Jönköping instämmer i detta och framhåller avtalet som positivt för att säkerställa att inga 

ovidkommande intressen påverkar avtalsprocesser, vidare hjälper avtalet dem i de 

kommersiella relationerna.  

Slutligen har ingen av intervjuobjekten upplevt att LOU påverkar affärsrelationerna nämnvärt. 

Inköpsavdelningen i Region Jönköping län påpekade dock att LOU påverkar hur väl en 

konkurrenssituation kan uppnås genom formuleringen av anbudskriterierna.  

5.2.2 Sammanställning från intervjuer med läkemedelsbolaget 

Affärsrelationen till regionerna och NT-rådet anses av samtliga intervjuobjekt från 

läkemedelsbolaget utgå från en ömsesidig respekt och professionalism. Vidare framhåller en 

intervjuad säljare att professionalismen bör spänna som ett paraply över affärsrelationen, från 

långsiktighet och transparens till ett ärligt uppsåt och en god dialog. För att affärsrelationen ska 

fungera anser de fyra intervjuobjekten på läkemedelsbolaget att de inte kan förneka att de är en 

vinstdrivande organisation. Samtidigt måste landstingen förstå att de är i behov av 

läkemedelsbolagets produkter och att det finns en FoU-kostnad för dem, därför måste även 

läkemedelspriset ta hänsyn till gjord FoU. Därför tror regiondirektören för sydöstra 

sjukvårdsregionen att affärsrelationen mellan dem och regionerna måste grundas på en 

gemensam förståelse för att affärsrelationen ska fungera, det vill säga parterna måste förstå 

varandras förutsättningar och utmaningar.     

Trots att det existerar en ömsesidig respekt mellan aktörerna präglas affärsrelationen av en 

misstro enligt samtliga intervjuobjekten, vilken anses bero på den historiska kontexten. 
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Misstron upplevs dock olika från de två regionerna där Region Östergötland ibland kan 

upplevas som nästintill fientlig samtidigt som Region Jönköpings län inte upplevs lika extrem, 

vilket regiondirektören för sydöstra sjukvårdsregionen tror bero på kulturella skillnader. Detta 

trots att avtal som Överenskommelser av samverkningsregler finns mellan industrin och 

regionerna som styr interaktionen och samverkan samt främjar transparensen. Exempelvis 

upplevs läkemedelskommittén i Region Jönköpings län som mer öppen till att möta 

läkemedelsföretagen än motsvarande kommitté i Region Östergötland. Ytterligare exempel på 

hur misstron kan yttra sig är bland annat att regionerna kan fråga lokala säljare från det 

studerade läkemedelsbolaget rakt ut om de har någon baktanke med en affär, vilket tolkas som 

att regionerna inte har förtroende för läkemedelsbolaget i det studerade systemet. Därför anser 

den intervjuade säljaren att en transparens är viktigt i affärsrelationen samtidigt som det finns 

en ödmjukhet mot och från regionerna. Ytterligare problem som intervjuobjekten från 

läkemedelsbolaget upplever är att gemensamma samarbeten inte känns naturliga från 

regionernas håll, läkemedelsbolaget upplever att de ofta ses som en leverantör som ska hållas 

på ett armlängdsavstånd, endast ett fåtal samarbeten kring läkemedel finns idag. Dock påpekas 

det att samarbetsviljan beror på vilken nivå som affärsrelationen finns på. Den intervjuade 

säljaren upplever exempelvis att upphandlingscentrum och läkemedelskommittén är svårare att 

skapa en dialog med än klinik- och verksamhetschefer, vilka upplevs som mer öppna för att 

samarbeta. Att affärsrelationen behöver förändras i grunden är samtliga intervjuobjekt från 

läkemedelsbolaget överens om, de är även överens om att förändringen kommer ta lång tid 

samt att en förändringsvilja måste finnas  

Därför är läkemedelsbolagets regiondirektör för sydöstra sjukvårdsregionen av åsikten att tre 

aspekter är viktiga i utvecklandet av goda affärsrelationer och ett gemensamt värdeskapande. 

Det måste finnas en vilja att interagera, en förståelse för varandras situation och ett förtroende 

för den andra parten. Han är av åsikten att ett förtroende inte kan skapas utan en förståelse för 

den andres agerande, och likaså måste det finnas en vilja föra att skapa förståelse.  

Även om det finns delar av regionerna som upplevs mer öppna att ha närmare affärsrelationer 

känner den intervjuade säljaren att interaktionerna ibland kan bli väldigt sporadiska. Detta till 

följd av att de endast träffas en till två gånger per år, då de diskuterar aktuella läkemedel och 

därefter träffas de inte på en tid. Säljaren upplever att han endast har begränsade möjligheter 

till att informera och sälja in nya läkemedel/tjänster samt utveckla affärsrelationen eftersom 

antalet interaktioner är få. En ökad interaktion och tätare affärsrelation mellan de båda 

organisationerna hade kunna förbättrat informationsutbytet vilket båda aktörer i slutändan hade 

kunnat tjäna på. Därför hade läkemedelsbolagets säljare önskat att de befintliga regionala 

expertgruppsmötena48 skulle utökas till att innefatta fler personer som har nyckelroller vid 

upphandlingarna men som idag inte medverkar vid mötena. Detta för att skapa en bättre 

helhetsbild över läkemedelsupphandlingen. Säljaren ser gärna att en divisionschef, någon från 

läkemedelsenheten samt att någon på upphandlingsenheten i regionen medverkar vid denna typ 

av möte. En förändring av dessa möten hoppas läkemedelsbolaget medför att samtliga parter 

                                                 
48 Expertgrupper består av medicinskt kunnig personal eller medicinskt sakkunniga. 
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ges en bättre möjlighet till att fördjupa relationerna samt skapa en långsiktighet och 

helhetsförståelse för de produkter som läkemedelsbolagen kan erbjuda.  

Avslutningsvis anser ingen på läkemedelsbolaget att LOU påverkar affärsrelationen nämnvärt, 

även om LOU ger upphov till förhållningsregler för hur affärsrelationen ser ut. LOU tillåter 

affärsrelationer men förhindrar dem att bli för djupa, den är dock något alla måste förhålla sig 

till i branschen. 

5.2.3 Placering i Van Weeles maktmatris 

På frågan om hur inköpsmakten och relationsavståndet ser ut idag mellan läkemedelsindustrin 

och regionerna fås spridda svar i regionerna. Svaren varierar till mellan matrisplats A och D i 

Figur 13 nedan för nya läkemedel. De som placerar läkemedlet i D kopplar sitt svar till 

läkemedelssituationen, att det ofta finns ett patent knutet till läkemedlet. Dock har det i enstaka 

fall förekommit att  intervjuobjekt från regionerna placerat nya läkemedel i matrisplats A. 

Samtliga intervjuobjekten från läkemedelsbolaget placerade nya läkemedel med patent i ruta 

D i matrisen. En konsensus i svaren kring hur den önskade makt- och relationssituationen ska 

se ut i framtiden återfanns dock. Både regionerna och läkemedelsbolaget önskar nå en 

ömsesidig beroendesituation kring läkemedelsupphandling vilket är matrisplats B. 

 

Figur 13: I framtiden önskar regionerna i det studerande systemet ha en nära relation och en balanserad maktbalans 

(matrisplats B). Den nuvarande uppfattningen kring hur maktbalansen och relationsavståndet är ser ut mellan regionerna  

och läkemedelsindustrin varierar så mycket att författarna inte har kunnat avgöra hur läkemedel (med eller utan förekomst 

av generika) placerar sig i Van Weeles (2010) maktmatris.  

5.3  Tjänsteorientering 

Följande empiridel har sin utgångspunkt i frågeställningen: Kan läkemedelsupphandlingar 

bli mer tjänsteorienterade och hur? 

5.3.1 Från intervjuer med regions- eller NT-rådsrepresentanter 

På politikernivå lyfts att en mervärdestjänst är något som bygger ihop ett läkemedel med en 

tjänst för att få en helhet. Mervärdestjänsten skulle kunna vara tjänster som underlättar 

vardagen (administration av läkemedel, frigör resurser eller ökar kostnadseffektivitet etcetera) 

för sjukvårds- och regionpersonal under eller efter behandlingscykel. På samma sätt beskriver 

upphandlingsenheterna i Region Östergötland och Jönköpings län mervärdestjänster. Konkret 
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lyfts betala-för-resultat, fortbildning, uppföljning (av läkemedelseffekter och liknande) samt 

öppna mötesplatser som intressanta områden för att utveckla mervärdestjänster inom av 

upphandlingsenheterna i regionerna. Mervärdestjänster skulle således även kunna vara 

inriktade mot hur upphandlingen eller betalningen av läkemedel sker. Dock framhåller NT-

rådets representant att han gärna ser att nya upphandlingsstrategier, betalningstjänster och 

liknande genomförs och prövas på regional nivå innan de implementeras på en nationell nivå, 

för att säkerställa att de är realistiska och genomförbara. Detta trots att han tror att 

läkemedelsindustrin är mer benägna till att vara mer öppna till det på nationell nivå. Samtidigt 

lyfter läkemedelskommittén att de önskar en eventuell uppföljning av dyra läkemedel ska ske 

på en nationell nivå som sedan alla regioner/landsting kan ta del av och använda som ett 

upphandlingsstöd eftersom de regionala resurserna är begränsade.  

Problemet med mervärdestjänster av typen betala-för-resultat eller upphandla-på-resultat och 

andra liknande tjänster är att de kräver någon typ av uppföljning eller insamling av data kring 

ett läkemedels effekt och liknande. Uppföljningsprocessen innefattar datainsamling/-

hantering/-analysering och hur informationen sedan ska användas. Inom regionerna är man 

överens om att regionen eller landstinget måste hantera och kontrollera  uppföljningsprocessen, 

dock framhålls att investeringar krävs för att sätta upp processer, system och rutiner för att en 

adekvat och tillförlitlig uppföljning ska kunna ske. Dessutom krävs ytterligare processer, 

system och rutiner för att avgöra hur upphandlade läkemedel påverkar kostnadseffektivitet.  

För att underlätta och möjliggöra uppföljning efterlyser NT-rådet en ökad digitalisering av de 

sjukvårdssystem som finns idag, och att de görs kompatibla med varandra, för att en 

uppföljning ska vara realistisk. Alternativt skulle en tredjepartsaktör (fristående från industrin) 

kunna hjälpa regionerna att utföra uppföljningen. Förutsättningen, som lyfts av 

upphandlingsenheterna, för att detta skulle kunna ske är att industrin inte får fri tillgång till 

informationen som genereras (på grund av patientsekretessen). Upphandlingsavdelningarna 

inom regionerna lyfter även finansieringen som en utmaning till hur en uppföljningsprocess 

skulle ske, de är mer tveksamma till att ett läkemedelsbolag skulle finansiera en del av 

uppföljningsprocessen än vad kliniknära representanter är. Kliniknära ses inte heller en 

uppföljningsprocess som en lika stor administrativ börda som högre nivåer gör (anses vara det 

största hindret till att genomföra uppföljningar), de menar att det redan finns intresserad och 

kompetent verksamhetspersonal som skulle kunna göra datainsamlingar och analyserna. Från 

kliniknära håll ses inte heller några problem (jäv eller intressekonflikter) med att 

läkemedelsbolagen avlönar personen som gör uppföljningen, så länge informationen 

anonymiseras innan den säljs tillbaka till eller delas med läkemedelsbolagen.   

Inom vissa delar av Region Jönköpings län lyfts åsikten av mervärdestjänsten betala-för-

resultat endast skulle fungera kortsiktigt då det anses att läkemedelsbolagen kommer ta igen 

den minskade intäkten på något annat sätt. Däremot lyfts mervärdestjänster riktade mot 

forskning och utveckling, ut- och fortbildning (både för patienter och förskrivare) inom 

läkemedel (hantering, administration och liknande) som mer realistiska. Dock framhålls det 

från Region Östergötland sida (kliniknära och på upphandlingsnivå) att utbildning/fortbildning 

i from av mervärdestjänster skulle vara svåra att genomföra (med avseende på existerade lagar, 

risk för jäv och liknande) men att det inte är några problem att lägga in ut- och fortbildningskrav 
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i anbudskriterierna. Hoffmann lyfter, precis som Region Östergötland, att det inte finns några 

hinder för att ställa krav på att läkemedelsbolagen ska erbjuda ut- och fortbildning till 

medicinsk personal eller patienter i samband med upphandling (genom anbudskriterier). 

Snarare är problematiken, enlig honom, varför regionerna inte utnyttjar dessa möjligheter i en 

större utsträckning (inom läkemedelsupphandling) än vad som görs idag, speciellt när ut- och 

fortbildningskrav redan ställs vid upphandlande av exempelvis medicinteknik, datorsystem och 

liknande.  

En utmaning som lyfts av upphandlingsenheterna inom respektive region och kliniknära är hur 

ett specifikt läkemedels effekt ska kunna identifieras och mätas samt säkerställas. 

Informationen som sedan faller ut vid uppföljningsprocess vill regionerna äga för att undvika 

att patientsekretessen äventyras, de är dock öppna till att sälja anonymiserad information till 

läkemedelsbolagen. Ytterligare en utmaning som lyfts av läkemedelskommittén är att en 

generell kostnadsmedvetenhet måste spridas inom regionen för att upphandlingar ska bli mer 

effektiva, först när detta sker anses mervärdestjänster kunna införas och ge resultat. Samma 

kommitté lyfter att en ökad tjänsteorientering och förändringar skulle kunna underlättas om 

regionerna träffas oftare och för fler interna dialoger. 

Tvärtemot regionernas uttalande om att tekniska eller administrativa stöd och verktyg saknas 

för att göra denna typ av uppföljning uttrycker Hoffmann att ett sådant stöd eller verktyg redan 

finns implementerat49 i patientjournalsystemet cambio cosmic som finns i sydöstraregionen. 

Systemet ska, enligt uppgifter från Hoffmann, ha en beslutstödsfunktion (kallat kliniskt 

beslutsstöd) som skulle kunna möjliggöra den uppföljning och utveckling av 

läkemedelsupphandling som efterfrågas av regionerna. Dock ställer sig Hoffmann frågande till 

om upphandlingsenheterna har kännedom om beslutstödsfunktionen i cambio cosmic och om 

det finns en förståelse (strategisk kompetens) kring vad ett beslutsstöd som detta skulle kunna 

bidra till vid effektiviserandet av läkemedelsupphandlingarna. Vidare framhåller Hoffmann att 

problematiken kring funktionen kliniskt beslutsstöd också beror på att de systemansvariga inte 

tänker på upphandlarnas behov och därför informerar de inte möjligheterna som funktionen 

medför. Därigenom går regionerna miste om potentiella och framtida synergieffekter. På 

uppföljande frågor till läkemedelsenheten i Region Östergötland om cambio cosmic svarar de 

att de inte jobbar med cambio cosmic-frågor och att de därför inte är insatta i alla programmets 

funktioner. De har därför inte kunskap om systemet skulle kunna användas vid uppföljning och 

utvärdering av upphandlingar. Upphandlingsenheten i Region Jönköpings län svarade att de 

varken kände till eller använde programmet cambio cosmic samt att regionen inte använde det 

som kliniskt beslutstöd idag. Upphandlingscentrum uppger att de inte har hört talas om 

programmet innan. 

Ytterligare mervärdestjänster som lyfts från klinknära håll är identifieringen av riskgrupper 

eller preventiva screeningmetoder för olika sjukdomar eller åkommor, exempelvis för hepatit 

C. Problematiken som lyfts här är återigen den önskade separationen mellan industri och 

                                                 
49 Funktionen har utvecklats och aviserats under flera år och har enligt Hoffmann inget behov av 

mjukvaruuppdateringar. Den används för närvarande som beslutsstöd inom ett område för klinisk prövning, inom 

något år säger Hoffmann att funktionen kan användas vid upphandlingar (förutsatt att upphandlarna blir medvetna 

om funktionen). 
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sjukvård (patientsekretess och information) samt den ekonomiska börda som en 

screeningprocess skulle innebära kortsiktigt. Från kliniknära håll lyfts även önskan om 

mervärdestjänster som är inriktade mer mot patienter specifikt, till exempel påminnelser om 

att medicinering ska tas eller liknande och att dessa ska ingå i upphandlingar som görs.  

Slutligen efterfrågas, från nivåer inom båda regionen, öppna mötesplatser där 

läkemedelsindustrin och den medicinska professionen samt upphandlingsansvariga kan träffas 

för att prata om utveckling och läkemedelsupphandling, utan att interaktionen blir 

försäljningsinriktad. Mötesplatsen skulle kontrolleras och betalas av regionerna för att 

förhindra intressekonflikter/misstankar om jäv. Genom denna interaktion skulle även 

relationerna mellan relevanta aktörer främjas enligt regionerna. NT-rådet framhåller även att 

dessa skulle vara viktiga för att sätta upp enhetliga riktlinjer för hur industrin och regionerna 

ska umgås och interagera med varandra. Riktlinjerna skulle även främja en mer balanserad 

maktbalans mellan aktörerna.   

5.3.2 Från intervjuer med läkemedelsbolaget 

I de initiala intervjuerna i förstudien kom det fram att det studerade läkemedelsföretaget tror 

att regionerna teoretiskt delar samma uppfattning och inställning (bland annat ett holistiskt 

synsätt) vid läkemedelsupphandlingar, men att det i praktiken skiljer sig åt. Detta till följd av 

att en holistisk inköpsprocess skulle bli mer komplicerad, tidskrävande och komplex än vad 

inköpsprocessen är idag, och om endast styckpriset tas hänsyn till. Samtidigt har 

finansdepartementet gjort en utredning som säger att ett läkemedel med lägsta priset inte alltid 

är billigast eller mest fördelaktigt sett till livskvalitet för patienter eller ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv (Finansdepartementet, 2016). Därför framhålls det redan i de 

initiala intervjuerna med läkemedelsbolaget att upphandlingarna borde ta hänsyn till vilka 

mervärdestjänster som kan kopplas till läkemedlet som upphandlas och hur dessa påverkar 

regionen och upphandlingen i ett större perspektiv. Intervjuobjekten i de initiala intervjuerna 

under förstudien lyfter därför betalningssättet betala-för-resultat som en möjlig 

betalningslösning, vilken skulle kunna främja kostnadseffektiviteten och således också 

patientnyttan (genom en högre kostnadseffektivitet vilket ger effektivare sjukvårdsresurser).  

Vid de formella intervjuerna lyfte läkemedelsbolagets tender manager50 att tanken kring 

mervärdestjänster och nya betalningslösningar är spännande. Han ser dock en utmaning som 

måste bemötas, vilken är att processen för att bestämma värdet av och för nya 

betalningslösningar och mervärdestjänster idag behöver konkretiseras ytterligare då det verkar 

saknas goda exempel för hur dessa konkret ska genomföras. Det finns därför fortfarande 

kvarstående frågetecken kring vem som ska göra vad i samband med utvecklingen och 

erbjudandet av mervärdestjänster. Vidare ser han ett utvecklingsbehov kring hur data (klinisk 

data, frigjorda arbetsresurser, kostnadseffektivitet och liknande) ska samlas ihop för att kunna 

fastställa värdet på ett läkemedel och en tillhörande mervärdestjänst för regionerna samt på 

vilken data som nya betalningstjänster ska baseras på. Även läkemedelsbolagets outcomes 

research manager51 lyfter samma problem, betala-för-resultat anses vara framtiden men vem 

                                                 
50 MSD:s tender manager svarar på, och bevakar, upphandlingar i nationella och regionala processer.  
51 Outcomes research manager – jobbar internt med hälsoekonomiska beräkningar, både på en populationsnivå 

och i mindre nivåer.  
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som ska ta fram informationen som denna tjänst ska baseras på fortfarande oklart. Han är därför 

av åsikten att alla betalningslösningar troligen inte kommer passa alla 

patientgrupper/terapiområden, men att det krävs en politisk vilja för att starta ytterligare 

pilotprojekt och fortsatta tester för att hitta lämpliga betalningstjänster som passar regioners 

olika behov.  

Möjligen kan existerande motsättningar/misstro spåras till den historiska kontexten enligt 

läkemedelsbolagets tender manager, läkemedelsindustrin kan därför med fördel vara tydliga 

om sina kommersiella intressen samtidigt som de understryker att behovet av ömsesidig nytta 

och långsiktiga samt hållbara affärer. Detta skulle öka förtroendet mellan parterna då han 

upplever att regionerna är rädda att tappa kontrollen över insamlade data. Detta menar 

läkemedelsföretagets tender manager skulle kunna ske om information (patientdata, 

läkemedelseffekt eller liknande medicinsk data) lyfts ur sin kontext med ett syfte att peka på 

brister för att öka efterfrågan på det läkemedel eller tjänst som är aktuell i sammanhanget 

istället för att i en dialog användas för att lyfta fram utvecklingsmöjligheter och 

förbättringsåtgärder som alla skulle tjäna på. Även regiondirektören för sydöstra 

sjukvårdsregionen och den intervjuade säljaren lyfter att information som är knuten till 

mervärdestjänster kan vara känslig men att patienten själv borde få avgöra vilken information 

som läkemedelsbolagen ska få ta del av.  

Men nya betalningslösningar behöver inte endast baseras på känslig patientdata. Den 

intervjuade säljaren från läkemedelsbolaget lyfter att en abonnemangslösning för ny 

antibiotikasort skulle kunna vara en lämplig betalningsmetod, då regionerna vill ha dessa 

preparat men inte använda dem på grund av problematiken med antibiotikaresistens52. En 

annan betalningslösning som lyfts, relaterar till hepatit C, där skulle betala-för-resultat troligen 

inte vara lika bra för regionerna då läkemedlen mot viruset är väldigt effektiva idag. Han 

föreslår därför att en betalningslösning som skulle kunna innebära att det upphandlade 

läkemedelsbolaget bekostar de patienters behandling som inte svara på medicineringen och 

därför behöver ett substitut istället. 

En mervärdestjänst måste inte heller vara av en betalningsmodellkaraktär enligt  

regiondirektören för sydöstra sjukvårdsregionen. Han ser gärna att det skulle finnas 

mervärdestjänster som kopplar till uppföljningen av läkemedlens användning samt som 

möjliggör fortbildning i större utsträckning än vad som sker idag, både för läkare och patienter. 

Han ser även att läkemedelsbolagen skulle kunna erbjuda tjänster vilka skulle kunna fungera 

som en katalysator i drivandet av process- och verksamhetsutvecklingen kopplade till 

läkemedel. Detta är saker han själv identifierat då han fått uppfattningen om att delar av 

regionens verksamhet inte alltid fungerar optimalt, vilket går ut över alla inblandade i samband 

med läkemedelsupphandling och -hantering.  

Den intervjuade säljaren lyfter att det kan vara problematiskt med mervärdestjänster som 

kopplar till fortbildning och utbildning med följd av den historiska kontexten, regionerna kan 

därför behöva äga dessa men han ser gärna att läkemedelsbolagen bistår dem i dessa. Till följd 

av den moderna tekniken som finns idag skulle webmöten, både nationellt och internationellt, 

                                                 
52 Förklaras närmare i inledande avsnitt av rapporten. 
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kunna tillhandahållas av läkemedelsbolag för fortbildning. Vidare ser han även att 

läkemedelsbolagen skulle kunna vara  del i identifieringen av riskgrupper för hepatit C, vilket 

är en sjukdom som ökat i Sverige till följd av den ökade invandringen senaste året. Denna tjänst 

är även något som regiondirektören lyfter som intressant.  

Slutligen lyfter läkemedelsbolagets tender manager att kraven i LOU:s utvärderingskriterier 

och anbudskriterier ska vara transparenta och förutsägbara. Det kan annars bli ett problem vid 

en ökad tjänstorientering vid upphandlingen eftersom det kan vara svårt att kvantifiera 

kvalitativa och subjektiva parametrar. Upphandlingarna riskerar att bli mer komplexa än vad 

branschen är vana vid. Även företagets outcomes research manager ser att LOU kan bli ett 

problem om inte anbudskriterierna utnyttjas på rätt sätt, billigast är inte alltid bäst. Han ser att 

läkemedelsbolagen säkert skulle kunna hjälpa till i utvecklandes av anbudskriterierna, men de 

måste då gå via LIF för att undvika jäv. På grund av risken för överprövningar med hänvisning 

till LOU tror därför företagets tender manager att det finns en rädsla för att göra fel i samband 

med upphandling och att det kan motverka en förändringsprocess i upphandlings- eller 

betalningsförfarandet, samtidigt framhåller han att upphandlarna måste våga testa. Samma 

resonemang lyfts även av Hoffmann. Det kan bli fel, men då måste det även finnas förståelse 

från läkemedelsindustrins sida. Han anser slutligen att mervärdestjänster bör utvecklas 

regionalt och inte nationellt och att en ökad tjänsteorientering kommer utvecklas i små steg. 

Det måste därför finnas eldsjälar regionalt som brinner för att förbättra hälsan för patienten och 

som får möjlighet att lägga ner tiden som krävs för att förändra och utveckla 

upphandlingsförfarandet till det bättre. 

5.4  Kostnadseffektivitet 

Följande empiridel har sin utgångspunkt i frågeställningen: Vad anses som ett 

kostnadseffektivt läkemedel i det studerade systemet och varför? 

5.4.1 Från intervjuer med regions- eller NT-rådsrepresentanter 

Kostnadseffektivitet beskrivs av inköpsavdelningen i Region Jönköpings län och på kliniknivå 

som när ett läkemedelspris sätts i förhållande till flera olika parametrar (medicinska, praktiska 

faktorer som leverans, förpackningsutformning eller liknande) i ett helhetsperspektiv (före, 

under och efter behandlingscykeln). Med detta sagt menar de att kostnadseffektivitet inte är 

när organisationen bara ser på inköpspriset. Parametrar som påverkar kostnadseffektiviteten 

beskrivs bland annat som förpackningsutformning, patientnytta, leveranstid, hur läkemedlet 

administreras (frigörs personalresurser eller inte) och liknande. Region Jönköping läns 

beskrivning av kostnadseffektivitet stämde överens med Regions Östergötlands beskrivning av 

kostnadseffektivitet. Även QALY och hälsoekonomiska beräkningar beskrivs som sätt för att 

säkerställa att kostnadseffektivitet uppnås vid en läkemedelsupphandling. Dock framhåller 

läkemedelskommittén, upphandlingscentrum och läkemedelsenheten att QALY och 

hälsoekonomiska beräkningar i princip bara görs vid upphandling av nya läkemedel (vilka har 

patent) eftersom de oftast är dyrare än äldre läkemedel. På ett snarlikt sätt beskriver 

regionpolitikerna inom Region Östergötland kostnadseffektivitet. Dessutom framhåller 

regionpolitikerna och personal på kliniknivå även vikten av långsiktighet vid bedömningar av 

kostnadseffektivitet. Med helhetsperspektiv menar de att om läkemedlen kan ge en effekt över 

flera terapiområden vid användning ska det vägas in, oavsett om effekten är god eller inte. 
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Även prisbedömningar från TLV och nationella riktlinjer följs av regionerna när ett 

läkemedelspris bedöms som kostnadseffektivt vid en upphandling.  

Vidare påverkar bör- och skallkraven kostnadseffektiviteten. Inköpsavdelningen i Region 

Jönköpings län framhåller att börkraven sällan tillämpas vid en upphandling, något som 

bekräftas av läkemedelsenheten i Region Östergötland vilka även påpekar att de skulle kunna 

bli bättre på att använda dessa.  

”De uppsatta skallkraven sätts höga och sedan tillämpas lägsta priset som 

avgörande för en upphandling, börkraven tillämpas sällan. Denna metod 

används eftersom den effektivt skapar en god konkurrenssituation med ett 

kvalitativt och ekonomiskt bra utfall.” – Inköpsavdelningen Region 

Jönköpings län (utdrag från godkända intervjutranskriptioner) 

Inköpsavdelningens beskrivning är att skallkraven sätts högt (dock säkerställer de att det 

kliniska/medicinska behovet möts) för att skapa en god konkurrenssituation med ett kvalitativt 

och ekonomiskt bra utfall. På detta sätt säkerställs det att det mest kostnadseffektiva läkemedlet 

väljs vid en upphandling, förutsatt att de förfrågade parametrarna uppfylls. Risken med en 

sämre kostnadseffektivitet, enligt läkemedelskommittén, är att patientsäkerheten kan påverkas 

negativt eftersom undanträngningseffekter fås av övrig vård. Även läkemedelsenheten är inne 

på samma linje, och pekar på att även om upphandlingen avgörs på lägsta pris behöver det inte 

innebära en sämre kvalitet på utfallet eftersom skallkraven appliceras. Läkemedelsenheten 

lyfter även vikten av att anbudskriterierna som sätts är välgrundade i det medicinska behov 

som finns samtidigt som de tillåter en konkurrenssituation i enlighet med LOU. Om kriterierna 

inte är medicinskt välgrundade kan upphandlingen överprövas, en situation som önskas 

undvika.  

Vidare uppger både Region Östergötland och Jönköpings län att uppföljningar, för att utvärdera 

kostnadseffektiviteten (se till upphandlingen ur ett helhetsperspektiv), av 

läkemedelsupphandlingar sällan sker. Upphandlingscentrum lyfter dock att de gör en strikt 

ekonomisk uppföljning av läkemedlen men att denna inte sätts i ett större perspektiv (i samband 

med medicinska faktorer, läkemedlets effekt eller biverkningar etcetera). Läkemedelsenheten 

framhåller att de dock skulle vilja göra fler uppföljningar än de som görs idag, men att det inte 

är möjligt på grund av en resursbrist i kombination med att upphandlingarna är komplexa. De 

uppföljningar som läkemedelsenheten gör handlar därför främst om punktinsatser där de fått 

kännedom (från kliniska  verksamheten eller andra delar) om dålig följsamhet.  

Hoffmann lyfter precis som läkemedelsenheten att det finns en resursbrist i regionen, men 

framhåller att det i vissa upphandlingar finns en avsaknad av strategisk kompetens samt tydliga 

direktiv (med avseende på biverkningar, patientnytta, helhetsperspektiv och liknande) 

ovanifrån (förutom ekonomiska) för hur en upphandling ska genomföras. Detta resulterar i att 

förståelsen försämras kring hur ett läkemedel kan påverka andra terapiområden och leda till 

merkostnader i ett helhetsperspektiv. Hoffmanns uppfattning är att det saknas tydliga riktlinjer 

för vem som har mandat att göra förändringar och hos vem ansvaret ligger på för att 

effektivisera upphandlingen. Dock råder det delade meningar inom Region Östergötland kring 

Hoffmanns resonemang.  
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Region Östergötland är en decentraliserad organisation, därför är regionpolitikerna inte 

involverade i hur upphandlingarna sköts och på sättet de görs (förutom i vissa ekonomiska 

avseenden då ett nyligen lanserat läkemedel måste köpas in fort). Utan det är 

upphandlingscentrum och läkemedelsenheten, tillsammans med motsvarande avdelningar 

inom sydöstra sjukvårdsregionen, som utvecklar och effektiviserar upphandlingen. Enligt 

upphandlingscentrum och läkemedelsenheten finns tydliga strukturer och riktlinjer (utöver 

ekonomiska) för hur upphandlingar ska göras. Dock delas inte denna uppfattning av kliniknära 

intervjuobjekt. Här är uppfattningen istället densamma som den Hoffmann lyfter. De anser att 

upphandlingarna delvis görs på fel incitament (huvudsakligen ekonomiska) samtidigt som 

tydliga riktlinjer, om att en upphandling bör genomföras på flera parametrar än endast 

ekonomiska, saknas eller inte följs i praktiken. Även en avsaknad av stöd/trygghet uppifrån för 

att göra förändringar, i kombination med en resursbrist, uppges finna. Slutligen lyfter 

Hoffmann att den kostnadsfokus som finns riskerar att göra att upphandlingar inte möter det 

eftersökta medicinska behovet. Ett resonemang som även stöds av Olmsted Teisberg & Porter 

(2006) vilka beskriver att läkemedelsupphandling och –konkurrens måste ske med 

utgångspunkt i var läkemedlet skapar värde och nytta för patienten. Det vill säga medicinsk- 

och patientbehov (före, under och efter behandling), inte enbart ekonomiska behov, måste styra 

upphandlade aktörers beslut och agerande. Olmsted Teisberg & Porter (2006) anser dessutom 

att sjukvården generellt (läkemedelsupphandling och –hantering inkluderat) skulle kunna bli 

mer kostnadseffektiv och bättre samt att många av de resurs- och behandlingsrelaterade53 

problemen som idag finns skulle kunna minskas om ett patienten-i-centrum-koncept skulle 

styra vården.  

Slutligen kopplar även den prissättning som används till kostnadseffektivitet. Inom 

upphandlande enheter i Region Östergötland och Jönköpings län anses platta rabatter som 

enklast att arbeta med eftersom dessa inte kräver förändringar i dagens organisation eller 

arbetssätt. De upphandlande enheterna anser därigenom att platta rabatter är den mest 

kostnadseffektiva prissättningen givet dagens resursbrister, men att problematik kan uppstå om 

den interna kommunikationen brister. Exempel på dessa brister är om förskrivaren inte förstår 

kostnadskonsekvensen av att välja ett läkemedel som inte är upphandlat.  På en 

upphandlingsnivå inom Region Jönköpings län lyfts att en generell kostnadsmedvetenhet måste 

spridas inom regionen för att upphandlingarna ska bli mer effektiva. Dock är majoriteten av de 

intervjuade objekten positiva (till någon grad) att använda nya betalningstjänster, såsom betala-

för-resultat, och överens att de skulle kunna öka kostnadseffektiviteten inom 

läkemedelsupphandling. NT-rådet framhåller att betala-för-resultat-modellen skulle kunna 

vara en bra lösning beroende på hur landstingens eller regionernas verksamhet ser ut och om 

uppföljning54 är möjligt, vilket även upphandlingsenheterna inom respektive region lyfter. 

Dessutom framhåller upphandlingsenheterna och NT-rådet att alla inblandade parter 

(medicinsk personal, verksamhetschefer, upphandlare, läkemedelsbolag och liknande) måste 

vara överens angående uppföljningsmetoden, hur den ska genomföras, målet med den samt hur 

                                                 
53 Bland annat låg kvalitet på behandling, ökad risk för biverkan, behandling är ej specifik för patienten och 

liknande. 
54 Av läkemedlets medicinska effekt på patienten och hur det påverkar olika terapiområden samt kostnader i ett 

helhetsperspektiv.  
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den kan vara givande för varje enskild part. Två aspekter som lyfts på alla nivåer inom båda 

regioner är hur uppföljningsprocessen ska se ut och till vilken grad läkemedelsbolagen ska 

involverade i den.  

Dock är alla intervjuade regionsrepresentanter överens om att uppföljning av läkemedel och 

upphandlingar som görs skulle kunna bidra positivt till både regionerna (ökad 

kostnadseffektivitet) och läkemedelsbolagen (ökad feedback på sina produkter som möjliggör 

förbättringar). Dessutom skulle en mer effektiv sjukvård kunna skapas, för patienter 

(förbättrade läkemedel som ger färre biverkningar och höjer patientnyttan etcetera) och för de 

som arbetar inom sjukvården (enklare läkemedelsadministration frigör personal och resurser 

till att göra annat).  

5.4.2 Från intervjuer med läkemedelsbolaget 

Redan under den initiala förstudien uppmärksammade en av regiondirektörerna på 

läkemedelsföretaget att ett läkemedel bedöms utifrån hur kostnadseffektivt det är vid en 

upphandling. Detta till följd av att kostnadseffektiviteten kan motivera och därigenom påverka 

det pris som läkemedelsföretagen sätter. Denna bedömning kan skilja sig beroende på vem som 

gör bedömningen enligt regiondirektören, TLV eller läkemedelsbolaget, detta trots att de båda 

har samma grundvärderingar kring definitionen av vad ett kostnadseffektivt läkemedel är, 

enligt den intervjuad outcomes research managern på läkemedelsbolaget. Han definierar att ett 

läkemedel är kostnadseffektivt när kostnaden står i proportion till erhållen effekt, dock är 

kostnadseffektivitet ett relativt mått som måste kunna sättas i proportion till liknande 

behandlingsalternativ eller att inte behandla alls. Han är även av åsikten att regionerna har 

liknande värderingar. Att läkemedel är prisvärt, ger minimalt med biverkningar samt gör 

patienten frisk snabbt är några av parametrarna som vägs in vid en beräkning av 

kostnadseffektivitet tillsammans med vissa etiska aspekter.  

Dock upplever den intervjuade säljaren att parametrarna vid en beräkning av kostnad per 

QALY, som är en av de hälsoekonomiska bedömningsparameterna, kan bli en 

förhandlingsfråga, då parametrarnas viktning är en subjektiv bedömning respektive part gör. 

Att de båda parterna viktar olika upplever inte något av intervjuobjekten på läkemedelsbolaget 

som ett problem, problemet anses istället ligga i upphandlingen och att för få parametrar (utöver 

priset) tas hänsyn till. Intervjuobjekten hade gärna sett att regionen frågade efter fler 

inköpsparametrar än de ”nödvändigaste” såsom aktiv substans och vissa standardiserade CSR-

krav. Att exempelvis sätta upp bör- eller skallkrav att läkemedlet inte ska ge vissa typer av 

biverkningar skulle kanske öka kostnaden lokalt vid en upphandling men leda till reducerade 

totala kostnader och därigenom en ökad kostnadseffektivitet enligt regiondirektören för 

sydöstra sjukvårdsregionen. Andra aspekter han lyfter och som borde tas i beaktande mer 

frekvent är hur ofta läkemedlet behöver tas, hur det tas och vart det ska tas (på sjukhus eller i 

hemmet). Den intervjuade säljaren menar på att bara för att tabletten är billig innebär det inte 

att det blir enklare för patienten, en billigare tablett kan i många fall ge fler biverkningar än de 

dyrare eller behöva tas mer frekvent (förutsatt att det är ett substitut). Det som framkom i de 

initiala informella intervjuerna var att det gick att uppskatta och räkna på kostnaden för att 

behöva uppsöka sjukhuset mer frekvent än andra alternativ, eller att ta pillret två gånger per 

dag istället för varannan relativt noga. Det som är ett problem idag är de indirekta kostnaderna 
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eller besparingarna som uppkommer av ett läkemedel, exempelvis biverkningar. Det som 

framkom redan i de initiala intervjuerna var att kostnadseffektiviteten anses svår att beräkna på 

grund av indirekta kostnader eller besparingar ett läkemedel kan ge upphov till eftersom deras 

ursprung kan vara svåra att identifiera och isolera till ett specifikt läkemedel. Speciellt om 

bedömningen görs för ett nylanserat läkemedel.  

För att förändra prissättningsmodellen till att bli mer kostnadseffektiv är samtliga 

intervjuobjekt överens om att det krävs att anbudskriterierna blir mer specifika. Samtidigt är 

intervjuobjekten medvetna om att en sådan förändring skulle innebära ytterligare arbete för de 

som gör upphandlingarna inom regionerna. Ytterligare problematik som den intervjuade 

säljaren lyfter med att försöka öka kostnadseffektiviteten genom fler anbudskriterier och nå ett 

bättre helhetsperspektiv är att det finns över 600 olika produkter, inklusive läkemedel, vilka 

ska upphandlas av varje region på en ett- eller tvåårsbasis. Det blir således många olika 

upphandlingar inom många skilda områden för varje region och svårt att få en överblick över 

alla. Vidare utvecklar han resonemanget med att alla kliniker är decentraliserade i sina beslut 

om uppköp av läkemedel, det vill säga att de har sina egna budgetar, trots att kontrakten sluts 

på en mer central nivå. Det blir därför väldigt kostnadseffektivt ur ett kortsiktigt perspektiv att 

konkurrensutsätta två läkemedel genom lägsta pris och raka rabatter om det är möjligt, bara de 

uppfyller anbudskriterierna. Samtidigt framhåller regiondirektören för sydöstra 

sjukvårdsregionen att skapandet av anbudskriterierna tar relativt lite tid sett till hela 

upphandlingsprocessen, varför de vore teoretiskt möjligt att lägga ner ytterligare lite extra tid 

på denna process. 

Trots ovan argumentation är de fyra intervjuobjekten från läkemedelsföretaget av åsikten att 

en eller flera förändrade prissättningsmodeller behövs för framtidens 

läkemedelsupphandlingar, även om dagens fungerar. För det studerade systemet föreslår 

säljaren och den intervjuade outcomes research managern att nya antibiotikapreparat 

exempelvis skulle kunna ha en typ av prenumerationskostnad istället för ett styckpris. 

Kostnadsposten sprids då hos regionerna, vilket skulle möjliggöra en frisättning av resurser på 

en årsbudget. Exakt hur ett abonnemang skulle lösas har ingen av intervjuobjekten ett förslag 

på, flera olika idéer lyftes dock under intervjuerna. Det skulle exempelvis kunna vara ett 

abonnemang utan kostnad vid förskrivning under ett visst antal piller, eller ett billigare 

abonnemang där varje förskrivning är kostnadsreducerad. Säljaren tror nämligen att ett 

abonnemanglösning för nya antibiotikasorter skulle kunna lösa frågeställningar som 

läkemedelsbolag upplever kring hur kostnadseffektivitet det är att utveckla nya 

antibiotikasorter. Problemet som upplevs är att landstingen överlag vill ha tillgång till ny 

antibiotika, men de vill inte använda den (förutom när det absolut är nödvändigt). Därför 

genererar antibiotikan inga intäkter för läkemedelsbolagen trots att de lagt ner tid och pengar 

för att utveckla antibiotikan. Skälet till att regionerna vill minimera antibiotikaanvändningen 

är att man är rädd för uppkomsten av antibiotikaresistens, vilket säljaren har full förståelse för 

och tycker är bra. Men således finns inga ekonomiska incitament att skapa nya stammar av 

antibiotika om det inte finns en marknad, något säljarna tror att även regionerna är medvetna 

om. Vidare är outcomes research managern av åsikten att antibiotikaresistens borde vara av ett 

nationellt intresse, därför har de åsikten att en upphandling med en affärsmodell som bygger 

på abonnemangskostnad borde föras nationellt istället regionalt.  Slutligen är samtliga fyra 
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intervjuobjekt av åsikten att betala-för-resultat borde implementeras i större utsträckning då 

betalningslösningen kan ses som kostnadseffektiv, även om den vid en implementering kan bli 

lite omsättning. Ett argument för detta som regiondirektören för sydöstra sjukvårdsdistriktet 

lyfter är att betala-för-resultat skulle tillföra en stor kostnadseffektivisering till följd av att 

läkemedel som inte fungerar inte heller kostar något. Problematik kring prissättningsmodellen, 

som samtliga intervjuobjekt lyfter, är dock hur effekten och möjliga biverkningar ska mätas.  

5.5  Strategier 

Följande empiridel har sin utgångspunkt i frågeställningen: Hur väl korresponderar 

aktörernas strategier? 

5.5.1 Från intervjuer med regions- eller NT-rådsrepresentanter 

Den generella uppfattningen inom de enheter som direkt ansvarar för läkemedelsupphandling 

i regionerna är att upphandlingsprocessen fungerar som den ser ut idag även om den skulle 

kunna förbättras och effektiviseras. Förbättringsområden som nämns specifikt är 

kommunikation, både internt (exempelvis mellan upphandlare och förskrivare) och externt 

(mellan regioner för att sprida lärdomar och best-practice) samt förbättring av uppföljning 

(ekonomisk och medicinsk) för att förbättra kostnadseffektiviteten och ta lärdom inför framtida 

upphandlingar. Från kliniknivå och Hoffmann lyfts helhetsperspektivet som ett viktigt 

förbättringsområde i samband med upphandlingar, helhetsperspektivet måste återspeglas i det 

anbudsunderlag som används vid upphandlingen. För att få ett bättre helhetsperspektiv föreslår 

Hoffmann en organisationsförändring, där ett team bestående av personer från den medicinska 

professionen, jurister, upphandlare och liknande specifikt i perioder ska arbeta med 

läkemedelsupphandling och inget annat, och med ett uppdrag att förankra processen bättre i 

verksamheten. Upphandlingsenheterna i Region Östergötland uttrycker även ett intresse för en 

liknande lösning inom läkemedelupphandling, dock framhåller de att resurserna inte finns att 

göra på detta sätt. Därför arbetar personal idag med upphandlingar som berör skilda områden. 

Även från klinikhåll lyfts frågan om det är realistiskt att anta att alla landsting och regioner i 

Sverige besitter den kompetens som behövs för att genomföra läkemedelupphandlingar, därför 

efterfrågas ett nationellt upphandlingsförfarande.  

De inköpsstrategier som tillämpas av upphandlingsenheterna i regionerna grundar sig mycket 

i anbudskriteriernas utformning och användning. Läkemedelskommittén framhåller till 

exempel att anbudskriterierna måste sträva efter att vara breda för att uppnå en 

konkurrenssituation, något som även läkemedelsenheten instämmer i. Båda parterna påpekar 

dock att anbudskriterierna inte får sättas så pass brett att sjukvårdens medicinska behov inte 

möts. Därför beskrivs situationen som en balansgång för att möta behov samtidigt som priser 

måste pressas. Dessutom beskriver läkemedelskommittén svårigheter med att ta hänsyn till 

mjuka parametrar (såsom om administrationssättet av ett läkemedel frigör personalresurser) 

vid uppsättande av anbudskriterier eftersom det inte finns några utarbetade processer för att 

mäta dessa. Även om upphandlingsenheten i Region Östergötland inte uttrycker en direkt 

motsättning till att förändra inköpsstrategin eller skapa nytänkande kring hur anbudskriterierna 

används framhåller de vikten av att upphandlingens förfarande måste förankras och baseras i 

ett medicinskt behov, för att undvika överprövning.  
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Hoffmann och personal på kliniknivå efterfrågar även en tidigare involvering av och ökad 

kommunikation med den medicinska professionen vid uppsättande av anbudskriterier (inte 

bara efter upphandlingen vid anbudsutvärderingen). Detta efterfrågas för att det medicinska 

behovet ska bli mött och för att upphandlingen ska ha som delmål att underlätta 

sjukvårdspersonalens samt patienternas vardag. Hoffmann lyfter även att en ökad intern 

kommunikation skulle leda till att minska risken för eventuella missnöjda klinikverksamheter 

och öka förståelsen för hur upphandlingen sker. En viktig aspekt i detta är att få en förståelse 

för klinikverksamheten att det är vid utformning av anbudskriterier – och inte vid 

anbudsutvärdering – som möjligheten att påverka det medicinska utfallet är som störst. 

Samtidigt uttrycker läkemedelsenheten att de ibland upplever svårigheter med att 

klinikverksamheten inte är helt införstående i varför läkemedelsupphandling sker på det sättet 

som de idag gör. Dessutom anser läkemedelsenheten att det ofta är problematiskt att få 

verksamhetens åsikter och synpunkter på de upphandlingar som har gjorts eller hur de nya 

anbudskriterierna ska ställas. Detta till följd av att personalen är hårt ansträngd och har svårt 

att lägga tid på administrativa uppgifter. Att sjukvårdspersonalen är hårt pressad och inte har 

tid för administrativa uppgifter, genomföra förändringsprojekt eller effektivisera existerande 

processer generellt och i samband med läkemedelshantering/–upphandling stöds även av en 

före detta sjuksköterska i Region Östergötland. Samma person beskriver under ett informellt 

samtal med författarna att sjukvårdspersonalen vill tänka nytt och förbättra existerande 

processer men att deras tid går åt att släcka bränder och prioritera patienter. Dessutom upplever 

de en avsaknad av stöd uppifrån för att genomföra projekt som skulle kunna leda till 

effektiviseringar, förbättra arbetsmiljön och patientnyttan. Ovanstående leder ibland till att 

separata avtal ibland sluts av enskilda kliniker något som inte är i linje med regionens principer 

gällande avtalstecknande. Vidare lyfter läkemedelsenheten att separata avtal riskerar att leda 

till en ojämlik hantering av läkemedel inom regionen, därför motsätter de sig detta och hänvisar 

till de regionala avtalen.  

Från verksamhets- till politisk nivå inom respektive region uttrycks huvudsakligen positiva 

tankar kring den nationella upphandlingen av nya läkemedel. En nationell upphandling är även 

en logisk följd av det ökade inköpssamarbetet mellan regionerna i det studerade systemet (sker 

även i övriga Sverige). Läkemedelskommittén framhåller att införandet av nationell 

upphandling är viktigt för att få en regionsuppslutning vilket skapar en ökad inköpsmakt mot 

industri för sjukvården samtidigt som en större tillgång till upphandlingskompetens fås. Vidare 

beskrivs att NT-rådet är en början på att skapa en gemensam inköpsorganisation, -samordning 

och -standard för läkemedelsupphandling men att sjukvården (på alla nivåer) generellt måste 

samordnas och organisera sig ytterligare för att detta ska ske. Upphandlingscentrum och 

läkemedelsenheten anser att ett nationellt upphandlingsförfarande skulle kunna effektivisera 

de upphandlingar som sker och möta de allt dyrare läkemedlen. Föregående stöds även av 

regionpolitikerna som säger att förfarandet även främjar ”lika vård” eftersom nya läkemedel 

kan introduceras samtidigt i alla regioner. Dock lyfter NT-rådet att framgången för ordnat 

införande beror på hur väl landstingen och regionerna sluter upp sig bakom de råd och beslut 

som de ger och tar, annars uppnås inte den ökade inköps- och förhandlingskraften gentemot 

läkemedelsindustrin. Även från kliniknivå lyfts förmågan att förena alla landsting och regioner 
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under en inköpsorganisation som en stor utmaning, det finns för många aktörer och intressen 

på marknaden, något som anses komma att påverka NT-rådets framgång.  

På frågan om ett gemensamt värdeskapande kan uppnås mellan upphandlande aktörer och 

läkemedelsindustrin, det vill säga om deras mål går att förena med varandra, skiljer sig 

åsikterna åt. Representanter som befinner sig på en upphandlingsnivå inom båda regioner 

uttrycker sig tveksamma till om detta går. Mycket beroende på att läkemedelsindustrin har ett 

vinstintresse och att det därför finns en gräns för hur lång läkemedelsföretagen skulle vara 

villiga att gå för att möta upphandlande regioner.  Från en politiker- och en kliniknivå är 

tankarna tvärtom. Regionpolitikerna framhåller att gemensamt värdeskapande är möjligt, alla 

långsiktiga relationer kräver det. Gemensamma förväntningar lyfts som nyckeln för att nå 

gemensamt värdeskapande, även ömsesidig förståelse och långsiktighet anses viktiga. 

Gemensamma förväntningar lyfts även på kliniknivå, där är dock uppfattningen att majoriteten 

av industrin vill samma sak som regionerna, de vill tillhandahålla bästa möjliga vård för 

patienten.  

5.5.2 Från intervjuer med läkemedelsbolaget 

Enligt samtliga intervjuobjekt tillhörande det studerade läkemedelsbolaget söker företaget en 

differentieringsstrategi. Regiondirektören för sydöstra sjukvårdsregionen lyfter att 

läkemedelsbolaget eftersträvar att tillhandahålla ett mervärde till läkemedlet, vilket idag 

medför att de differentiera sig. Vidare är han av åsikten att företaget troligen aldrig kommer 

vara ett lågprisalternativ (eftersträva en kostnadsfokus). Att eftersträva nya mervärdestjänster 

för att differentiera sig framhåller även den intervjuade säljaren som viktigt. Han motiverar 

detta med att företaget tidigare var det första läkemedelsbolaget på marknaden med att lansera 

många läkemedel men upplever idag att de oftare är den tredje eller fjärde aktören ut på 

marknaden. Han är därför av åsikten att det behövs ytterligare erbjudanden som kan öka 

patientnyttan av ett läkemedel, annars riskerar de nya läkemedlen att få en ren 

kostnadsfokusering, även om det ”bara” konkurrerar med substitut.  

För att bibehålla en differentieringsstrategi är samtliga intervjuobjekten av åsikten att företaget 

tillämpar ett outside-in-tänkande. Detta tänkande har dock inte alltid applicerats av 

läkemedelsföretaget enligt sjukvårdsdirektör för sydöstra regionen, så sent som för några år 

sedan skapade företaget customer centricity55 genom en intern omstrukturering för gå från ett 

inside-out-fokus till ett mer outside-in-fokus. Företaget gick då samtidigt från en 

affärsenhetsfokus till ett regionsfokus, detta skedde som följd av att kontakten och 

försäljningen börjat ske på en högre ledningsnivå i regionerna och därigenom fick större 

ekonomiskt fokus. Men som läkemedelsbolagets tender manager framhåller, till följd av att 

branschen ser ut som den gör, med stora och tröga organisationer inom företag och region, är 

det inte lätt att göra radikala förändringar på kort tid. Även om läkemedelsbolaget jobbar med 

ett öppet perspektiv där kunden är i centrum måste beslut baseras på existerande 

förutsättningar. Vidare upplever den intervjuade säljarna att regionerna stöder 

läkemedelsbolagets outside-in-fokus, regionerna är positiva till att de kommer med nya förslag, 

dock upplever han detta bemötande som relativt nytt.  

                                                 
55 En intern omorganisation då MSD gick från att bli produkt- till kundorienterade. 
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En befintlig upphandlingsstrategi som företaget måste förhålla sig till är att avtal sluts med 

regionen, inte med klinikerna. Regiondirektören för sydöstra sjukvårdsregionen menar på att 

det inte är okej att sluta avtal med separata kliniker i regionen något han respekterar, han förstår 

även läkemedelsenhetens beslut om detta då det blir rörigt för dem med olika priser inom 

regionen.  Men detta är en förutsättning som kan komma att förändras och vilken uppfattas 

vara under förändring redan. Han menar att NT-rådet är ett första steg att gå från 

decentraliserade inköp på regionalnivå till centraliserade upphandlingar på nationell nivå. 

Dock sker endast ett fåtal upphandlingar av läkemedel på denna nivå idag, men det upplevs 

vara NT-rådets ambition att föra in fler. Intervjuobjekten är även medvetna om att ifall 

upphandlingsstrategin förändras måste läkemedelsbolagen anpassa sin egen affärsstrategi till 

denna och föra en dialog högre upp i beslutskedjan. Dock är regiondirektören för sydöstra 

sjukvårdsregionen kluven till den nationella upphandling, han ser att regionerna får bättre 

inflytande och priser vid regionala upphandlingar, vilket är bra för medborgarna. Samtidigt är 

regionerna unika vilket kräver en lokal anpassning, dessutom uppfattas professionen ha lite att 

säga till om redan idag, han tror därför att ytterligare centraliseringar kommer öka denna klyfta, 

vilket ibland refereras till ett tjänstemannastyre.  

Ytterligare utmaningar, eller möjligheter, som både regiondirektören för sydöstra 

sjukvårdsregionen, tender managern och säljaren lyfter fram med nationella upphandlingar på 

nya läkemedel är att upphandlingen riskerar leda till att aktörer tvingas att vinna eller försvinna. 

Ytterligare en risk som regiondirektören för sydöstra sjukvårdsregionen ser är att NT-rådet vill 

ha en snabb upphandling för att tillhandahålla behandlingen fort till patienterna. Han tycker 

detta är bra för de drabbade patienterna men samtidigt ger NT-rådets snabba förfarande en låg 

evidens på läkemedlet eftersom endast ett rekommenderas för upphandling. Regiondirektören 

för sydöstra sjukvårdsregionen skulle istället vilja ha en karensperiod vid nationella 

upphandlingar när det inte finns någon uttalad rekommendation för de nya läkemedlen som 

konkurrerar om att vinna upphandlingen. Detta skulle dels bidra till mer data kring hur 

läkemedlen fungerar samtidigt som regionerna slipper binda sig på ett specifikt preparat som 

det finns lite tidigare praktiskt erfarenhet från. Därefter (två till tre år senare) kan det göras en 

förnyad upphandling vilken innehåller en slutlig upphandlingsrekommendation från NT-rådet, 

vilken även skulle baseras praktiska erfarenheter från karensperioden. Denna tanke stöds även 

av företagets tender manager och Hoffmann. 

Slutligen är samtliga intervjuobjekt från läkemedelsbolaget övertygade om att det går att uppnå 

ett gemensamt värdeskapande, vilket även de initiala intervjuerna med företaget styrker. Men 

för att detta ska vara möjligt tror samtliga intervjuobjekten att den historiska kontexten måste 

accepteras, och att både parter måste gå vidare i affärsrelationen. De måste göra detta genom 

att dels skapa en tillit till varandra då de befinner sig i en beroendesituation, något de hoppas 

att regionerna har samma åsikt om. Det flertalet av intervjuobjekten framhåller, både under 

förstudien och de formella intervjuerna, är att företaget vill patienterna deras bästa trots att det 

finns ett intresse av att generera vinst till sina ägare, något deras strategier måste ta hänsyn till.  

Detta måste regionerna acceptera, precis som företaget accepterar att de jobbar med pressade 

budgetar.   
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Placering i Kraljics inköpsmatris  

Samtliga  intervjuobjekt som svarade på frågan om Kraljics matris, oberoende av organisation, 

svarade att placeringen beror på vilket läkemedel som placerades i matrisen. Intervjuobjekten 

som placerade ut antibiotikapreparat i matrisen framhöll att nya antibiotikapreparat placerade 

sig som en flaskhalsprodukt till följd av att det finns få substitut om det existerar ett patent. 

Vidare har antibiotikan ofta en låg ekonomisk status relativt andra läkemedel. Läkemedel mot 

hepatit C sågs istället som en inflytelserik produkt för regionerna, det finns flera substitut till 

den, varför produktens leveransrisk blivit klassad som låg, dock är medicinens kostnad hög 

relativt antibiotikan. Stöd för hepatit-C-läkemedlets ekonomiska inflytande ansågs även vara 

att upphandlingen sker på en nationell nivå vilket bland annat framhölls av regiondirektören 

för sydöstra sjukhusregionen på läkemedelsbolaget. 

5.6  Intervjuobjekt för empiristudien 
Tabell 2 och Tabell 3 visar vilka personer som har intervjuats under formella former. 

Förutom dessa intervjuer genomfördes även flera informella intervjuer och samtal under för- 

och litteraturstudien som har bidragit till empirin och problembakgrunden i rapporten. 

Sammantaget genomfördes 13 formella intervjuer med regionerna samt fyra formella 

intervjuer med läkemedelsbolaget, totalt 17 stycken formella intervjuer. Utöver dessa 

genomfördes 10 stycken informella intervjuer och samtal med personer med insyn i 

läkemedelsupphandling, till dessa refererar rapportens författare löpande i texten. 

Tabell 2: Visar vilka regionsrepresentanter som deltagit i den empiriska studien samt vad deras ansvarsområden varit, vilken 

yrkesroll de haft samt hur och när intervjun ägt rum. 

Ansvarsområde Yrkesroll Region Intervjutillfälle 

Inköpsavdelningen Verksamhetschef Jönköpings län 
Kl. 14.00 den 30/3 – 

2016 per telefon 

Inköpsavdelningen Apotekare Jönköpings län 
Kl. 14.00 den 30/3 – 

2016 per telefon 

Läkemedelskommittén 
Ordf. 

läkemedelskommittén 
Jönköpings län 

Kl. 13.00 den 31/3 – 

2016 i Jönköping 

Ordnat införande Koordinator NT-rådet 
Kl. 10.00 den 1/4 – 

2016 per telefon 

Ordf. hälso- och 

sjukvårdsnämnden 
Regionråd Östergötland 

Kl. 11.00 den 4/4 – 

2016 i Linköping 

Andra vice ordf. hälso- 

och sjukvårdsnämnden 
Oppositionsråd Östergötland 

Kl. 13.00 den 4/4 – 

2016 i Linköping 

Läkemedelsenheten Enhetschef Östergötland 
Kl. 09.00 den 6/4 - 

2016 i Linköping 

Läkemedelsenheten Läkemedelstrateg Östergötland 
Kl. 09.00 den 6/4 - 

2016 i Linköping 
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Infektionskliniken Verksamhetschef Östergötland 
Kl. 15.00 den 6/4 - 

2016 i Linköping 

Test och innovation Enhetschef Östergötland 
Kl. 13.00 den 7/4 - 

2016 i Linköping 

Test och innovation Innovationsrådgivare Östergötland 
Kl. 13.00 den 7/4 - 

2016 i Linköping 

Överläkare och chef för 

NEPI - stiftelsen för 

läkemedelsepidemiologi 

Tidigare 

läkemedelschef i 

Region Östergötland. 

Nu chef på NEPI. 

Östergötland 
Kl. 10.30 den 8/4 – 

2016 i Linköping 

Upphandlingscentrum 
Ansvarig läkemedels-

upphandling 
Östergötland 

Kl. 13.00 den 8/4 - 

2016 i Linköping 

 

Tabell 3: Visar vilka läkemedelsbolagsrepresentanter som deltagit i den empiriska studien, vad deras ansvarsområden varit, 

vilken yrkesroll de haft samt hur och när intervjun ägt rum. 

Ansvarsområde Yrkesroll Intervjutillfälle 

Offentlig upphandling Tender manager 
Kl. 14.00 den 14/4 – 

2016 i Stockholm 

Sydöstra regionen Key account manager 
Kl. 10.00 den 18/4 – 

2016 per telefon 

Intern kontakt Outcomes research manager 
Kl. 13.00 den 18/4 – 

2016 i Stockholm 

Sydöstra regionen Regiondirektör 
Kl. 11.00 den 19/4 – 

2016 i Stockholm 
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6 Analys 
Analysavsnittet börjare med en djupare analys av respektive kärnområde utifrån rapportens 

frågeställningar. Därefter följer en sammanfattande analys och en gap-analys vilka knyter 

samman kärnområdena för att möjliggöra en slutsats och ett besvarande av syftet.  

6.1  Affärsrelationer 

Q1 Hur uppnås goda affärsrelationer?  

Analysen tyder på att det inte finns några markanta skillnader mellan aktörernas teoretiska 

uppfattning av hur de ser på den framtida affärsrelationen och den efterfrågade maktbalansen. 

Regionerna värdesätter ömsesidig förståelse och förtroende, professionalism, transparens samt 

långsiktighet medan läkemedelsbolaget värdesätter ömsesidig förståelse och förtroende, 

långsiktighet, ärligt uppsåt samt god dialog. Analysen stöds även av aktörernas positionering i 

Van Weeles (2010) maktmatris och att de anser sig vara i en symbios-/samarbetsrelation med 

ömsesidigt beroende.  

Även om det finns en samstämmig teoretiskt uppfattning och gemensamma förväntningar, 

vilket litteraturen (bland annat Frow & Payne (2011) och Henneberg et al. (2009)) framhåller 

som viktigt för att skapa en god affärsrelation, är det som tidigare påpekats svårt att praktiskt 

skapa en god affärsrelation. Dels på grund av aktörernas nuvarande affärsrelation som präglas 

av misstro och dels på grund av en splittring av hur affärsrelationerna praktiskt ska utformas. 

Författarna uppfattar det som att regionerna inte litar på läkemedelsbolagen och därför väljer 

att hålla dem på armslängds avstånd. Läkemedelsbolagen i sin tur anses också ha ett bristande 

förtroende till regionerna då regionerna anses motsätta sig förändringar av 

upphandlingsprocesserna och att delar av läkemedelsindustrin har försökt att kringgå 

regionernas upphandlingsprocesser. Detta anses ge ytterligare stöd till den redan konstaterade 

uppfattningen om att det saknas en ömsesidig förståelse och förtroende, och att det utan dessa 

är svårt att uppnå en god affärsrelation, något som bland annat stöds av Day (2011) och David 

& Spekman (2004). Därför måste en tillit och ömsesidig förståelse etableras för att möjliggöra 

ett eftersträvande av deras gemensamma mål om vad en affärsrelation ska bestå av.        

Vidare behöver aktörerna gemensamt komma överens om hur affärsrelationen mellan dem ska 

utformas. Författarna har uppfattat det som att regionerna vill se en tydlig separation mellan 

aktörerna vilket kan liknas vid en transaktionsrelation, läkemedelsbolaget vill däremot se en 

affärsrelation som är mer relations- och samarbetsorienterad. I referensramen hänvisas till 

Crowther & Donlan (2011); Day (2011) och Ritter et al. (2004) som säger att en närmare 

affärsrelation skapar bättre förutsättningar för att kombinera och utnyttja två aktörers resurser. 

Andra källor lyfter även att nära affärsrelationer underlättar ett gemensamt värdeskapande och 

utveckling av lämpliga mervärdestjänster. Därmed är analysen att läkemedelsbolagets 

föreslagna affärsrelationsorientering är att föredra framför regionernas. Dock måste båda 

aktörer ställa sig bakom affärsrelationen och hur den ska se ut och utformas då affärsrelationen 

måste gynna båda parter för att en god affärsrelation ska ha chans att skapas. Författarnas tes 

är att regionerna eftersöker en transaktionsrelation för att undvika misstankar om jäv och till 

följd av det finns en misstro, varför de även tolkar de lagar och regler56 mer restriktivt än vad 

                                                 
56 Exempelvis LOU. 
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de skulle göra om tillit fanns, något som påverkar upphandlingen negativt. Därför är analysen, 

med stöd från bland annat Hoffmann, att rådande lagstiftning skulle kunna utnyttjas bättre för 

att  förändra, effektivisera och förbättra upphandlingsprocessen. Exempelvis skulle fler börkrav 

kunna ställas vid upphandlingarna för att säkerställa att endast seriösa och tillförlitliga 

leverantörer skulle kunna delta. Dessutom är fler börkrav viktiga för att säkerställa det 

medicinska behovet och att ett helhetsperspektiv tillämpas samt att mervärdestjänster frigör 

sjukvårdsresurser. För att få ytterligare inspiration till hur läkemedelsupphandlingarna skulle 

kunna göras skulle dessa kunna inspireras av hur upphandlingar görs inom 

medicinteknikområdet. Inom medicinteknik upphandlas exempelvis knäproteser, där innefattar 

upphandlingen (förutom själva protesen) allt från utbildning för hur insättning av protesen ska 

ske till rehabilitering av patienten (Hoffmann, 2016; Infektionskliniken, 2016). Analysen är 

därför att det finns tydliga indikationer på att det rent praktiskt är möjligt att förändra 

läkemedelsupphandlingarna till att inkludera mervärdestjänster. Ytterligare stöd för att det 

studerade systemet ska applicera en samarbetsrelation är att en transaktionsorientering 

förvärrar den redan identifierade misstron eftersom tillit försämras om leverantören ofta byts 

ut och hålls på armlängds avstånd (David & Spekman, 2004). Därmed är analysen att en god 

affärsrelation är grunden för att ett gemensamt värdeskapande ska kunna uppnås då parterna 

annars riskerar dra åt två olika håll i affärsrelationen, vilket i slutändan inte gynnar någon.   

Som ovan analyser visar finns en gemensam värdering om hur den ideala affärsrelationen och 

maktbalansen ska se ut, för att den önskade affärsrelationen och maktbalansen ska nås krävs 

en gemensam utformning av dessa genom en ökad interaktion. Dock finns det tecken som visar 

på att en mer frekvent interaktion efterfrågas och att en praktisk förändring är möjlig, båda 

parter efterfrågar exempelvis fler mötesplatser med varandra. Vidare har en förändring skett på 

läkemedelsmarknaden (minskade vinster till följd av utgångna patent) och i 

läkemedelsföretagens organisationer (mindre till storlek och diversifiering), vilket tyder på att 

läkemedelsbolaget också är förändringsbenäget. Även det relativt nya NT-rådet tyder på att 

regionerna är villiga att förändra och anpassa sig för att förbättra läkemedelsupphandlingen, 

något författarna anser viktigt för att uppnå en god affärsrelation.   

Slutligen är det författarnas analys att affärsrelationen måste baseras på riktlinjer som främjar 

transparens, samverkan och interaktion på lika villkor för att undvika misstankar om jäv och 

minimera misstro. Författarna anser att det relativt nya57 avtalet Överenskommelser av 

samverkningsregler och andra redan existerande riktlinjer58 skulle kunna vara en grund som 

affärsrelationerna kan baseras på. Med hjälp av riktlinjerna är det författarnas åsikt att en god 

affärsrelation kan skapas och en grund läggas för att skapa en ömsesidig förståelse, 

gemensamma förväntningar och en maktbalans som båda aktörer kan ställa sig bakom. Vidare 

skulle avtalet kunna ligga till grund för interaktionen med industrin i en tydligare utsträckning 

för att undvika jäv då där står hur regionerna får agera. Dock ställer sig författarna frågande till 

hur effektiva dessa riktlinjer praktiskt kommer att vara vid skapandet av goda affärsrelationer 

då det uppfattas finnas en uttalad vi-mot-dem-känsla inom regionerna. Därför misstänker 

författarna om det finns en organisationskultur (eller personliga värderingar) inom delar av 

                                                 
57 Avtalet trädde i kraft i januari år 2014. 
58 Tillexempel CSR-kompassen som regionerna tillämpar vid upphandling. 
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regionerna som kommer att motarbeta förbättrandet av affärsrelationerna och skapandet av 

förtroende till läkemedelsindustrin. 

Författarna sammanfattar därmed analysen med att goda affärsrelationer kan uppnås då båda 

aktörerna har en gemensam syn på vad en god affärsrelation består av, vilket även är en 

förutsättning för skapandet av den. Det finns även ett teoretiskt stöd som säger att båda aktörer 

skulle gynnas av att ha relationsorienterade affärsrelationer. Därför är ett samarbete, där 

aktörerna är likvärdiga, av största vikt för att efterfrågade mervärdestjänster ska kunna 

utvecklas. Men det är författarnas övertygelse att regionerna och läkemedelsbolaget måste blir 

mer transparenta i vad de eftersträvar i sina affärsrelationer och åsikter för att öka tilliten och 

därigenom att möjliggöra långa och goda affärsrelationer. Med transparens menar författarna 

att aktörerna måste kommunicera ut sina mål med affärsrelationen på ett konstruktivt och 

tydligt sätt samt varför de eftersöker affärsrelationen, framförallt gäller detta 

läkemedelsbolaget då det främst är regionerna som uppvisar en misstro. Genom öppenhet är 

det författarnas tro, baserat på tidigare redovisad empiri, att en ökad tillit erhålls av motparten. 

Detta blir även viktigt då antalet köpare och säljare inom läkemedelsbranschen är begränsade 

samt beroende av varandra.  

6.2  Kostnadseffektivitet 

Q2 Vad anses som ett kostnadseffektivt läkemedel i det studerade systemet och 

varför? 

Teoretiskt är regionerna relativt samlade i sina svar kring hur de definierar ett kostnadseffektivt 

läkemedel, även om det har förekommit en mindre spridning av svaren. Enligt regionerna ska 

kostnadseffektivitet inte bara ta hänsyn till det upphandlade styckpriset på läkemedlet, andra 

parametrar ska också tas i beaktande. Exempelvis ska praktiska faktorer och ett 

helhetsperspektiv vid behandlingscykeln användas när kostnadseffektivitet bedöms. Även 

QALY-beräkningar har lyfts fram som en parameter för att säkerställa kostnadseffektiviteten. 

Läkemedelsbolagets syn på kostnadseffektivitet är väldigt snarlik regionernas då de anser att 

läkemedelskostnaden ska stå i proportion till erhållen effekt, vilket är ett relativt mått som bland 

annat beror på patient- och terapiområde. Kostnadseffektiviteten ska även ta hänsyn till faktorer 

som skapar en helhetsbild av och totalkostnaden för läkemedlet, även QALY-beräkningar 

anses av läkemedelsbolaget behöva tas i beaktande vid diskussionen kring kostnadseffektivitet.  

Men trots att QALY-beräkningar har lyfts i teorin som en möjlig faktor vilken tränger bort 

ytterligare insatser (exempelvis mervärdestjänster) anser författarna att denna beräkning är en 

bra grund för gemensamma uppfattningar och värderingar om läkemedelsvärde då både 

aktörerna ser nyttan med beräkningen. Det är författarnas uppfattning att det alltid finns risker 

med beräkningar som endast ser till parametrar, därför måste en QALY-beräkning användas 

med sunt förnuft och kan inte isoleras från omvärlden när den appliceras (till följd av Catasús 

et al. (2008) syn på ett nyckeltal).  

Författarnas analys är således att definitionen, från referensramen, av vad en kostnadseffektiv 

mervärdestjänst är skulle passa in på och främja vad både regionerna och läkemedelsbolaget 

definierar som kostnadseffektivitet. Vidare är analysen att regionerna och läkemedelsbolaget i 

teorin är överens om vad som definierar ett kostnadseffektivt läkemedel och 

kostnadseffektivitet generellt, men att de i praktiken skiljer sig i synen på hur 
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kostnadseffektivitet uppnås. Detta till följd av att regionerna förespråkar prissättningsmodeller 

med platta rabatter samt saknar uppföljningar av och ett helhetsperspektiv vid upphandlingar 

som görs (bekräftas i empirin).  

Uppfattningen som har fåtts är därmed att införandet av exempelvis nya prissättningsmodeller 

bättre skulle uppfylla aktörernas teoretiska uppfattning av vad kostnadseffektivitet är än de 

prissättningsmodeller som används idag. Aktörerna behöver eftersträva en förflyttning från en 

kostnadsbaserad prissättning till en värdebaserad genom exempelvis mervärdestjänsterna 

betala-för-resultat eller abonnemangsbetalning, vilket starkt kopplar till hur läkemedelsbolagen 

bör gå från processtöds- till värdebaserade tjänster. Hur dessa nya prissättningsmodeller 

kopplar till tjänstematrisen redovisas fullständigt i senare analys, se avsnitt 6.4 

Tjänsteorientering.  Men det konstateras av författarna att betala-för-resultat är en värdebaserad 

tjänst och att abonnemangsbetalning är av karaktären processtillgänglighet. Det medför att 

abonnemangstjänsten enligt teorin bör skapas först och bygga grunden för att vidareutvecklas 

till betala-för-resultat. Görs inte detta motsätter sig aktörerna teorin som säger att det måste 

finnas processtöd och processtillgänglighet för en värdebaserad tjänst, således skippas ett 

implementeringssteg, vilket riskerar att underminera utvecklingen av mervärdestjänster.  

För att göra den eftersökta förflyttning i tjänstematrisen behöver det även fastställas vilken typ 

av prissättningsmodell som efterfrågas och som skulle vara lämplig utifrån ett 

kostnadseffektivitetsperspektiv i det studerade systemet. Det är med detta sagt inte säkert att 

de identifierade prissättningsmodellerna i studien är helt optimala, men senare analys (se 

avsnitt 6.4 Tjänsteorientering) gör en utredning av deras fördelar och realistiska möjligheter 

till implementering. Detta eftersom att det inte tjänar något till att lägga energi på en modell 

som endast en aktör efterfrågar och den andre förkastar. Därför är författarnas uppfattning att 

det vid vidare efterforskningar krävs ett helhetsperspektiv av potentiella resursbesparingar en 

ny prissättningsmodell kan medföra, både internt och externt. Det innebär att regionerna vid en 

utveckling av dessa måste tänka på hur olika avdelningar påverkas av en ny prissättningsmodell 

samt vad läkemedelsbolaget tjänar på den. Läkemedelsbolaget måste i sin tur se till hur 

regionerna påverkas av prissättningsmodellen internt mellan avdelningarna, men även hur en 

ny prissättningsmodell placerar regionen mot andra läkemedelsbolag utanför det studerade 

systemet. Det är därför viktigt med ett helhetsperspektiv då ett bristande sådant troligen skulle 

innebära att fel slutsatser dras angående mervärdestjänsters behov. Det krävs även en god 

affärsrelation med transparant information om regionernas behov, vilket är teoretiskt möjlig 

till följd av en teoretiskt gemensam uppfattning.  

Vidare påvisade empirin att den enklaste prissättningsmodellen inte är den mest lämpliga ur ett 

kostnadseffektivitetsperspektiv, majoriteten av intervjuobjekten hade uppfattningen om att 

kostnadseffektiviteten vid läkemedelsupphandlingar skulle kunna förbättras om exempelvis 

betalningsmodellen utvecklades. Samtidigt såg många intervjuobjekt, framförallt inom 

regionerna, tekniska problem och svårigheter (bland annat finansiering) kring hur 

uppföljningar59 ska ske. Dock går denna problematisering mot Hoffmanns utsaga, som 

                                                 
59 Uppföljningar av upphandlingar och läkemedel krävs för att utveckla lämpliga mervärdestjänster och 

betalningsmodeller. 
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hänvisar till regionernas existerande journalsystem (cambio cosmic) och funktionen kliniskt 

beslutsstöd. Hoffmann menar att systemet har vad som krävs för att en uppföljning enkelt ska 

kunna genomföras utan ytterligare investeringar. Eftersom upphandlarna inom regionerna inte 

säger sig känna till beslutsstödsfunktionen antar författarna att det finns en bristande 

kommunikation mellan de systemansvariga för cambio cosmic och upphandlarna, något som 

Hoffmanns resonemang från avsnitt 5.3 Tjänsteorientering stödjer. Därför är det dessutom 

logiskt att anta eventuella synergieffekter som skulle kunna uppnås, om en bättre 

internkommunikation funnits, uteblir. Således anser författarna sig ha identifierat att det finns 

en bristande internkommunikation och återkoppling genom redovisad empiri, något som enligt 

redovisad teori är viktigt vid värdebaserad prissättning, och som inte endast kan lösas genom 

tekniska lösningar. Detta återkommer analysen till senare. 

Analysen tyder även på att ingen av de föreslagna prissättningsmodellerna i empirin löser 

problemet som lyfts kring utformandet av anbudskriterierna, även om modellerna tar 

kostnadseffektivitet i beaktande. LOU är inte heller grundorsaken till problematiken kring 

utformningen av anbudskriterierna (även om de måste utformas i enlighet med LOU). 

Problemet är snarare valet av anbudskriterier och om viljan för att göra en förändring av 

uppsättandet av anbudskriterierna och resurserna för att förändra upphandlingsprocessen för 

att nå en bättre kostnadseffektivitet finns. En alternativ och möjlig orsak till varför inte 

regionerna har gjort en förändring av upphandlingsprocessen, trots att de har lyft att det finns 

utvecklingspotential av processerna, tror författarna (med stöd från empiri) kan bero på att det 

finns en rädsla för att göra fel. Rädslan skulle kunna bero på den avsaknad av stöd som vissa 

intervjuobjekt har uttryckt finns inom regionerna, vilken då skulle kunna förklaras av en osund 

organisationskultur. Men studien pekar på att en förändrad utformning av anbudskriterierna 

och upphandlingsprocessen till att inkludera mervärdestjänster även skulle frigöra sjukvårds- 

och regionresurser då det skulle kunna öka kostnadseffektiviteten. Detta trots att 

förändringarna kortsiktigt skulle öka de totala kostnaderna för att förändra 

upphandlingsförfarandet. Således är uppfattningen att regionerna är fast i en 

cirkelargumentation, där de säger att de inte kan frigöra resurser om de inte får tillgång till fler 

resurser.   

Analysen pekar även på att kostnadseffektiviteten är viktigt idag men att den kommer bli 

viktigare i framtiden till följd av dyrare läkemedel och regionernas begränsade resurser, därför 

behöver regionerna agera idag för att säkerställa en god kostnadseffektivitet i framtiden. För 

att uppnå kostnadseffektivitet vid tillämpning av värdebaserad prissättning är det författarnas 

analys att anbudskriterierna därför måste vara mer individualiserade för det unika läkemedlet 

för att återspegla dess värde. Vidare måste anbudskriterierna utformas utifrån regionernas 

perspektiv för att skapa en bra avvägning mellan konkurrensutsatt- och värdebaserad 

prissättning. Denna insikt om nya prissättningsmodeller ska sättas i relation till hur 

upphandlingarna av läkemedel görs idag. Prissättningsmodellerna bygger till största delen på 

en hypotetiskt icke-bunden försäljningsvolym och platta rabatter, vilka samtliga intervjuobjekt 

anser är det enklaste sättet att genomföra upphandlingar på, något även teorin styrker (Van 

Weele, 2010). Samtidigt lyfter många teorier att detta sätt nödvändigtvis inte är det mest 

fördelaktiga alternativet vilket regionerna och läkemedelsbolaget även verkar medvetna om. 

Därför ställer sig författarna frågande till vilken grad det medicinska behovet möts vid en 
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upphandling och vid val av läkemedel när platta rabatter, lägsta pris och en eftersökt 

konkurrenssituation premieras vid en upphandling trots regionernas insikt av 

förändringsbehovet. Författarna ställer sig även frågande till om det med dessa 

beslutsparametrar går att säga att regionerna sätter patientbehovet och helhetsperspektivet 

främst, eller om det är budgeten och volympriset som är den primära faktorn, vid 

läkemedelsupphandlingarna. Författarna instämmer därför i teorin om det existerande 

silotänkandet inom regionerna motverkar en förändring av prissättningsmodellerna. 

Författarna anser även att silotänkandet underbygger tesen om att interna brister i 

kommunikationen finns i regionerna samt att det finns en avsaknad av strategisk kompetens 

som ser till helhetsperspektivet vid upphandlingarna (vilken delvis beror på resursbrister).  

Analysen som har gjorts pekar således på att kommunikations- och resursbristen samt 

avsaknaden av helhetsperspektiv leder till att kostnadseffektiviteten blir lidande, något som 

även lyfts av Hoffmann. 

”Det finns en resursbrist i regionen och vid vissa upphandlingar finns en 

avsaknad av strategisk kompetens samt tydliga direktiv ovanifrån, förutom 

ekonomiska, för hur en upphandling ska genomföras. Detta resulterar i att 

förståelsen försämras kring hur ett läkemedel kan påverka andra terapiområden 

och leda till merkostnader i ett helhetsperspektiv.” –  Mikael Hoffmann, läkare 

och chef för NEPI 

Slutligen är det författarnas analys att av olika prissättningsmodeller är en värdebaserad 

prissättning att föredra för att uppnå kostnadseffektivitet enligt tidigare redovisade teorier. Men 

en värdebaserad prissättning kräver gemensamma definitioner som praktiseras vid 

upphandling. Detta då prissättningsmodellen ser till upphandlarens betalningsvilja och det 

värde som exempelvis en mervärdestjänst tillför läkemedlet. Även om åsikterna skiljer sig blir 

det paradoxalt att diskutera priset av ett värde som motparten inte känner till. Därför kräver 

denna förändring en öppenhet mellan samtliga aktörer, vilket kräver att affärsrelationen 

utvecklas och kopplar tillbaka till tidigare analysdelar. Författarnas analys är därför att 

affärsrelationerna spelar en viktig roll vid en värdebaserad prissättning för att de studerade 

läkemedlen och deras egenskaper ska värderas på ett korrekt sätt. Värderingen måste tilltala 

båda aktörerna och för att en gemensam värdering ska kunna uppstå, därför måste avtalet bygga 

på en gemensam överenskommelse samt förståelse mellan köpare och säljare. 

Baserat på ovanstående text kommer det ta tid att gå från dagens existerande konkurrensutsatta 

prissättningsmodell med stort kostnadsfokus till en värdebaserad prissättning med ett mindre 

kostnadsfokus. Påståendet grundar sig i ovan analys vilken tyder på att dagens praktiska 

situation, där upphandlingarna har en kostnadsfokus och silotänkande finns, skiljer sig mot 

aktörernas teoretiska definition av vad kostnadseffektivitet är. Dock finns det medvetenhet om 

utvecklingsmöjligheterna vad gäller prissättningsmodellerna för att öka kostnadseffektiviteten, 

vilket tyder på att systemet har potential att förändra sig till det bättre. Det är författarnas tro 

att denna medvetenhet kan användas på ett konstruktivt sätt genom att börja tillämpa 

mervärdestjänster av karaktären processtillgängligghet enligt tjänstematrisen. En 

mervärdestjänst av denna karaktär är abonnemangstjänster vilket i senare analys kommer 
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redovisas och styrkas (se avsnitt 6.4 Tjänsteorientering). Analysen som har gjorts tidigare 

utifrån empiri och teori är att abonnemangstjänster är den mest naturliga att börja med för att 

nå en värdebaserad prissättning. Detta eftersom att den kategoriseras i den procestillgängliga 

processen vilken inte är lika komplex (enligt teorin) till följd av att den inte kräver ett resultat, 

utan endast en leverans. Regionerna kommer då inte behöva släppa läkemedelsbolaget lika nära 

inpå, även om de kommer att närma sig en samarbetsrelation, både fysiskt och mentalt, vilket 

skapar förutsättningarna för ett värdebaserat erbjudande. 

Vad som även kan behöva lyftas vid en diskussion om värdebaserad prissättning är den etiska 

aspekten. Om en värdebaserad fokus antas finns det en risk att diskussioner om vad ett 

mänskligt liv är värt uppstår. För att nyansera denna diskussion anses de värdebaserade 

upphandlingarna behöva ta stöd i redan vedertagna metoder, exempelvis QALY-metoden. 

Denna metod används redan och är accepterad av båda aktörer varför en värdebaserad 

prissättning inte skulle behöva vara en kontroversiell prissättningsmodell. Det är därför inte 

något nytt att värdesätta mänskligt liv vid läkemedelsupphandlingar. QALY-metoden 

definierar redan en människas liv ur ett kostnadsperspektiv samt hur mycket nytta det tillför 

till samhället.  

6.3  Strategi 

Q3 Hur väl korresponderar aktörernas strategier?  

Baserat på empirin och teorin i referensramen har analysen gjorts att regionerna idag har en 

hybridiserad inköpsprocess. Den hybridiserade inköpsprocessen beror delvis på att regionerna 

har en förhållandevis decentraliserad inköpsstrategi, Region Östergötland är mer 

decentraliserad än vad Region Jönköpings län är eftersom regionpolitikerna är iblandade vid 

upphandlingarna, något som inte sker i Region Östergötland. Delvis beror även den 

hybridiserade inköpsprocessen på att regionerna genomför nationella och gemensamma 

upphandlingar (regionalt), vilket ger en ökad centralisering och en större inköpsmakt gentemot 

läkemedelsbolagen.  

Vidare gör författarna analysen att den hybridiserade inköpsprocessen yttrar sig genom 

gemensamma upphandlingar av olika slag (på nationell eller regional nivå), och att 

upphandlingarna är en blandning av frivillig koordinering och inköpsledning (vilket förklarats 

i referensramen). Författarna bygger analysen på att regionerna enligt empirin inte tillåter 

klinikerna att sluta egna avtal, en frivillig koordinering kan således inte existera men till följd 

av fri förskrivningsrätt får läkare välja att förskriva de läkemedlen som de anser passa patienten 

bäst. Slutligen gör författarna analysen att en helt centraliserad inköpsstrategi i framtiden kan 

vara svår att skapa till följd av att alla budgetar är väldigt decentraliserade till regionerna och 

på kliniknivå. Dessutom anser författarna inte det realistiskt att alla regioner och landsting i 

Sverige kommer kunna sluta upp sig bakom en helt centraliserad och nationell 

inköpsorganisation då varje region har olika medicinska behov, ekonomiska förutsättningar 

och åsikter. Ett ytterligare praktiskt problem som tidigare identifierats och som måste förbättras 

vid en centralisering är återkopplingen mot den kliniska nivån från upphandlarna, annars 

riskerar det som regiondirektören för sydöstra sjukvårdsregionen kallar för tjänstemannastyre 

späs på ytterligare.  
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Författarna är även av åsikten att, förutom ett minimerat tjänstemannastyre, ytterligare intern 

kommunikation skulle hjälpa regionerna att hitta rätt nyckeltal vilka bör ligga till grunden för 

en värdebaserad prissättning. Författarna har skapat sig åsikten att om inte kommunikationen, 

inom regionerna och extern mot läkemedelsbolaget, fungerar kommer inte rätt nyckeltal för en 

mervärdestjänst kunna fastslås. Används fel nyckeltal kommer det följaktligen vara svårt att 

uppnå det eftersökta kliniska och ekonomiska värdet av mervärdestjänsten som ska 

upphandlas, vidare kommer mervärdestjänsten då heller inte kunna utvärderas och bedömas 

korrekt från en upphandlings- eller kliniknivå. Den subjektiva bedömningen som upphandlarna 

gör av en mervärdestjänst skulle därför, till följd av bristande kommunikation, kunna bli fel. 

Följaktligen är analysen att en bristande kommunikation skulle leda till att tjänstemannastyret 

späds på ytterligare om mervärdestjänsterna inte bedöms på rätt nyckeltal och därigenom blir 

värdet fel, vidare skulle inte upphandlarna upptäcka detta till följd av bristande uppföljning. 

Det finns därför en överhängande risk att regionerna kommer få ett internt missnöje om 

mervärdestjänsterna inte grundas i de värden den medicinska professionen eftersöker enligt 

författarna. Dessutom skulle en avsaknad av uppföljning även påverka läkemedelsbolagets 

möjlighet till att utveckla och tillhandahålla mervärdestjänster som regionerna efterfrågar. 

Empiristudien lyfter även att regionerna vill att anbudskriterierna ska vara breda för att skapa 

en konkurrenssituation, det vill säga, inköpsstrategin och då även prissättningsmodellerna 

strävar efter en konkurrensutsättning av läkemedlen. Analysen författarna gör är därför att 

mervärdestjänster inte kan ligga som ett skallkrav i upphandlingen utan istället som ett börkrav, 

annars fungerar inte regionernas inköpsstrategi som bygger på konkurrensutsättning. Dock 

förutsätter resonemanget att regionerna tar hänsyn till börkraven som sätts upp och inte endast 

till de skallkraven som idag används. En användning och utveckling av börkraven leder dock 

till att varje upphandling kommer ta längre tid att genomföra då upphandlarna och andra 

involverade enheter måste vikta in faktorn mervärdestjänst mot en högre respektive lägre 

kostnad, resonemanget är då tillbaka i det som tidigare lyfts om att regionerna saknar resurser 

för att förändra upphandlingsprocessen men att förändringar måste ske för att frigöra resurser. 

Samtidigt lyfter Region Östergötland att anbudskriterierna måste ha en förankring i det 

medicinska behovet för att undvika en överprövning, kommunikationen med den kliniska 

verksamheten vid skapandet av börkraven anser därför författarna vara viktigt. Dock lyfter 

både Hoffmann och kliniknivån att det behövs mer involvering av kliniknivån vid 

upphandlingen, speciellt i samband med uppsättandet av anbudskriterier. Författarna anser att 

uttalandena indikerar på att det finns brister i regionernas internkommunikation, dock anser de 

att intervjuunderlaget är för litet för att kunna uttala sig med säkerhet om sådant är fallet. 

Däremot kan författarna konstatera att det vid en ytterligare centralisering av inköpsprocessen 

krävs en fungerande internkommunikation, något som samtliga regionsrepresentanter är 

överens om. 

Enligt ovan analys bör läkemedelsbolaget ha en försäljningsstrategi som korresponderar mot 

en marknad i förändring (från decentralisering till centralisering) och som möjliggör 

kommunikation mot flera olika regionnivåer för att korrespondera mot regionernas 

inköpsstrategi. Empirin tyder på att läkemedelsbolaget har just detta då de framhåller att de 

söker en differentiering med ett outside-in-perspektiv, och alltid har gjort det. Samtidigt lyfter 

teorin att nya läkemedel blir allt dyrare, vilket även stöder en differentieringsstrategi till följd 
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av att Porter säger att företag med en differentieringsstrategi driver en kostnadsökning då det 

kostar pengar att utveckla nya lösningar och produkter. Vidare lyfter läkemedelsbolaget att de 

sätter kunden (regionerna) i fokus, därför har de valt differentieringsstrategin. Baserat på 

differentieringsstrategin som läkemedelsbolaget har är det därför författarnas analys att 

läkemedelsbolaget har en affärsstrategi och affärsplan som korresponderar med utvecklandet 

och tillhandahållandet av mervärdestjänster samt regionernas inköpsstrategi. 

Läkemedelsbolaget är öppet för förändring och villiga att anpassa sin verksamhet efter rådande 

marknadsförutsättningar, även om de inte följer teorin och applicerar en kostnadsfokus på nya 

läkemedel då landstingen efterfrågar en konkurrensutsättning och det billigaste priset. Att 

läkemedelsbolaget anpassar sin verksamhet styrks ytterligare av att de är medveten om 

läkemedlens livscykler och uppkomsten av en förändrad marknad när läkemedelspatenten 

löper ut och att de därför kräver olika affärsplaner för olika delar av livscykeln. Vidare är det 

författarnas analys att mervärdestjänster skulle knyta samman regionerna och 

läkemedelsbolaget ytterligare, vilket skulle ge läkemedelsbolaget en konkurrenskraft även efter 

patentutgången. Men då regionerna söker konkurrensutsättning är det därför viktigt att de avtal 

som sluts även gynnar dem, båda aktörerna måste således söka en gemensam lösning, 

exempelvis genom ett gemensamt värdeskapande vilket i sin tur kräver goda affärsrelationer. 

Därför måste affärsrelationen utvecklas för att möjliggöra skapandet av en win-win-situation 

för båda parter.  

Som lyfts i tidigare stycke måste eventuella mervärdestjänster ha stöd från den medicinska 

professionen och möta ett vårdbehov. Saknas detta stöd är det författarna analys att 

läkemedelsbolaget kommer ha problem att öka sin konkurrenskraft genom att erbjuda 

mervärdestjänster eftersom de då inte kommer fylla någon funktion eller tillföra något värde 

för regionerna. Till följd av läkemedelsföretagets outside-in-perspektiv är författarna av åsikten 

att det delvis är läkemedelsbolagets uppgift att säkerställa att den medicinska professionen får 

en mervärdestjänst som möter deras krav och sökta nyckeltal, även om regionerna internt sätter 

upphandlingskraven. Detta kan bli problematiskt om regionerna, speciellt på 

upphandlingsnivå, vill ha en tydlig separation av läkemedelsindustrin och sjukvården. 

Möjligtvis skulle interaktionsproblemet lösas genom de öppna mötesplatser som regionerna 

förespråkar, dock bör dessa sättas upp i samråd med industrin då de för närvarande är missnöjda 

med utformningen av de öppna mötesplatser som finns. Vid en nyutveckling av mötesplatserna 

skulle dessa då även behöva ta hänsyn till de existerande riktlinjerna60. Författarna är av åsikten 

att interaktionen och utformningen av mötesplatserna mellan läkemedelsbolaget och 

regionerna inte borde vara så komplicerad som regionerna har framhållit under intervjuerna 

eftersom det finns tydliga avtal och riktlinjer för hur interaktionen ska ske. Följaktligen bör 

även risken för uppkomsten av jävsmisstankar och intressekonflikter vara minimerad vid en ny 

utformning av mötesplatserna om det görs gemensamt och i samrådan. Men som har lyfts i 

tidigare analys kan den existerande komplexiteten i affärsrelationen och bristen på just 

utvecklingen av mötesplatser beror på en osund organisationskultur som bottnar i den 

historiska kontexten och personliga värderingar. Endast genom förbättrade affärsrelationer, ett 

                                                 
60 Exempelvis med avtalet Överenskommelser av samverkningsregler. 
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ökat förtroende och en interaktion enligt skrivna avtal mellan läkemedelsindustrin och 

regionerna anser författarna att dessa mötesplatser kan bli givande för båda parter.  

Vidare visar empirin att de båda aktörerna är av samma strategiska åsikter vad gäller 

placeringen av hepatit-C- och antibiotikapreparat i Kraljics inköpsmatris, Figur 14. Detta sätter 

författarna i relation till läkemedlens placering i Van Weeles (2010) maktmatris där det inte 

råder en konsensus kring placeringen. Därför anser författarna att Van Weeles (2010) 

maktmatris inte kan avgöra vem av aktörerna som har inflytande över vem vid upphandling av 

de två preparaten, men matrisen kan användas för att se vilken position aktörerna strävar efter 

i framtiden. En analys på läkemedlen i Kraljics inköpsmatris anses istället ge en bättre 

indikation av maktbalansen idag mellan regionerna och läkemedelsbolaget i det studerade 

systemet, dock anses Kraljics inköpsmatris sakna empiriskt stöd i vart aktörerna vill i 

framtiden. Därför är det författarnas analys att de två matriserna kompletterar varandra för en 

helhetsbild. Med utgångspunkt i placeringen i Kraljics inköpsmatris (se Figur 14) för de två 

studerade läkemedlen har regionerna en större makt i förhållande till läkemedelsbolaget vid 

inköp av hepatit-C-läkemedel (finns fler möjliga leverantörer) än vid inköp av nya 

antibiotikapreparatet (få alternativa leverantörer). Enligt Van Weeles (2010) matris strävar 

aktörerna efter ett gemensamt värdeskapande och en balanserad maktfördelning. Således måste 

båda läkemedlens placeringar förflyttas från dagens positioner till att bli strategiska produkter 

i Kraljics inköpsmatris för att uppnå denna teoretiska strävan. Förutom skillnaden i 

maktförhållandet mellan de olika preparaten är det även författarnas analys att matrisen visar 

på en medvetenhet från aktörernas sida om olika läkemedels värde, förutsättningar och 

strategiska betydelse. Att ha samma uppfattning om läkemedlen är viktigt och en grundsten för 

att kunna nå nya affärssituationer som gynnar båda aktörer, då det i referensramen står att finna 

att en ömsesidig förståelse är viktigt i skapandet av goda affärsrelationer (bland annat 

Henneberg et al. (2009); Frow & Payne (2011) och Kowalkowski (2011)).  
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Figur 14: Visar var empiristudien anser att de två läkemedlen placeras i Kraljics inköpsmatris. Placeringen har gjorts utifrån 

en sammanvägning av intervjusvaren enligt koncensusmetoden vilken har lyfts i referensramen som lämpligt att använda. 

Slutligen är åsikterna internt inom regionen spridda huruvida det går att uppnå ett gemensamt 

värdeskapande med läkemedelsbolaget. Flertalet intervjuobjekt som genomför upphandlingar 

uttryckte sig tveksamma till om gemensamt värdeskapande går att uppnå. Detta ställs mot de 

intervjuade regionpolitikerna och personal på klinisk nivå samt läkemedelsbolaget vilka trodde 

det var möjligt att uppnå ett gemensamt värdeskapande.  

”Då båda aktörerna [läkemedelsbolaget och regionerna] strävar efter att 

ge patienten den bästa möjliga vården har vi ett gemensamt mål och 

utgångspunkt, därför borde ett gemensamt värdeskapande vara möjligt.” – 

Regiondirektören för MSD:s sydöstra sjukvårdsregion  

Att samtliga inte trodde detta var möjligt tyckte författarna var märkligt till följd av att alla 

intervjuobjekt anser att regionerna och läkemedelsbolaget befinner sig i en symbios-

/samarbetsrelation, den ena aktören klara sig inte utan den andra. Författarna analys av den 

paradoxala situationen är därmed att det idag måste existera en affärsrelation av karaktären 

win-loose istället för en win-win61, således gynnas olika aktörer i affärsrelationen vid olika 

faser i läkemedlets livscykel. Dock är det författarnas tro att en win-loose-situation hämmar 

                                                 
61 Författarna anser att en win-win-situation till exempel uppstår vid gemensamt värdeskapande, det vill säga när 

aktörerna hjälper varandra att skapa värde. 
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den totala kostnadseffektiviteten för systemet relativt en win-win-situation (vilken av 

författarna anses uppstå vid gemensamt värdeskapande). Ytterligare en aspekt som författarna 

tror hämmat synen från att nå ett gemensamt värdeskapande är den existerande misstron mellan 

aktörerna. Regionerna måste acceptera att läkemedelsbolagen har ett långsiktigt intresse av att 

förbättra sjukvården genom sina läkemedel och inte endast tänker kortsiktigt, trots att de har 

ett vinstdrivande syfte. Samtidigt måste läkemedelsindustrin visa förståelse och respekt för de 

inköpsprocesser och upphandlingsförfaranden som regionerna har62. Vidare måste de ansvariga 

som gör upphandlingarna våga använda de avtal och riktlinjer63 som finns och styr 

interaktionen med industrin för att effektivisera läkemedelsupphandlingen. Även om 

regionerna ansvarar för statliga medel, vilka är tilldelade av politiker och kommer från 

skattebetalarna, lyfter de själva att de ska tillhandahålla bästa möjliga vård. Det är författarnas 

tolkning, för att uppfylla dessa kriterier, att regionerna måste vilja utvecklas och att nya 

lösningar måste testas i samband med läkemedelsupphandling. Det finns en risk att 

upphandlingar kommer bli fel, men så länge upphandlingarna följer existerande riktlinjer finns 

inga juridiska hinder att testa nya upphandlingslösningar och –sätt. Författarna gör analysen att 

om regionerna inte utnyttjar riktlinjer och avtal riskerar de begränsa sig i vad som kan göras 

för att förbättra läkemedelsupphandling. Slutligen måste även regionerna våga utnyttja den 

kunskap och de mervärdestjänster som läkemedelsindustrin tillhandahåller i syfte att 

effektivisera läkemedelsupphandlingar och för att därigenom kunna tillhandahålla en mer 

kostnadseffektiv vård.  

”Problematiken [för att uppnå kostnadseffektiva upphandlingar] är att 

regionerna inte utnyttjar möjligheterna att i en större utsträckning ställa 

krav på att läkemedelsbolagen ska erbjuda fort- och utbildning till 

medicinsk personal eller patienter i samband med upphandling genom 

anbudskriterier än vad som görs idag. Speciellt när ut- och 

fortbildningskrav redan ställs vid upphandlande av exempelvis 

medicinteknik, datorsystem och liknande.” – Mikael Hoffmann, läkare och 

chef för NEPI 

Sammanfattningsvis korresponderar aktörernas nuvarande strategier väl med varandra förutom 

när det gäller synen på ett gemensamt värdeskapande och att läkemedelsbolagets affärsstrategi 

teoretiskt borde vara kostnadsledarskap och inte differentiering. Författarna gör analysen att 

aktörernas strategiska utgångspunkter skapar underlaget för ett enhetligt gemensamt 

värdeskapande men återkommer till att den historiska misstron som finns idag måste 

åsidosättas. Aktörerna måste acceptera att den säljande parten vill vinstmaximera och den 

köpande parten vill kostnadsminimera, något som existerar i alla branscher, situationen är inte 

unik för läkemedelsbranschen. Vidare ser författarna inte att LOU generellt påverkar 

läkemedelsupphandling negativt, men att lagstiftningen kan innebära ett problem då lagen 

säger att alla aktörer måste behandlas lika. Alla aktörer har inte samma intentioner varför de 

inte bör betraktas lika, på detta sätt missgynnar LOU läkemedelsupphandlingarna och skapar 

                                                 
62 Det finns historiska exempel på när läkemedelsindustrin har försökt kringgå de existerande 

upphandlingsprocesserna som regionerna har och avtal slutits direkt på kliniknivå istället för på upphandlingsnivå. 
63 Riktlinjerna minimerar eventuella misstankar om jäv och intressekonflikter. 
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en ogynnsam affärssituation för främst regionerna. Dock skulle problemet kunna lösas genom 

riktade upphandlingar med snävare eller fler upphandlingskriterier (exempelvis krav på 

mervärdestjänster), men då riskerar regionerna att mista delar av sin konkurrensutsättning. Hur 

denna förändring skulle påverka de studerade läkemedlen kan författarna inte uttala sig om. 

Dock kan en riktad upphandling skapa en osäkerhet, för om den upphandlade leverantören inte 

är av goda intentioner kan denne försöka vinstmaximera och regionerna förlorar mer än vad de 

skulle kunna tjäna på att ha en riktad upphandling. Författarna förstår i detta avseende 

regionerna och varför de inte vill avsäga sig möjligheten till att konkurrensutsätta läkemedel, 

därför är det även läkemedelsbolagets uppgift att visa på att de har förtroende för regionernas 

kompetens vid upphandlingar och att de har förståelse för att förändringsprocessen tar tid vilket 

skulle indikera på väl korresponderande strategier. 

6.4  Tjänsteorientering 

Q4 Kan läkemedelsupphandlingar bli mer tjänsteorienterade och hur?  

Det är författarnas analys att läkemedel kan gå från att vara en produkt mot att bli en tjänst på 

sikt då samtliga aktörer efterfrågar mervärdestjänster, dess placering i tjänstematrisen kan ses 

i Figur 15. Regionernas representanter lyfte att en mervärdestjänst ska ha en tydlig koppling 

till det upphandlade läkemedlet och vara bidragande till en helhetsförståelse.  De tar dock inte 

upp kostnadseffektiviteten, men det är författarnas tolkning att det är en faktor de värdesätter 

då en mervärdestjänst bland annat ska kunna underlätta verksamhetens dagliga arbete, bidra 

till långsiktiga besparingar eller vara en del av de nya prissättningsmodellerna. Även 

läkemedelsbolaget lyfter att läkemedelsupphandlingarna bör ta större hänsyn till vilka 

mervärdestjänster som erbjuds då de har möjlighet att medföra ett ökat värde för regionerna64 

och generera vinster för läkemedelsbolaget. Vidare lyfter både regionerna och 

läkemedelsbolaget i empirin olika exempel på mervärdestjänster och baserat på dessa anser 

författarna att de är av samma åsikt om vad en mervärdestjänst är och hur den teoretiskt skulle 

kunna utformas. Författarna har även säkerställt att läkemedelsbolagets och regionernas 

definition av vad en mervärdestjänst är överensstämmer med författarnas definition från 

referensramen, vilken säger att en mervärdestjänst ger ett läkemedel ett ytterligare värde 

(exempelvis monetärt, resurs-, preferens- eller tidsmässigt) för patient eller region, förutom den 

medicinska effekt preparatet tillför. Dock lyfter ingen av parterna vikten av att veta sin plats i 

värdekedjan kopplat till mervärdestjänsten. Således pekar analysen på att det råder en teoretisk 

konsensus om vad en mervärdestjänst är samt vilka som skulle kunna efterfrågas, vilket ger 

stöd till författarnas analys ovan om att ett läkemedel kan bli en tjänst. Dock säger regionerna 

mot sig själva internt om vems ansvar införandet och utvecklandet av mervärdestjänster är. 

NT-rådet lyfter att mervärdestjänster bör utvecklas regionalt innan en nationell implementering 

sker vilket skapar en intressekonflikt med upphandlingsenheten som anser att dyra läkemedels 

mervärdestjänster ska utvecklas nationellt.  

”Få mervärdestjänster är realistiska att införa på en nationell nivå, det ska 

istället i första hand utvecklas och prövas på den regionala nivån” – 

Representant från NT-rådet (utdrag från godkända intervjutranskriptioner) 

                                                 
64 Hit räknas även samhället, sjukvården och patienterna. 
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Därmed tyder empirin på att det finns en intern motsättning om vem det är som ska ansvara för 

att utvecklingen av mervärdestjänsterna och vart den ska ske. Baserat på empirin om att 

regioner och landsting i Sverige skiljer sig åt i åsikter och hur verksamheterna bedrivs anser 

författarna att mervärdestjänster bör upphandlas och implementeras regionalt innan det görs 

nationellt. Dels för att ta hänsyn till regionala önskemål och behov, och dels för att inte spä på 

tjänstemansstyret. Vidare tror författarna att en regional implementering av mervärdestjänster 

skulle kunna underlätta säkerställandet av att mervärdestjänsterna uppfyller ett kliniskt behov 

i större utsträckning än vid en nationell implementering. Dessutom tror författarna att 

eventuella förändringar kan behövas göras vid implementeringsfasen av mervärdestjänsterna 

vilka lättare kan göras på en regional nivå. Som stöd vid dessa upphandlingar bör 

upphandlingsenheterna utnyttja avtalet Överenskommelser av samverkningsregler  mer än de 

gör idag där det står hur interaktion mellan industrin och regionerna får se ut. Detta som följd 

av att mervärdestjänster (främst utveckling) kräver en interaktion mellan aktörerna. Ytterligare 

avtal och riktlinjer som kan användas vid utformandet av mervärdestjänster är regionernas 

sociala ansvarstagande tillsammans med läkemedelsindustrin och nyttjandet av CSR-

kompassen. Företagens värderingar skiljer dem åt, något som analysen redan lyft, samtidigt 

säger Socialt Ansvarstagande (2016) att regionerna måste säkerställer att varor och tjänster som 

köps in är producerade under hållbara och ansvarstagande förhållanden. Därför är det 

författarnas uppfattning att regionerna kan ta ytterligare stöd i CSR-kompassen och Socialt 

Ansvarstagande (2016) för att utveckla mervärdestjänsters riktlinjer och utformning som är 

hållbara och ansvarstagande genom hela värdekedjan. Det blir därigenom viktigt att industrin 

ser på sin position i värdekedjan och vad de kan utveckla, vid utvecklande av 

mervärdestjänster, vilket Storbacka (2011) lyfter som viktigt.   

Empirin lyfter även flera olika mervärdestjänster och författarna avser därför analysera ifall 

dessa är realistiska och ifall de medför en tjänstetransitionsförflyttning. Ut- eller fortbildning 

av läkemedel är en mervärdestjänst som lyfts, både för sjukvårdspersonal och patienter. Vidare 

skulle mervärdestjänsten passa båda preparaten i det studerade systemet. Dock finns en 

problematik kopplad till den historiska kontexten om huruvida ut- och fortutbildningar 

praktiskt kan implementeras, men som författarna har uppfattat eftersöks mervärdestjänsten av 

samtliga aktörer varför denna typ teoretiskt tordes vara möjliga att skapa. Författarna gör även 

analysen att ökade utbildningsnivåer skulle ge en större förståelse för läkemedlen, vilket 

förhoppningsvis skulle kunna leda till en ökad kostnadseffektivitet om läkarna och patienter 

hade ytterligare kunskap för att kunna använda läkemedlen rätt65. Ytterligare en 

mervärdestjänst som dykt upp i empirin är identifiering av patientgrupper som en potentiell 

mervärdestjänst (då främst för hepatit-C-patienter). Författarna ser att regionerna med 

läkemedelsbolagets hjälp skulle kunna identifiera patienter tidigare i sjukdomsstadiet och 

därigenom minska behandlingskostnaderna då åkommor som uppstår i sjukdomens senare 

stadie skulle kunna undvikas. Denna mervärdestjänst bör appliceras regionalt även om 

upphandlingen är nationell, författarna anser vidare att tjänsten är ett typexempel på hur ett 

helhetsperspektiv tas i beaktande då en tidig identifiering sänker och motverkar ökade 

kostnader på sikt. Baserat på teorin från Kindström & Kowalkowski (2010) vill författarna 

                                                 
65 Exempelvis är det logiskt att anta att biverkningarna associerade med läkemedelsanvändning skulle minska. 
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placera in de två ovannämnda tjänsterna som processtöd i tjänstematrisen då 

läkemedelsbolagens input i mervärdestjänsten är kunskap och kompetens, vilka sedan skapar 

ett mervärde. Författarnas analys är även att identifiering att patientgrupper har ett större bidrag 

till en tjänstetransition än ut- och fortbildning då dessa funnits tidigare och inte anses nytt inom 

branschen.  

Ytterligare mervärdestjänster som författarna anser viktiga att lyfta är prissättningsmodellerna, 

vilka har blivit en central del av rapporten. I princip samtliga intervjuobjekt efterfrågar nya 

modeller vilka ska vara  kostnadseffektiva och passa det specifika läkemedlet. Uppfattningen 

författarna skapat sig under studien är att även nya värdebaserade prissättningsmodeller skulle 

kunna medföra att läkemedelsbolaget gör en förflyttning på tjänstetransitionsskalan. Förutom 

betala-för-resultat vilken identifierades tidigt lyftes även abonnemangs- och 

prenumerationstjänster som betalningslösningar av antibiotika från läkemedelsbolagets sida. 

Dock är författarna av åsikten, baserat på tidigare analyser, att dessa prissättningsmodeller 

kommer kräva att regionerna förändrar sina inköpsprocesser praktiskt. Att förändra sina 

inköpsprocesser är något som författarna har förstått att regionerna vill undvika till följd av att 

de antagligen skulle medföra att personalen behöver vidareutbildas, nya rutiner implementeras 

och investeringar behöva göras. Regionerna kommer troligen kunna konkurrensutsätta till en 

viss grad med nya prissättningsmodeller, men författarnas analys är att de i vissa fall måste 

överväga att ge upp konkurrensutsättning för att lyckas uppnå en värdebaserad prissättning och 

ett gemensamt värdeskapande. Detta är ett dock ett ställningstagande som måste göras specifikt 

för varje unikt läkemedel.  

Vidare har författarna gjort analysen att en abonnemangs- eller prenumerationstjänst skulle 

kunna leda till en garanterad intäkt för läkemedelsbolaget som därigenom kan prognostisera 

för intäkterna bättre. Detta är positivt då läkemedelsbolaget är ett kommersiellt aktiebolag, 

samtidigt kan regionerna göra relativt säkra budgetar för läkemedlets kostnad under 

mervärdestjänstens löptid. Författarna ställer sig därför positiva till betalningslösningen, dock 

ställer de sig frågande till hur den praktiska lösningen ser ut. Det anses, vilket tidigare lyfts, att 

en god och nära affärsrelation måste finnas för att en transparant dialog och ömsesidig 

förståelse ska kunna existera, vilket behöves för att båda aktörernas behov ska kunna uppfyllas. 

Således är författarna tillbaka i argumentationen om att affärsrelationen måste förbättras för att 

aktörerna ska kunna utveckla potentiella betalningstjänster. Slutligen tyder analysen på att en 

mervärdestjänst av denna typ är av karaktären processtillgänglighet. Författarna bygger 

analysen på referensramen som säger att mervärdestjänster av typen processtillgänglighet inte 

tillför  kunden värde av vetskapen om vem eller hur tjänsten utförs. Kunden ser endast värdet 

i att mervärdestjänsten gör produkten tillgänglig.  

Uppfattningen som fåtts under studien är att mervärdestjänster såsom ut- och fortbildning, 

patientidentifiering och abonnemangstjänster inte är lika långt borta i tiden som exempelvis 

betala-för-resultat eller upphandla-på-resultat som grundar sig på nyckeltal. Författarnas analys 

är att det handlar om att identifiera och strukturera förutsättningarna för dessa 

mervärdestjänster för att samtliga inblandade ska ha en gemensam bild av vad 

mervärdestjänsten tillför och innebär för verksamheterna. Dock kräver detta att uppföljningar 

internt börjar ske mer regelbundet inom regionerna. Uppföljningarna anser författarna måste 



104  

 

göras med anledning av två aspekter, dels för att säkerställa att den kliniska verksamheten är 

nöjd, dels för att säkerställa att mervärdestjänsterna faktiskt är kostnadseffektiva och frigör mer 

resurser än de förbrukar. Resultaten av uppföljningen kan sedan vara grunden till prissättningen 

av dem. Avsaknaden av uppföljning menar författarna även försvårar en implementering av 

betala-för-resultat eller upphandla-på-resultat för antibiotika eller hepatit-C-läkemedel som 

baseras på uppmätta värden (nyckeltal). Dessutom måste ett förtroende finnas för att 

betalningslösningar som upphandla-på-resultat ska kunna genomföras då regionerna köper in 

ett resultat och ingen produkt, de måste därför ha ett förtroende (genom exempelvis goda 

affärsrelationer) för att läkemedelsbolaget kan genomföra vad de lovar. Författarnas analys är 

att flera olika delmoment måste lösas. Till att börja med är betala-för-resultat och upphandla-

på-resultat av karaktären värdebaserad tjänst då det är en typ av resultatbaserat kontrakt, 

kunden förväntar sig ett resultat av läkemedlet som denne köper. Vidare behöver tjänster av 

karaktären värdebaserad tjänst stöd av processtillgänglighet på något sätt enligt teorin, vilket 

även stämmer överens med det studerade systemet. Frågan som lyfts av flera intervjuobjekt är 

hur resultatet ska mätas och på vilka parametrar som dessa mätningar ska ske på. Författarna 

anser att det är viktigt att lösa dessa två frågor i följande ordning, först behövs det bestämmas 

vilka parametrar som ska bli nyckeltalen som resultatet mäts på och därefter bestäms hur dessa 

ska mätas. Hur dessa frågor besvaras har inte författarna gjort någon djupare analys av, men de 

är av åsikten att nyckeltalen som värdesätts måste ha anknytning till faktorer som den 

medicinska professionen värdesätter. Därför anser författarna att det måste finnas en öppen och 

transparant dialog för att rätt nyckeltal ska kunna fastställas. När nyckeltalen är bestämda kan 

regionerna besluta hur värdet ska mätas och om det finns tekniska förutsättningar för detta. 

Författarna väljer att inte heller uttala sig i frågan hur mätningarna ska genomföras, analysen 

pekar endast på att det måste genomföras. Först när detta är gjort anser författarna att 

prissättningsmodellen betala-för-resultat och upphandla-på-resultat realistiskt kan 

introduceras. Att författarna inte kan uttala sig om hur det ska genomföras beror på flera saker. 

Dels för att studien inte har tillräckligt mycket djup kring de specifika läkemedlen för att kunna 

göra ett uttalande om hur en mätning ska göras. Dels för att det, enligt tidigare analys, råder en 

förvirring kring regionernas tekniska förutsättningar. Många intervjuobjekt, inom regionerna, 

anser att de tekniska förutsättningarna för att genomföra mätningar och uppföljningar inte finns 

men Hoffmann hävdar motsatsen. Därför måste regionerna fastställa om journalsystemet 

(cambio cosmic) med funktionen kliniskt beslutsstöd skulle kunna vara ett stöd i 

upphandlingarna och om systemet kan tillgodose de eftersökta nyckeltalen, eller om andra 

interna system kan göra detta. 

Baserat på ovanstående analys är det författarnas åsikt att mervärdestjänster kommer vara en 

del av de framtida läkemedelsupphandlingarna samt att läkemedel inte endast kommer att 

klassas som en produkt vid upphandlingar utan även som en tjänst. Men ett stort frågetecken 

som lyfts är att regionerna ser vissa mervärdestjänster (exempelvis ut- och fortbildning) som 

icke realistiska till följd av lagar och regler, misstankar om jäv eller liknande. Samtidigt ser de 

inte några problem med att lägga in ut- och fortbildningskrav i anbudskriterierna, författarna 

finner resonemanget paradoxalt. Frågan författarna ställer sig är därför hur dessa 

mervärdestjänster ska implementeras och tas fram. Författarna är i denna fråga av åsikten att 

problematiken endast kan lösas genom att de olika aktörerna börjar kommunicera transparant 
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och tydligare med varandra (skapar bättre och närmare affärsrelationer), något som även gäller 

internt i regionerna. Följaktligen kommer då läkemedelsbolaget att förflytta sig åt höger i 

tjänstematrisen. Med en förflyttning är författarna övertygade om att även läkemedelsbolagets 

strategier behöver revideras inom det studerade systemet. 

 

Figur 15: De analyserade mervärdestjänsterna inklusive öppna mötesplatser, vilka identifierades under empiriinsamlingen, 

är efter analys utplacerade i Kindström & Kowalkowskis (2012) tjänstmatris. Öppna mötesplatser syftar på de möten som 

efterfrågats och har analyserats i avsnittet affärsrelationer. 

6.5  Sammanfattande analys 

Den sammanfattande analysen innehåller en gap-analys vilken ligger till grund för det 

strategiska ramverket. Kapitlet analyserar även den strategiska kongruensen vilken avser ge ett 

helhetsperspektiv mellan aktörerna och kärnområdena i det studerade systemet. Avslutningsvis 

görs en återkopplingen av analysen till förstudien.  

6.5.1 Gap-analys 

Sett till analyserna som har gjorts är det författarnas slutsats att både regionerna och 

läkemedelsbolaget tycker och tänker relativt lika kring hur de fyra kärnområdena teoretiskt bör 

utvecklas för att förändra läkemedelsupphandlingen i framtiden. Trots likheterna har 

författarna identifierat att det råder en osäkerhet och skillnad i hur de två aktörerna praktiskt 

vill utveckla och agera i de fyra kärnområden, både mellan och inom organisationerna. Således 

finns det en skillnad mellan den teoretiska uppfattningen, som aktörerna är relativt överens om, 

och den praktiska aspekten av agerandet och utvecklingen, vilken till stor del skiljer sig åt 

mellan aktörerna. Orsaken till skillnaderna och osäkerheten anser författarna delvis beror på 

den historiska kontexten som har resulterat i den misstro som finns i det studerande systemet 

och delvis på aktörernas olika verksamheter, vilka resulterar i olika drivkrafter och inställningar 

till hur kärnområdena ska utvecklas. Exempelvis identifieras detta i affärsrelationerna där 

analysen tyder på att regionerna eftersöker en transaktionsrelation samtidigt som 

läkemedelsbolaget eftersöker en samarbetsrelation. Ytterligare exempel är den inneboende 

konflikten huruvida aktörerna anser att ett  gemensamt värdeskapande är möjligt eller inte, 
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olika regionrepresentanter ger olika svar medan läkemedelsbolaget svarar ja.  För att tydliggöra 

skillnader och likheter mellan aktörernas ställningstagande har författarna gjort en gap-analys, 

vilken är sammanställd i tabellerna nedan (Tabell 4 till Tabell 7). Gap-analysen illustrerar 

skillnader och likheter i hur aktörerna har besvarat rapportens frågeställningar ur ett praktisk 

och teoretisk perspektiv. Vidare sätter gap-analysen regionernas och läkemedelsbolagets 

uttalande i förhållande till teorin som redovisats i referensramen för att bygga ut gap-analysen 

och förankra den i vetenskapen. Slutligen avser gap-analysen på ett pedagogiskt och enkelt sätt 

sammanfatta analyserna av kärnområdena. 

För att ge läsaren ett enkel och illustrativ överblick av hur aktörerna förhåller sig till varandra 

teoretiskt och praktiskt, samt i förhållande till vad som rapportens författare anser är optimalt 

i det studerade systemet66 har respektive frågeställning färgkodats i gap-analysen. Om inget 

annat anges finns ingen skillnad på vad läkemedelsbolaget (MSD) eller regionerna (ÖG/JÖN) 

anser eller tycker. De tre färgerna som används är: 

 Grön:  Det finns ingen konflikt mellan aktörernas åsikter och den vetenskapliga teorin, 

vare sig praktiskt eller teoretiskt 

 Gul: Det finns en konflikt mellan aktörernas åsikter, antingen praktiskt eller teoretiskt, 

eller mellan deras agerande/inställning till den vetenskapliga teorin. 

 Röd: Det finns flera konflikter mellan aktörernas åsikter, antingen praktiskt eller 

teoretiskt, eller mellan deras agerande/inställning till den vetenskapliga teorin. 

                                                 
66 Baserat på redovisad litteratur, empiri och gjorda analyser. 
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Tabell 4: Beskrivning av aktörernas inställning och vilja till att skapa goda affärsrelationer. Tabellen bygger på 

frågeställningen om hur en god affärsrelation anses kunna skapas i det studerade systemet. Analysen pekar på att den 

historiska kontexten har störst påverkan på om goda affärsrelationer kan skapas eller inte. 

Kärnområde 

Affärsrelationer 

Analys av det studerade systemet 
Optimalt i 

studerat system 
Teoretisk 

uppfattning 
I praktiken 

Q1 – Hur 

skapas goda 

affärsrelationer

? 

Q1.1 – 

Värdesatta 

parametrar 

Förståelse, 

professionalism, 

förtroende samt 

dialog. 

Misstro, 

osäkerhet kring 

interaktion, 

professionalism. 

Förtroende, 

förståelse, 

maktbalans samt 

förväntningar. 

Q1.2 – 

Relations-

typ 

Relations-

orientering, 

ömsesidigt 

beroende och 

maktbalans samt 

symbios-

/samarbetsrelation. 

ÖG/JÖN: 

Tydlig 

separation, 

leverantör, 

transaktions-

fokus 

MSD: 

Samarbete, 

partnerskap. 

Långsiktighet, 

relations-

orientering, 

samarbete samt 

jämn 

maktbalans. 

Q1.3 – 

Innebörd av 

LOU 

Liten innebörd, ger 

förhållningsregler. 

Liten innebörd, 

ger förhållnings-

regler 

Påverkan genom 

förhållnings-

regler för 

interaktionen. 
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Tabell 5: Beskrivning av aktörernas inställning till och definition av kostnadseffektivitet samt vilken prissättningsmodell som 

är mest lämpad för att säkerställa kostnadseffektiviteten. Tabellen indikerar att aktörerna definierar kostnadseffektivitet på 

samma sätt och att de är överens om vilken prissättningsmodell som är bäst men att de i praktiken inte följer sin teoretiska 

uppfattning. Analysen pekar på att det finns ett för stort kostnadsfokus i samband med läkemedelsupphandling. 

Kärnområde 

Kostnadseffektivitet 

Analys av det studerade systemet 
Optimalt i 

studerat system 
Teoretisk 

uppfattning 
I praktiken 

Q2 – Vad 

anses som 

ett 

kostnads-

effektivt 

läkemedel i 

det 

studerade 

systemet 

och varför? 

Q2.1 – 

Skillnader 

i definition 

Helhetsperspektiv67

, QALY, input i 

förhållande till 

output samt 

långsiktighet. 

Silotänkande, 

kostnadsfokus, 

bristande 

uppföljning, ej 

kompatibel 

prissättnings-

modell. 

Helhetsperspektiv68

, QALY, input i 

förhållande till 

output samt 

långsiktighet. 

Q2.2 – 

Lämplig 

pris-

sättning 

Värdebaserad, se 

till helheten, 

uppnådda effekter 

samt medicinskt 

behov. 

ÖG/JÖN: Söker 

konkurrens-

utsättning. 

MSD: Önskar 

utveckling och fler 

anbudskriterier. 

ÖG/JÖN: 

Kostnadsbaserad. 

Utveckling medför 

jävsrisk, tekniska 

problem, 

resursbrist. Ond 

cirkel skapas. 

Saknas strategisk 

kompetens? Finns 

vilja? Brist på 

kommunikation? 

MSD: Redo för 

förändring. 

Värdebaserad 

prissättning med ett 

helhetsperspektiv. 

Se till medicinskt 

behov. Kostnads-

effektivitet är 

centralt. 

Q2.3 – 

Enklast 

pris-

sättning 

ÖG/JÖN:  Dagens prissättning utan 

förändringar. 

MSD: Spelar ingen roll så länge lämplig 

prissättning sker. 

Värdebaserad 

prissättning som är 

situationsanpassad. 

 

                                                 
67 Utifrån ett kostnads- och resursutnyttjandeperspektiv.  
68 Se fotnot 67. 
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Tabell 6: Beskrivning av hur väl regionernas och läkemedelsbolagets strategier kompletterar varandra och om de anser att 

ett gemensamt värdeskapande kan uppnås. Analysen pekar på att gemensamt värdeskapande är svårt att uppnå som 

läkemedelsupphandlingen ser ut idag. Aktörernas strategier korresponderar relativt bra mot varandra i praktiken men skiljer 

sig från de teoretiska uppfattningarna och mot teorin bitvis. 

Kärnområde 

Strategi 

Analys av det studerade systemet 
Optimalt i 

studerat system 
Teoretisk 

uppfattning 
I praktiken 

Q3 – Hur väl 

korresponderar 

aktörernas 

strategier? 

Q3.1 – 

Kraljics matris 

Aktörerna har samma uppfattning av 

läkemedlens placering i matrisen. 

Hepatit C – regioner har maktposition. 

Antibiotika – MSD har maktposition. 

Maktförhållande 

påverkar 

affärsstrategi, -

relationer, 

tjänsteorientering. 

Q3.2 – MSD:s 

och ÖG/JÖN:s 

strategier 

ÖG/JÖN: 

Hybridiserad 

inköpsorganisation 

med en 

konkurrens- och 

värdebaserad 

prissättning, 

medicinskt behov 

möts. 

MSD: 

Differentierings-

strategi med 

outside-in-

perspektiv. 

ÖG/JÖN: 

Hybridiserad 

inköpsorganisation 

med en kostnads- 

och 

konkurrensutsatt 

prissättning. Delad 

uppfattning om 

medicinskt behov 

möts. 

MSD: 

Differentierings-

strategi69 med 

outside-in-

perspektiv. 

- Hög 

kostnadsfokus  

sök 

kostnadsledarskap. 

- Finns specifikt 

behov eller 

efterfrågat värde  

sök differentierings-

strategi och outside-

in- perspektiv 

- Kompatibla 

strategier  

gemensamt 

värdeskapande. 

Q3.3 – 

Gemensamt 

värdeskapande 

ÖG/JÖN: Delad 

uppfattning. 

MSD: Ja. 

Nej, beror på 

misstro enligt 

författarna. 

Kärnområdena: 

affärsrelationer, 

kostnadseffektivitet, 

strategier samt 

tjänsteorientering är 

grunden till 

gemensamt 

värdeskapande. 

 

  

                                                 
69 Borde vara kostnadsledarskap och inside-in-perspektiv med tanke på regionernas höga kostnadsfokus. 
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Tabell 7: Beskrivning av aktörernas inställning till om tjänsteorienteringen (förekomsten av mervärdestjänster) skulle kunna 

öka i samband med läkemedelsupphandling. Analysen pekar på att båda aktörer tror att läkemedelsupphandling skulle kunna 

effektiviseras genom en ökad tjänsteorientering men att det råder stor oenighet kring hur mervärdestjänsterna ska utvecklas, 

vilket i grunden beror på en existerande misstro enligt författarnas analys. 

Kärnområde 

Tjänsteorientering 

Analys av det studerade systemet 
Optimalt i 

studerat system 
Teoretisk 

uppfattning 
I praktiken 

Q4 – Kan 

läkemedels-

upphandlingar 

bli mer 

tjänsteorienter

ade och hur 

Q4.1 – 

Definition 

av en 

mervärdes-

tjänst 

Tydlig koppling 

till läkemedlet 

och 

helhetsperspektiv. 

Underlätta dagligt 

arbete, öka värde 

för region och 

patienter. 

Appliceras inte i 

någon större 

utsträckning i 

samband med 

upphandling. 

Isolerade 

händelser, i 

specifika 

terapiområden. 

Överensstämmer 

med den  

teoretiska 

uppfattningen 

som aktörerna 

har. 

Q4.2 – 

Efterfrågade 

mervärdes-

tjänster 

Ut- och 

fortbildning, 

uppföljning, 

betalnings-

lösningar, samt 

screeningmetoder. 

Historisk kontext 

påverkar negativt. 

ÖG/JÖN: Delade 

uppfattningar 

kring vad som är 

realistiskt. 

MSD: Allt är 

möjligt 

Mervärdestjänster 

kan bl.a. 

effektivisera 

upphandling, leda 

till besparingar, 

nya 

affärsmöjligheter, 

konkurrens-

möjligheter, 

bättre sjukvård 

etc. 

Q4.3 – Kan 

produkten 

läkemedel 

bli tjänsten 

läkemedel 

ÖG/JÖN: Ja 

MSD: Ja 

Delad uppfattning 

kring utveckling, 

ansvar, industrins 

involvering samt 

hur och var 

implementation 

sker. 

Möjliga 

förflyttningar i 

tjänstematrisen, 

d.v.s. MSD:s 

resurser sätter 

gränsen för en 

teoretisk 

förflyttning. 

Regionernas vilja 

sätter den 

praktiska gränsen. 
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6.5.2 Gemensamt värdeskapande och strategisk kongruens  

I genomförda analyser kan det utläsas att åsikterna inom regionerna skiljer sig åt kring hur 

kärnområdena ska utvecklas beroende på vilken nivå, upphandlings- eller kliniknivå, som 

tillfrågas. Empiriinsamlingen har visat att det finns en större tilltro och positiv inställning till 

läkemedelsindustrin på en klinisk nivå. Vidare finns det även skillnader i hur regionerna 

teoretiskt tänker att det vill agera och hur de praktiskt väljer att agera. De olika interna 

regionåsikterna medför att det blir svårare att uppnå goda affärsrelationer med 

läkemedelsbolaget till följd av att olika nivåer tycker, tänker och vill agera olika. Följaktligen 

blir det även svårare för regionerna att stäva mot ett enhetligt mål, implementera en enhetlig 

strategi och minimera silotänkande. Således finns en bristande strategisk kongruens inom 

regionerna, vilket i sin tur kommer att motverka ett gemensamt värdeskapande. Den bristande 

interna strategiska kongruensen inom regionerna kan även kopplas till transaktionsrelationen 

som eftersträvas, eftersom inriktningen oftast leder till sämre koordinering, återkoppling och 

samarbete mellan interna enheter. Vidare leder transaktionsorienteringen oftast till 

revirtänkande mellan interna enheter, vilket i sin tur leder till silotänkande som försämrar 

kongruensen ytterligare. Långsiktigt innebär detta att regionerna får en sämre inköpsmakt och 

ställning gentemot läkemedelsindustrin då det är författarnas analys att regionerna tillåts ha en 

sämre strategisk kongruens till följd av att de inte har upphandlande konkurrenter. Vidare är 

analysen att regionerna strävar efter en kostnadseffektivitet, men endast inom respektive 

terapiområde istället för att se till helhetsperspektivet och tänka på hela regionen. Författarnas 

analys är därför att den åsidosatta interna strategiska kongruensen medför att regionerna har 

svårt att nå den önskade affärsrelationen med ett ömsesidigt beroende eller ett gemensamt 

värdeskapande.   

Inom läkemedelsbolaget råder en större internt konsensus kring hur företaget tycker, tänker 

och vill agera inom kärnområdena. Åsikterna skiljer sig inte åt mellan intervjupersonerna på 

olika nivåer inom läkemedelsbolaget eller hur deras teoretiska uppfattning är samt hur de 

praktiskt agerar. Därför anser författarna att det finns en större intern strategisk kongruens hos 

läkemedelsbolaget än hos regionerna. Författarnas analys är därför att läkemedelsbolaget har 

lättare att sträva mot ett enhetligt mål än vad regionerna har samt följa en enhetlig strategi och 

att driva igenom förändringar.  

Vidare kan det utläsas från analysen att regionerna och läkemedelsbolaget förhåller sig väldigt 

lika till varandra kring vad de anser är viktigt i kärnområdena, åtminstone ur ett teoretiskt 

perspektiv. Dock skiljer sig den teoretiska uppfattningen från hur aktörerna praktiskt agerar i 

det studerade systemet. Därför vill författarna säga att aktörernas praktiska agerande inte är 

kompatibla med varandra, det vill säga, det finns en bristande strategisk kongruens gentemot 

marknaden/omgivningen (externt). Skillnaderna i hur aktörerna vill agera och agerar i 

kärnområdena samt hur aktörerna interagerar med varandra kopplar till faktorerna: legitimitet, 

angelägenhet och frekvens, vilka alla påverkar affärsrelationen. Eftersom det finns oklarheter 

i dessa faktorer, det vill säga aktörerna har olika åsikter kring hur faktorerna ska utformas, 

anser författarna att det blir svårare för aktörerna att skapa en god affärsrelation. Trots att avtal 

som Överenskommelser om samverkan finns mellan aktörerna existerar det oklarheter kring 

hur interaktionen och agerandet i kärnområdena ska ske. Därför anser författarna att 

oklarheterna som finns externt främst beror på bristande internkommunikation kring riktlinjer 
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för interaktion och misstron som finns (från historisk kontext) än att det verkligen saknas 

tydliga riktlinjer inom regionerna, något som vissa kliniknära intervjuobjekt och 

läkemedelsbolaget även har lyft. De existerande oklarheterna anser författarna förhindrar ett 

skapande av en förståelse för hur läkemedelsupphandling ska effektiviseras, vilket minskar 

chansen till att uppnå ett gemensamt värdeskapande. Dock finns gemensamma förväntningar 

(den teoretiska uppfattningen) kring vad som behöver göras i kärnområdena för att förändra 

den praktiska situationen. Exempelvis värderar aktörerna samma parametrar i en affärsrelation, 

de strävar också båda efter en affärsrelation där ett ömsesidigt beroende och en jämn 

maktbalans finns, de gemensamma förväntningarna ökar enligt författarna chanserna för att ett 

gemensamt värdeskapande ska uppnås. 

Analysen pekar också på att båda aktörer befinner sig i en symbios-/samarbetsrelation, något 

de själva även framhåller, författarna anser därmed att aktörernas agerande och verksamheter 

då även bör komplettera varandra. För att gemensamt värdeskapande ska möjliggöras och 

aktörerna tillsammans ska kunna effektivisera läkemedelsupphandling måste de arbeta 

tillsammans samt ha kompatibla verksamheter, något redovisad teori om strategisk kongruens 

stödjer. Således innebär detta att kärnområdena måste komplettera och vara kompatibla med 

varandra, både intern inom en aktörs verksamhet och externt mellan aktörerna (till 

omgivningen/marknaden). Kompabilitetsresonemanget stöds av den redovisade teorin som 

säger att de olika kärnområdena påverkar varandra, i referensramen görs tillexempel 

kopplingen om att en kund- eller transaktionsorienterad affärsrelationerna påverkar hur lätt det 

är att utveckla lämpliga och efterfrågade mervärdestjänster. Även den affärsstrategi som 

läkemedelsbolaget och de strategier som regionerna har påverkar hur lätt lämpliga 

mervärdestjänster kan utvecklas eftersom de är olika kompatibla med varandra. Om aktörerna 

inte tar hänsyn till vad författarna tar upp i ovanstående stycken riskerar de att implementera 

strategier och riktlinjer samt agera på sätt som inte är förenliga med den andra aktörens 

agerande och som skapar en bristande strategisk kongruens. En bristande strategisk kongruens 

kommer försvåra ett gemensamt värdeskapande och en potentiell effektivisering av 

läkemedelsupphandling.  

6.5.3 Återkoppling till analysmodellen och förstudien 

Slutligen har författarna utvärderat den egna analysmodellen, vilket har lett till en revidering 

av denna. Under analyserna av kärnområdena framkom det att aktörerna i det studerade 

systemet ofta hade en gemensam teoretisk uppfattning av hur de ville att kärnområdet skulle 

se ut, en uppfattning som skilde sig från deras praktiska ageranden. Denna insikt var något som 

växte fram under empiriinsamlingen och som författarna vid det initiala skapandet av 

analysmodellen inte tänkte på. Inte heller den interna och externa strategiska kongruensen togs 

hänsyn till vid analysmodellens skapande. I den reviderade analysmodellen som presenteras 

nedan i Figur 16 är dessa aspekter inkluderade. Vidare understödde empiriinsamling de frågor 

och kärnområden som identifierades under förstudien och litteraturinläsningen, endast LOU:s 

inverkan har under empiristudien visat sig mindre viktigt än vad förstudien pekade på.  
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Figur 16: Reviderad analysmodell, där vikten av den interna och externa strategiska kongruensen framhålls. Gap-analysen i 

den reviderade analysmodellen tar även hänsyn till den teoretiska och praktiska aspekten av hur kärnområdena kan utvecklas. 
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7. Slutsats  
Avsnittet lyfter de slutsatser som författarna har dragit, vilka avser besvara syftet. Slutsatsen 

är uppdelad i tre olika rubriker, vilka även är rubrikerna i det strategiska ramverket som 

presenteras sist i slutsatsen. De tre rubrikerna är eftersökt utformning, eftersökt förändring 

samt teoretisk effekt och det strategiska ramverket presenteras sist i Tabell 8. Rubriken 

eftersökt utformning syftar till hur författarna anser att kärnområdena ska utformas i framtiden 

för att skapa en gynnsam upphandlingssituation. Rubriken eftersökt förändring syftar till hur 

respektive aktör bör agera/förändra sig inom respektive kärnområden för att nå den eftersökta 

utformningen. Slutligen beskriver stycket teoretisk effekt vilka effekter de föreslagna 

förändringarna av kärnområdena skulle innebära för respektive aktör.  

7.1  Eftersökt utformning 

Författarnas slutsats är att ett gemensamt värdeskapande är teoretiskt möjligt men att mycket 

inom  de fyra identifierade kärnområdena måste förändras för att det ska fungera i praktiken. 

Det är främst den historiska kontexten som är den bidragande orsaken till varför kärnområdena 

behöver genomgå en förändring och den faktorn som ensamt mest påverkar möjligheterna till 

ett gemensamt värdeskapande negativt. Detta beror på att den historiska kontexten ger upphov 

till en misstro som genomsyrar det studerade systemet, något som återspeglas i aktörernas 

organisationskulturer och personers agerande. Författarna är av åsikten att utan en ömsesidigt 

förtroende mellan aktörerna kommer inte affärsrelationen eller läkemedelsupphandlingen 

kunna förbättras, trots att det finns en gemensam teoretisk uppfattning av hur dessa ideal ska 

se ut i framtiden. Därför måste den historiska kontexten bemötas och accepteras för att 

aktörerna ska kunna blicka framåt, bygga förtroende och förbättra affärsrelationerna. Annars 

riskerar aktörerna att aldrig kunna effektivisera läkemedelsupphandlingen eller uppnå ett 

gemensamt värdeskapande, något som är nödvändigt inför framtiden till följd 

av att läkemedelspriserna ökar och regionernas resurser är begränsade. 

Förutom den historiska kontexten har författarna dragit slutsatsen att upphandlingarna 

kompliceras av att aktörernas verksamheter fundamentalt skiljer sig åt. Även om samtliga 

aktörer vill patienternas bästa är läkemedelsbolaget vinstdrivande samtidigt som regionerna 

lyder under en budget och därför främst är kostnadsfokuserade. Eftersom aktörernas drivkrafter 

är varandras motsatser måste en upphandlingslösning och förändringar i kärnområdena vara 

förenlig med respektive aktörs verksamhet och drivkrafter, något som förutsätter en god 

affärsrelation. Författarnas slutsats är att en ökad tjänsteorientering skulle kunna brygga gapet 

som idag finns mellan aktörernas verksamheter, drivkrafter och vad de efterfrågar. En ökad 

tjänsteorientering innebär därför nya affärsmöjligheter för läkemedelsbolaget och att 

regionerna kan öka kostnadseffektiviteten. Därigenom uppnås en win-win-situation mellan 

båda aktörerna och möjligheterna att nå gemensamt värdeskapande ökar. Potentiella 

mervärdestjänster inkluderar inte endast förändrade prissättningsmodeller utan även ut- och 

fortbildning, betalningslösningar och screeningmetoder som kan knytas an till läkemedel. 

Vidare är det författarnas slutsats att en ökad tjänsteorientering vid läkemedelsupphandling 

skulle effektivisera upphandlingen och sjukvården, minimera och skapa en bättre 

kostnadseffektivitet för regionerna och nya affärsmöjligheterna för läkemedelsbolaget.   
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Om mervärdestjänster inkluderas i läkemedelsupphandling är det även författarnas slutsats att  

läkemedelsbolagets affärsstrategier behöver förändras, likaså behöver regionernas 

inköpsstrategier förändras. Regionerna måste ha en inköpsstrategi som har bättre återkoppling 

till gjorda upphandlingar och de effekter som upphandlade läkemedel och mervärdestjänster 

ger för att kunna bekräfta vilket värde de ger upphov till på olika nivåer inom regionerna och 

ur ett helhetsperspektiv. Författarnas slutsats är även att upphandlingarna borde ske centralt av 

de nya läkemedlen vid en applicering av de föreslagna prissättningsmodellerna. Dock skulle 

andra mervärdestjänster som också har föreslagits med fördel kunna upphandlas eller anpassas 

lokalt baserat på regionernas behov. Läkemedelsbolaget måste även förändra sin affärsstrategi 

för att kunna göra en tjänstetransitionsförflyttning och öka sitt tjänsteerbjudande för att matcha 

den ökade tjänsteorienteringen i läkemedelsupphandling. Den interna kommunikationen och 

återkopplingen inom regionerna måste förbättras för att deras interna strategiska kongruens ska 

förbättras. Författarna anser även att en inköpsstrategi som inte bara ser till lägsta pris när 

ytterligare prissättningsmöjligheter finns skulle gynna den strategiska kongruensen då det 

skapar en bättre flexibilitet. Förändringarna i aktörernas strategier skulle innebära att den 

strategiska kongruensen mellan aktörerna förbättras och möjliggör ett gemensamt 

värdeskapande.  

Förändringarna som författarna efterlyser i kärnområdena kräver även att båda aktörerna vill 

och ser fördelar med att förändras och söker en organisatorisk utformning därefter, något som 

båda aktörer säger sig vilja göra. Slutsatsen som författarna har dragit är dock att 

läkemedelsbolaget har en större förändringsvilja än vad regionerna har, detta skulle kunna 

beror på att läkemedelsbolaget är mer flexibelt som organisation än vad regionerna är. Dock 

skulle förändringsviljan även kunna bero på att det finns en rädsla, avsaknad av strategisk 

kompetens, stöd uppifrån, resurser eller entreprenörsanda inom regionerna, vilket gör att 

förändringar av upphandlingsförfarandet blir svårare att genomföra. De uppräknade exemplen 

är endast spekulationer då författarna inte anser sig ha tillräckligt med empiriskt stöd för att 

kunna dra en entydig slutsats till varför förändringsviljan är lägre inom regionerna då det skulle 

krävas mer efterforskning.  

Eftersom läkemedelsupphandlingen idag präglas av misstro, högt kostnadsfokus och bristande 

strategisk kongruens är möjligheterna, utifrån dagens förutsättningar, små för att nå ett 

gemensamt värdeskapande. Om aktörerna är villiga att gradvis förändra sig inom 

kärnområdena är det författarnas slutsats att det på sikt är möjligt att uppnå gemensamt 

värdeskapande och att en ökad tjänsteorientering är lösningen för att nå det. Dock är ett 

gemensamt värdeskapande endast möjligt att uppnå om båda aktörer är villiga till att förändra 

sättet hur läkemedelsupphandling sker, om bara en aktör är villig till att göra förändringar 

kommer vare sig tjänsteorienteringen öka, gemensamt värdeskapande uppnås eller 

läkemedelsupphandling kunna effektiviseras. Baserat på analyserna och empirin är det 

författarnas slutsats att läkemedelsbolaget har försökt, och till viss grad misslyckats, att utöka 

läkemedelsupphandling med mervärdestjänster till följd av svalt mottagande från regionernas 

sida. Dock har det under studiens gång framkommit att regionerna är intresserade av 

introducera mervärdestjänster i läkemedelsupphandlingen, därför anser författarna att 

regionerna nu har ett stort ansvar för att gå med i och besvara den dialogen som 

läkemedelsbolaget har startat. Sammanfattningsvis kräver det att både läkemedelsbolaget och 
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regionerna visar att de vill förändra sättet läkemedelsupphandlings görs på för att 

tjänsteorienteringen ska kunna öka, ett gemensamt värdeskapande ska uppnås och att 

läkemedelsupphandlingen ska bli mer effektiv. 

7.2  Eftersökt förändring 

Avsnittet lyfter vad regionerna och läkemedelsbolaget bör göra för att nå den eftersökta 

utformningen som teoretiskt kommer ge en effektivare läkemedelsupphandling och möjliggöra 

ett gemensamt värdeskapande genom en ökad tjänsteorientering.   

7.2.1 Affärsrelationer 

För att affärsrelationerna ska bli bättre är det författarnas uppfattning att de praktiska bitarna i 

affärsrelationen främst måste förändras eftersom aktörerna har samma teoretiska uppfattning 

av hur en affärsrelation ska se ut. Skillnaderna i teori och praktik medför att affärsrelationen 

måste förbättras genom att misstron och osäkerheten kring interaktionen måste försvinna. 

Författarna anser att detta kan uppnås om regionerna börjar agera utifrån existerande avtal och 

riktlinjer samt om läkemedelsbolaget förhåller sig till de organisatoriska skillnaderna som finns 

genom att uppvisa en förståelse för regionernas situation. Det måste även skapas en gemensam 

bild om var affärsrelationen befinner sig idag, även om aktörerna strävar efter ett gemensamt 

mål inom kärnområdet är det författarnas åsikt att de båda måste utgå från en gemensam grund 

för att kunna nå dit. Vidare agerar regionerna och läkemedelsbolaget i praktiken utifrån två 

olika affärssituationer, vilket skapar en konflikt som måste hanteras, de måste därför mötas 

halvvägs. Regionerna måste gå mot att bli mer relationsorienterade för att kunna utnyttja 

mervärdestjänster till fullo och dra nytta av dem, läkemedelsbolaget måste o andra sidan 

försvara sin åsikt om en bättre samarbetsrelation samtidigt som de bör uppvisa en förståelse för 

regionernas eftersökta transaktionsrelationer. Läkemedelsbolaget måste därför visa fördelarna 

och påvisa vad lagar och regler tillåter i en samarbetsrelation eftersom regionerna inte känner 

sig bekväma med denna typ av affärsrelation idag. Dessa praktiska förändringar skulle leda till 

att en samarbetsrelation eftersträvades och möjligen nås, vilket skulle skapa en bättre 

affärsrelation för mervärdestjänster och en bättre grund för det strategiska ramverket.   

7.2.2 Kostnadseffektivitet 

I sin teoretiska uppfattning är båda aktörer, i mångt och mycket, överens med vad den 

vetenskapliga teorin förespråkar om kostnadseffektivitet, dock har den praktiska aspekten 

mycket att utveckla. I praktiken behöver kostnadseffektivitet ses utifrån ett helhetsperspektiv, 

något regionerna måste säkerställa genom intern utveckling av uppföljning och återkoppling. 

Detta kommer ta tid, vilket läkemedelsbolaget måste ha förståelse för. Samtidigt måste 

regionerna våga göra förändringar i sina upphandlingsmodeller och utveckla sina 

anbudskriterier för att uppnå en högre kostnadseffektivitet och frigöra resurser över alla nivåer 

inom regionerna, de måste även våga göra fel.  

Vidare behöver både regionerna och läkemedelsbolaget komma överens om vilka 

prissättningsmodeller som är mest lämplig och enklast att använda för respektive studerat 

läkemedel. Det är författarnas slutsats att om den lämpligaste prissättningsmodellen skiljer sig 

från den enklaste samt om den enklaste appliceras har fel prissättningsmodell valts att 

tillämpas. Det är författarnas tro att den lämpligaste modellen kommer blir den enklaste när 
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den väl implementerats, är igång på daglig basis och rutiner har utarbetats för användning av 

den då det finns en naturlig friktion mot förändringar.    

7.2.3 Strategi 

Författarnas slutsats är att regionerna och läkemedelsbolaget har en gemensam uppfattning av 

de studerade läkemedlens betydelse baserat på Kraljics inköpsmatris. Likaså har aktörerna 

strategier vilka stämmer överens med deras teoretiska uppfattning och hur de agerar i praktiken, 

dock skiljer sig strategierna bitvis från vad den vetenskapliga teorin förespråkar. Exempelvis 

borde läkemedelsbolaget söka ett kostnadsledarskap då regionerna söker en kostnadsorienterad 

upphandlingsprocess, men till följd av patentförekomst och nyutveckling av läkemedel 

möjliggörs redan idag en differentieringsstrategi. Därför drar författarna slutsatsen att 

mervärdestjänster skulle passa in bra i systemet som komplement till differentieringsstrategin. 

Vidare är det författarnas slutsats att en värdebaserad prissättning borde tillämpas, inte en 

kostnadsbaserad, då regionerna bör betala för det värde de upplever samt då läkemedelsbolaget 

uppger att de kan möta behovet som värdebaserad prissättning ställer.  

Dock tyder analysen på att en värdebaserad prissättningsmodell kräver interna förändringar hos 

regionerna i form av förändrade inköpsstrategier. Det är författarnas tro att 

organisationsstrukturen inte behöver förändras men att interna processer kommer behöva 

utvärderas och förändras/utvecklas till följd av att nya nyckeltal kommer vara centrala i den 

värdebaserade prissättningen. Regionerna kommer behöva öka den interna kommunikationen 

om vad deras teoretiska uppfattning är kring gemensamt värdeskapande, vilket återkopplar till 

den bristande återkopplingen som finns idag. Författarnas analys tyder på att om det inte råder 

en konsensus internt kring gemensamt värdeskapande hos regionerna kommer de praktiskt ha 

svårt att sträva efter och uppnå ett gemensamt värdeskapande tillsammans med 

läkemedelsbolaget. Slutligen bör inte läkemedelsbolaget utnyttja det strategiska övertaget de 

har vid introduktionen av nya mediciner för att maximera vinsten utan istället utnyttja det 

strategiska övertaget för att bygga långsiktiga relationer.   

7.2.4 Tjänsteorientering 

Författarna slutsats är att en ökad tjänsteorientering är möjlig med hjälp av mervärdestjänster 

till följd av att båda aktörerna efterfrågar dessa. Om regionerna därefter väljer att definierar en 

mervärdestjänst som ett anbudskriterium eller inte handlar främst om en formalitet, inget annat 

enligt författarna. Slutsatsen faller tillbaka på tidigare analys om att regionerna måste utnyttja 

lagarna till sin fördel och inte endast följa dem för att bli mer kostnadseffektiva. Det råder dock 

en delad praktiskt mening om vilka mervärdestjänster som är realistiska, men båda aktörerna 

lyfter snarlika lösningar vilka samtliga går att koppla till tjänstematrisen. Dock är det 

författarnas slutsats att det måste råda en konsensus i vad mervärdestjänsterna ska uppfylla, 

dels från regionerna om vad de efterfrågar men även från läkemedelsbolaget om vad de kan 

erbjuda, vilket kräver en hög transparens. Men för att rätt information ska kunna förmedlas 

genom en hög transparens krävs det att regionerna ser helheten som mervärdestjänsterna bidrar 

till, något som kan ta tid att förändra då regionerna är trögrörliga organisationer. Detta måste 

läkemedelsbolaget ha förståelse för och de måste acceptera att det inte går att driva på 

utvecklingen för hårt om de vill vara en del i att öka tjänsteorienteringen.  
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Vidare kan det till följd av den historiska kontexten uppstå frustration och irritation mellan 

aktörerna i systemet om inte hänsyn visas till respektive organisation. Detta är ytterligare ett 

motiv till att ha hög transparens och basera alla interaktioner på existerande avtal/riktlinjer 

eftersom det underlättar skapandet av gemensamma förväntningar vilket ökar förståelsen för 

den andra parten. Det är även författarnas tro att om dessa gemensamma förväntningar kan 

skapas är det endast betala-för-resultat och liknande betallösningar (baserad på uppmätta 

värden) som kan bli svår att implementera till följd av rådande återkoppling- och 

uppföljningsbrister.  

Slutligen är det författarnas slutsats att en symbios-/samarbetsrelation utgörs av en win-win-

situation. Då samtliga aktörer uppger att de befinner sig i en symbios-/samarbetsrelation anser 

därför författarna att de även strävar efter att uppnå en win-win-situation. Denna eftersträvas 

vid ett gemensamt värdeskapande, vilket fås genom en ökad tjänsteorientering och 

mervärdestjänster som gagnar samtliga aktörer. Således är slutsatsen att ökad 

tjänsteorientering, genom mervärdestjänster, är en naturlig utveckling av 

läkemedelsupphandling eftersom den bidrar till en ökad symbios-/samarbetsrelation och en 

win-win-situation i det studerade systemet. Dock är det första steget mot att fullfölja denna 

förändring att den historiska kontexten accepteras och att aktörerna blickar framåt.  

7.3  Teoretisk effekt 

Om de eftersökta förändringarna genomförs för att möta den eftersökta utformningen är det 

författarnas slutsats att den teoretiska effekten kommer bli att goda affärsrelationer utvecklas. 

De goda affärsrelationerna anser författarna är grunden för gemensamt värdeskapande, ökad 

tjänsteorientering och slutligen en förbättrad upphandlingssituation av läkemedel i det 

studerade systemet. Strävar aktörerna efter ett gemensamt värdeskapande kommer framförallt 

regionerna se fördelarna med att dra ner kostnadsfokusen och tumma på 

konkurrensutsättningen samt eftersträva ett samarbete med läkemedelsföretaget. Detta 

eftersom det kommer öka deras kostnadseffektivitet och leda till besparingar ur ett 

helhetsperspektiv och på lång sikt. Det kommer då bli naturligt att införa mervärdestjänster till 

följd av att aktörerna låter sig själva interageras närmare och mer frekvent med varandra för att 

uppnå en win-win-situation.  

En win-win-situation uppstår om införda mervärdestjänster kan effektivisera upphandlingen 

för regionerna och leda till besparingar samtidigt som läkemedelsföretaget får en gynnsam 

konkurrenssituation relativt konkurrenterna och nya typer av affärsmöjligheter. Detta kommer 

ur ett långsiktigt perspektiv leda till bättre och effektivare sjukvård till följd av att kostnaderna 

totalt minskar för regionerna samtidigt som läkemedelsbolaget får ytterligare 

affärsmöjligheterna. Således är det författarnas slutsats att mervärdestjänster är en naturlig del 

i utvecklingen av ett gemensamt värdeskapande och att ett gemensamt värdeskapande är 

möjligt till följd av att de teoretiska värderingarna är lika mellan aktörerna. Dock måste de även 

efterlevas praktiskt för att det gemensamma värdeskapandet ska bli realitet.  
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7.4  Strategiskt ramverk 
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7.5  Validering enligt analysmodellen 
Författarna anser med ramverket i Tabell 8 att de har besvarat rapportens syfte, vilket varit att 

ta fram ett strategiskt ramverk som skapar en mer gynnsam upphandlingssituation för båda 

aktörerna i det studerade systemet genom gemensamt värdeskapande. Ramverket bryter ner de 

fyra kärnområdena samt ger förslag på förändringar som behöver göras av respektive aktör för 

att mervärdestjänster ska kunna utvecklas och appliceras vid läkemedelsupphandling och i det 

studerade systemet. Vidare bemöter även ramverket och analysen det antagande som 

rapportens författare gjorde i avsnitt 1.4 Preciserande syfte, att ett gemensamt värdeskapande 

måste finnas för att läkemedelsupphandling ska kunna förändras och förbättras. Ett gemensamt 

värdeskapande är på sikt realistiskt i det studerade systemet men för närvarande är det inte 

möjligt att uppnå. Detta trots att aktörerna beskriver att de befinner sig i en symbios-

/samarbetsrelation. Framförallt måste den historiska kontexten försvinna för att goda och sunda 

affärsrelationer ska kunna utvecklas mellan regionerna och läkemedelsbolaget, vilket i sin tur 

möjliggör gemensamt värdeskapande.  
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8 Diskussion 
Författarna anser att rapporten pekar mot att läkemedelsupphandlingarna för slutenvården i 

Sverige är på väg att centraliseras likt de nationella upphandlingar som idag redan finns i 

Danmark och Norge. Sett till antalet medborgare i Sverige kan ett behov finnas, speciellt för 

dyra läkemedel, men samtidigt är regionerna väldigt decentraliserade och behoven är unika. 

Därför behöver vidare studier undersöka hur regionala behov kan uppfyllas genom 

mervärdestjänster genom nationella upphandlingar, är detta möjligt och i så fall hur? Därför är 

ett vidare studieområde, inom ramen för nationell upphandling, att utvärdera och dra lärdom 

från hur läkemedelsupphandlingen sker i våra grannländer. Speciellt eftersom att ett nationellt 

upphandlingsförfarande både kan medföra fördelar, i form av pressade priser för landstingen, 

men också risker, såsom att ett läkemedelsföretag får en monopolliknande ställning på 

läkemedelsmarknaden. 

Författarna ställer sig därför även frågande till om det är realistiskt att 20 stycken olika 

landsting, alla med olika förutsättningar, grad av kompetens och åsikter ska kunna 

tillhandahålla jämlik sjukvård till Sveriges befolkning och samlas bakom en central 

inköpsorganisation eller –process. Sammanfattningsvis finns det idag för många viljor och 

aktörer inom läkemedelupphandling som har möjlighet att styra sina egna beslut. Författarna 

ställer sig därför frågande till hur dessa ska kunna enas eller effektivisera 

läkemedelsupphandling när studien visar på att det finns stora interna motsättningar, åsikter 

och viljor inom regionerna i det studerade systemet. Är det mest kostnadseffektiva alternativet 

och det som gynnar svensk sjukvård mest att slopa samtliga landsting för att upprätta fyra stora 

regioner eller en central organisation i strävan efter lika vård? Alla landsting hade då fått 

samma priser och samma mervärdestjänster oavsett behov. Hade detta varit effektiv vård? Nej, 

troligtvis inte men det hade varit en vård på lika villkor.  

Det kan te sig som en provocerande tanke att centralisera alla läkemedelsinköp om det behövs 

en mångfald för att se till de lokala behoven. Men författarna är av åsikten att om inte 

regionerna arbetar lokalt för att främja en kostnadseffektiv vård och minimera silotänkandet är 

det möjligt att detta scenario inträffar. Ett annat scenario som skulle kunna inträffa är att allt 

fler patienter väljer privatsjukvård, dit skulle antagligen även de bästa läkarna gå om lönerna 

och arbetsförhållandena ansågs vara bättre. Det skulle då byggas en samhällsklyfta likt den 

som finns på andra platser i världen, exempelvis inom sjukvården i USA (Olmsted Teisberg & 

Porter, 2006). Detta främjar inte lika vård anser författarna, det är därför deras åsikt att 

regionerna skapar sin egen undergång om de inte vill utvecklas eller förändras genom att se till 

helhetsperspektivet. Vidare diskussion inom ämnet anser författarna ligga utanför rapports 

syfte även om frågan har dykt upp under arbetets gång. Författarna skulle därför vilja se 

ytterligare examensarbeten om hur svensk sjukvård kan minimera silotänkandet genom stöd 

från regering och högre beslutande organ för att lyfta en väldigt decentraliserad fråga.  

Gemensamt värdeskapande, som uppnås genom helhetsperspektiv och mervärdestjänster, 

skulle även kunna ge upphov till något mer, och kanske ännu viktigare, än endast en ökad 

kostnadseffektivitet för regionerna och nya affärsmöjligheter för läkemedelsbolaget. Om 

sjukvården skulle bli mer effektiv utifrån ett helhetsperspektiv och om mervärdestjänster 

inkluderades som en del av upphandlingen, skulle patienter kunna få en bättre vård samtidigt 
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som att arbetsförhållandena teoretiskt inom sjukvården skulle kunna förbättras. Exempelvis 

skulle mervärdestjänster som ut- och fortbildning av hur läkemedel ska tas av patienter och 

administreras av sjukvårdspersonal kunna tillföra värde och nytta för både patienter och 

sjukvårdspersonal. En ut- och fortbildning av patienter skulle kunna leda till att färre 

biverkningar uppkommer samt att fler patienter fullföljer sina behandlingar och inte slutar den 

i förtid. Dessutom skulle en utbildningstjänst av patienter kunna medföra att de i större 

utsträckning kan ta sina mediciner själva hemma och inte behöver söka upp sjukvården vid 

varje behandlingstillfälle. Som exempel skulle en patient inte behöva ta sig in till sjukhuset 

varje dag under en tvåveckorsbehandling om denne var utbildad att ta medicinen i hemmet, 

vilket medför nytta för både patienten som slipper åka fram och tillbaka till sjukhuset och 

samhället i form av minskade sjukvårdskostnader till följd av frigjorda behandlingsresurser. 

Detta ser författarna som något attraktivt för regionerna då de har, och länge haft, stora problem 

med brist på sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal. Sammanfattningsvis skulle ett 

gemensamt värdeskapande, helhetsperspektiv och mervärdestjänster kombinerat med ett sunt 

förnuft kunna innebära att sjukvården effektiviseras och förbättras.  

Vidare är författarna av åsikten att regionerna inte kan drivas på för hårt av läkemedelsbolaget 

när det kommer till att göra förändringar av upphandlingsprocessen eller öka 

tjänsteorienteringen, regionerna riskerar då att motsätta sig alla förslag som läkemedelsbolaget 

ger. Studien har fastslagit att det finns en teoretisk enighet om framtiden, vilken bör utnyttjas, 

och att samtliga aktörer vill se fler mervärdestjänster. Vidare studier bör därför undersöka hur 

dessa praktiskt bör utformas och hur aktörerna når dit genom att uppfylla det strategiska 

ramverket. Det är författarnas tro att det kommer krävas en balansgång, inte bara sett till 

affärsrelationen mellan aktörerna utan även en juridisk då det verkar finnas tolkningsutrymme 

för vad som är lagligt att göra och inte. Det är även författarnas uppfattning att den part som 

har mest att tjäna på en förändring är regionerna, även om läkemedelsbolaget får en 

gynnsammare konkurrenssituation. Studien bör dock ändå påvisa och styrka varför regionerna 

bör förändra sitt beteende och lämna konkurrensutsättningen.  

En annan aspekt som lyfts under empiristudien var att NT-rådet idag endast upphandlar ett 

läkemedel på nationell nivå (för hepatit C) vilket gör att det blir en form av ”vinna eller 

försvinna”. De andra läkemedlen får då inte möjlighet att utvärderas, trots att de på sikt skulle 

kunna ha bättre effekter än de valda. Författarna ansåg att frågan låg utanför syftet då den inte 

passar in som en mervärdestjänst, men den har definitivt med kostnadseffektivitet och ett 

helhetsperspektiv att göra. Författarna anser därför att vidare studier bör undersöka om bredare 

nationella upphandlingar (tillexempel om två läkemedel köps in under en testperiod) är 

fördelaktiga för landstingen. Detta för att kunna utvärdera flera läkemedel parallellt och 

fastställa vilka långsiktiga och medicinska för- och nackdelar dessa skulle medföra innan ett 

slutgiltigt upphandlingsbeslut tas.   

Slutligen behöver steg 6 från Kvale & Brinkmanns (2009) analyssteg genomföras vilket är 

utanför denna studie. Har någon av aktörerna tagit åt sig av rapportens analys och slutsats, vad 

har förändrats och vad har inte förändrats, samt varför? Detta steg anser författarna vara ett nytt 

examensarbete för en mastersstudent. Knutet till denna analys skulle även författarna föreslå 

en utredning om regionernas och läkemedelsbolagens mål/drivkrafter verkligen är förenliga, 
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något som författarna har utgått från att de är i den här rapporten. Även om både aktörer strävar 

efter att ge patienten bästa möjliga vård strävar sjukvården också efter att ge alla patienter den 

bästa möjliga vården, två mål som enligt författarna är snudd på omöjliga att uppnå samtidigt 

då sjukvården har en begränsad budget. Det finns därför en möjlighet att argumentera för att 

läkemedelsbolagens och sjukvårdens mål/drivkrafter inte är förenliga varför författarna ser ett 

behov för vidare studier i frågan. 
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Appendix I – Ordnat Införande och nationella uppköp 
Nationellt ordnat införande är en process som finns för att skapa en kostnadseffektiv och 

ändamålsenlig användning av nya läkemedel för patienter i Sverige. Vid ordnat införande 

samverkar flera aktörer i olika processteg för att göra ett nationellt uppköp av läkemedel. En 

överblick över denna process kan ses i Figur 17. Vid ordnat införande behandlar processen ett 

verkningsområde, processen kan därför innefatta både ett eller flera olika läkemedel från olika 

leverantörer (Janusinfo, 2016c) (SKL, 2016c) 

 
Figur 17: En förenklad bild över vilka processteg som inkluderas i och utgör ordnat införande (Janusinfo, 2016c). 

Horizon Scanning 

En arbetsgrupp bestående av Stockholms läns landsting, Region Skåne, Västra 

Götalandsregionen och Landstinget i Östergötland (fyrlänsgruppen) arbetar kontinuerligt med 

att identifiera vilka läkemedel som inom en överskådlig framtid förväntas bli godkända och 

lanseras på marknaden. Arbetet syftar till att landstingen och vården ska vara förbereda och ha 

information kring nya läkemedel när dessa sedan lanseras på marknaden. Detta sker genom en 

trestegsprocess bestående av datainsamling, filtrering av data och en tidig bedömningsrapport. 

(Janusinfo, 2016c) 

Beslut om införandenivå 

Baserat på den tidiga bedömningsrapporten i horizon scanning, önskemål och behov framförda 

av landsting avgör NT-rådet om ett läkemedel ska ingå i nationellt ordnat införande och på 

vilken nivå införande ska göras. Rekommendationer och förslag till NT-rådet kan inte göras av 

läkemedelsbolagen. (Janusinfo, 2016c) 
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NT-rådet avgör därefter vilken nivå ett läkemedel kommer införas på. Det finns tre olika nivåer: 

 Nivå1: Nationell nivå - för att ett läkemedel ska klassa som nivå1 måste det ha 

identifierats en stor vinst i att landstingen samverkar. Processen för ett nivå1 läkemedel 

beskrivs i Figur 18. (Janusinfo, 2016c) 

 Nivå2: Nationell nivå – Gäller ofta läkemedel till slutenvården (Janusinfo, 2016c). 

 Nivå3: Lokal nivå - Krävs för att söka förmån hos TLV. (Janusinfo, 2016c) 

Införande/uppföljnings protokoll 

Ett protokoll skapas endast för läkemedel som klassas med nivå1. Protokollet avser bland annat 

att beskriva läkemedlets plats i terapin och utbildningsinsatser eller laboratorieutrustning som 

kan behövas av landstingen. Protokollet beskriver även vilka parametrar som ska följas upp 

samt ger en tidsplan för uppföljning och återkoppling av resultat. (Janusinfo, 2016c) 

Fyrlänsgruppen har det främsta ansvaret för protokollet men skapar det i samråd med aktuella 

läkemedelsföretag, TLV samt kliniska experter. Protokollet uppdateras allt eftersom processen 

ordnat införande löper för de aktuella läkemedlen. (Janusinfo, 2016c) 

Godkännande 

Läkemedlet måste få ett godkännande av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA samt 

ett utlåtande av CHMP (EMA:S vetenskapliga kommitté) för att godkännas. Detta tar ca 12 

månader och först efter dessa stegen kan de fortsatta processtegen tas. (Janusinfo, 2016c) 

Hälsoekonomisk värdering 

Denna värdering görs av TLV efter det att läkemedlet godkänts av EMA. Den hälsoekonomiska 

värderingen måste göras på alla läkemedel som omfattas av nationellt införande. (Janusinfo, 

2016c) 

Förhandling/Upphandling 

Landstingen tar gemensamt fram villkor och pris för aktuella läkemedel med hjälp av TLV för 

kommande steg. (Janusinfo, 2016c) 

Rekommendation 

Rekommendationen görs av NT-rådet och sker i form av bifall eller avslag. 

Rekommendationens utslag bygger på tre principer i fallande ordning: (Janusinfo, 2016c) 

 Människovärdesprincipen – människor har lika värde inom vården. 

 Behovs- och solidaritetsprincipen – Människor med störst behov (de svåraste 

sjukdomarna och sämst livskvalité) bör få en större del av hälso- och 

sjukvårdsresurserna. 

 Kostnadseffektivitetsprincipen – Det ska eftersträvas en rimlig relation mellan kostnad 

och nytta genom förbättrad hälsa och höjd livskvalité. 

Därför kan NT-rådet säga nej till läkemedel med förstorakostnader som riskerar tränga undan 

annan vård till patienter med likvärda eller större behov. Bedömningen och rekommendationen 

av det nya läkemedlet baseras även på en värdering av det relativt de befintliga preparaten. 

(Janusinfo, 2016c) 
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Införande 

Efter en rekommendation av NT-rådet eller vid förmånsbeslut hanteras läkemedlet efter lokala 

rutiner i respektive landsting. (Janusinfo, 2016c) 

Uppföljning & utvärdering 

Presentera resultat enligt införande- och uppföljningsprotokollen. Det åsyftar även att följa upp 

för att se om läkemedlet används enligt rekommendationer. (Janusinfo, 2016c) 

 

 

Figur 18: Bilden kommer från SKL och visar processen ordnat införande och hur de olika faserna överlappar varandra, 

vilka aktiviteter som sker samt var beslut fattas. (SKL, 2016c) 

NT-rådet 

NT-rådet avser ange rekommendationer och förhållningssätt till nya läkemedelsterapier och 

utses av landstingens hälso-och sjukvårdsdirektörer. NT-rådet avser säkerställa att nya 

läkemedel används på ett jämlikt och kostnadseffektivt sätt i hela Sverige. De jobbar efter 

samma medicinska och etiska grund som TLV. (Janusinfo, 2016d) (SKL, 2016d). 

TLV 

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) tar fram hälsoekonomiska kunskapsunderlag 

för slutenvården och har där igenom ett nära samarbete med NT-rådet vid deras 

rekommendation i processen ordnat införande. Läkemedelsföretagen förser TLV med 

information vid den hälsoekonomiska rapporten. TLV samarbetar även med landstingen vid 

pressdiskussioner med läkemedelsföretag. (Janusinfo, 2016e) (TLV, 2016a) 

Fyrlänsgruppen 

Fyrlänsgruppen består av region Skåne, Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen 

samt landstinget i Östergötland. Gruppen avser utföra utredningar åt samtliga landsting inom 

livscykel och marknadsfrågor för läkemedel. (SKL, 2016c) (Janusinfo, 2016b) 
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Appendix II – Lagen om offentlig upphandling 
Myndigheter måste vid en upphandling följa två lagar, dessa är lag (2007:1091) – lagen om 

offentlig upphandling, kallad LOU samt lag (2007:1092) – lagen om offentlig upphandling i 

försörjningssektorn, kallad LUF  (Lundberg, Indén, & Lindström, 2014). Då det studerade 

terapiområdet är infektion inom slutenvården är det endast läkemedel och tillhörande tjänster 

som betraktas. Därför är det endast LOU som behöver beaktas av upphandlande myndighet, 

och inte LUF (Janusinfo, 2016f). 

 

LOU omfattar inte bara hälsa- och sjukvård utan måste även följas av myndigheter vid offentlig 

upphandling av byggkoncessioner, tjänster och varor samt av byggentreprenader enligt 

kap1:§2. LOU jämställer de påföljande aktörerna som myndigheter enligt kap2:§19, vilka 

således måste följa LOU. (Riksdagen, 2016) 

 

 Beslutande församlingar i kommuner och landsting. 

 Offentligt styrande organ 

 Statliga och kommunala myndigheter 

 Sammanslutningar av en eller flera statliga eller kommunala myndigheter 

 Sammanslutningar av en eller flera beslutande församlingar i kommuner och landsting 

 Sammanslutningar av ett eller flera offentligt styrande organ 

 

Grundläggande upphandlingsprinciper 

Vidare definierar LOU i kap2:§13 en offentlig upphandling som de åtgärder som ska antas av 

en upphandlande myndighet då de avser att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende 

tjänster, varor eller byggentreprenader (Riksdagen, 2016). Vid en offentlig upphandling bygger 

därför samtliga lagar på följande fem grundläggande upphandlingsprinciper, vilka förklaras i 

nästa stycke och återfinns i kap1:§9 i LOU. Bestämmelserna i en offentlig upphandling ska 

alltid tolkas med dessa principer som bakgrund. (Konkurrensverket, 2016a).  (Riksdagen, 

2016) 

 

Icke-diskriminering 

En leverantör får inte diskrimineras till följd av nationalitet, ursprung eller verksamhetsland. 

En upphandlande myndighet får heller inte gynna lokala aktörer från närområdet.  Dessutom 

får inte heller krav ställas som endast svenska företag kan uppfylla eller har information om. 

Detta gäller även om den upphandlande myndigheten inte förväntar sig några utländska anbud. 

(Konkurrensverket, 2016a) (Lundberg, Indén, & Lindström, 2014) 

Likabehandling 

Alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Detta medför att samtliga leverantörer måste 

få tillgång till samma information samtidigt. Upphandlande myndigheter får heller inte 

acceptera försenade anbud då samma tidsfrist ska gälla alla. (Konkurrensverket, 2016a) 

(Lundberg, Indén, & Lindström, 2014) 



139  

 

Proportionalitetsprincipen 

Krav och villkor måste stå i rimlighet till det som upphandlas. Upphandlande myndighet får 

inte ställa krav och villkor som inte är relevanta eller nödvändiga för den aktuella 

upphandlingen. (Konkurrensverket, 2016a) (Lundberg, Indén, & Lindström, 2014) 

Öppenhet 

Upphandlingen ska ske offentligt, förfrågningsunderlaget ska vara tydligt formulerat och 

innehålla samtliga krav som uppköparen kräver. Uppgifter i upphandlingen får inte 

hemlighållas, upphandlingen måste annonseras offentligt och de leverantörer som deltagit ska 

efter beslut informeras om resultat. (Konkurrensverket, 2016a) (Lundberg, Indén, & 

Lindström, 2014) 

Ömsesidigt erkännande 

Ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som bland annat påvisar kvalifikationer 

och egenskaper leverantörer besitter kan utfärdats av myndigheter i en medlemsstat i EU- och 

EES-länder också ska gälla i andra medlemsländer. (Konkurrensverket, 2016a). (Lundberg, 

Indén, & Lindström, 2014) 

 

Skall- och bör-krav 

Vid en offentlig upphandling kan den upphandlade myndigheten ställa krav på de leverantörer 

som avser ange ett anbud. Dessa kan vara av typen skall- eller bör-krav. (KTH, 2016) 

 

Ett skall-krav utvärderas binärt, det vill säga, antingen uppfylls kravet eller så görs det inte. 

Uppfylls inte skall-kravet måste leverantören förkastas, oavsett om denne uppfyller övriga 

krav. Detta medför att skall-kraven måste vara väl genomtänkta då ett satt skall-krav får inte 

ändras efter annonsering. (KTH, 2016) 

 

Ett bör-krav är mjukare än skall-kravet, det behöver inte uppfyllas men ett uppfyllt och hur väl 

ett bör-krav uppfylls ger olika fördel åt leverantören i förhandlingen. Skalan på bör-kraven kan 

variera efter upphandlarens tycke och avser ofta komplettera bedömningen av de priser som de 

utvalda leverantörerna offererat. (KTH, 2016) 

 

Socialt ansvar 

LOU säger i kap1:§9 att upphandlande myndighet ska beakta miljömässiga och sociala 

aspekter om upphandlingens natur motiverar detta. Vidare säger kap6:§13 att en myndighet får 

ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. Dessa 

aspekter måste dock anges i upphandlingsannonsen eller -förfrågan. (Riksdagen, 2016) 

De sociala kraven finns för att säkerställa att produkter och varor har producerats under 

acceptabla förhållanden under kontraktsperioden. För att hjälpa de upphandlande 

myndigheterna och deras leverantörer tillhandahåller konkurrensverket CSR kompassen. CSR 

kompassen tillhandahåller en sexstegsprocess med tips för hur en upphandlingsprocess en 

upphandlande myndighet gör ska se ut samtidigt som det socialt ansvarstagande säkerställs. 

(Konkurrensverket, 2016c) 
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Landstingen har via LFU också en egen organisation för socialt ansvarstagande som kallas: 

Socialt Ansvarstagande i offentlig Upphandling (SAOU). Organisationen  avser att vägleda 

landstingen i frågeställningar kring hållbar utveckling, det vill säga främja hållbara och 

ansvarfulla förhållanden till leverantörerna vid upphandling. Vidare har SAOU identifierat sju 

specifika varukategorier som kan medföra sociala och miljömässiga risker i produktionen där 

läkemedel är en av de sju grupperna. Dessa sju grupper bör därför beaktas extra noggrant enligt 

SAOU. Vidare tillhandahåller SAOU en trestegsprocess för att säkerställa socialt ansvar vid 

upphandling. Denna process riktar sig både till uppköpande myndighet samt leverantören. 

(Socialt Ansvarstagande, 2016), (Göthberg, 2016) 

För socialt ansvarstagande finns det är en internationell ISO standard, ISO 26000. Detta är 

ingen certifiering utan ISO 26000 innehåller endast riktlinjer för vad ett företag kan göra för 

att skapa en hållbarutveckling. ISO 26000 bygger på sju principer som tillsammans definierar 

begreppet socialt ansvar. (Swedish Standards Institute, 2016) 
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Appendix III – Intervjufrågor  
Appendixet visar respektive intervjufrågeformulär som använts mot de olika yrkesgrupperna 

som intervjuats.  

Politiker och ledning inom regionerna  

Presentation av Tor och Carl samt upplägget för examensarbetet 

o Förklara tankar kring tjänsten läkemedel och gemensamt värdeskapande 

o Förklara varför intervjuobjektet blivit utvalt 

o Förklara upplägget för intervjun – utgår från fyra kärnområden (affärsrelationer, prissättning, 

inköp, från produkt- till tjänsteperspektiv).  

Intervjufrågor 

 Inledande frågor 

o Beskriv kortfattat din position och hur/om den relaterar till läkemedelsupphandling. 

 Affärsrelationer 

o Beskriv den uppfattning du har av regionens relation med läkemedelsbolag. Skulle du vilja 

förändra något och varför?  

o Vilka faktorer värderar och tycker regionen är viktiga i affärsrelationer med läkemedelsbolag 

och varför dessa faktorer?  

o Upplever du att LOU främjar eller motverkar er relation med läkemedelsbolagen?  

o Hur hade den optimala affärsrelationen sett ut med läkemedelsbolag och varför är just detta den 

optimala relationen?  

 Prissättning 

o Hur definierar du det mest ekonomiskt fördelaktiga läkemedlet? Måste detta vara 

kostnadseffektivt och vilka parametrar är viktiga?  

o Hur säkerställer ni att era inköp är bra och inte bara billiga?  

o Vad använder ni för prissättningsmodeller idag? (är allt nettopris eller använder ni även 

exempelvis pay-for-respond) 

o Anser ni dessa modeller vara de lämpligaste, om inte, varför används de? 

o Ser ni på inköpsvärdet eller det bakomliggande behovet vid bedömning av vilken 

prissättningsmodell som är intressant? 

 Inköp 

o Anser du att upphandlingsprocessen för läkemedel fungerar som den är utformad idag? 

Varför/varför inte? 

o Hur hade den optimala upphandlingsprocessen för läkemedel sett ut?  

o Hur anser ni att er inköpsposition ser ut vid inköp av läkemedel och varför anser ni att positionen 

är som den är?  

 Från produkt- till tjänsteperspektiv 

o Vad är regionens inställning till att utöka läkemedelsupphandling till att innefatta 

mervärdestjänster, varför är den så?  

o Vilka typer av mervärdestjänster ser du som attraktiva i framtiden, vad gör att du tror på denna 

typ av mervärdestjänst?  

o Anser du att LOU komplicerar innovation och utveckling av upphandlingsprocessen med 

avseende på mervärdestjänster?  

o Om du får spekulera fritt kring innovations-/utvecklingsområden i samband med 

läkemedelsinköp, vilka skulle dessa vara?  
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Inköp och upphandlingsansvariga inom regionerna  

Presentation av Tor och Carl samt upplägget för examensarbetet 

o Förklara tankar kring tjänsten läkemedel och gemensamt värdeskapande 

o Förklara varför intervjuobjektet blivit utvalt 

o Förklara upplägget för intervjun – utgår från fyra kärnområden (affärsrelationer, prissättning, 

inköp, från produkt- till tjänsteperspektiv).  

Intervjufrågor 

 Inledande frågor 

o Beskriv kortfattat din position och hur/om den relaterar till läkemedelsupphandling. 

 Affärsrelationer  

o Beskriv den uppfattning du har av regionens relation med läkemedelsbolag. Finns det något som 

du skulle vilja förändra på och varför det?  

o Vilka faktorer värderar och tycker du är viktiga i er affärsrelation med läkemedelsbolagen, 

varför är dessa viktiga?  

o Upplever du att LOU främjar eller motverkar er relation med läkemedelsbolagen?  

o Hur ser den optimala affärsrelationen ut med läkemedelsbolagen och varför är just den optimal?  

 Prissättning 

o Hur definierar ni det mest ekonomiskt fördelaktiga läkemedlet? Måste detta vara 

kostnadseffektivt och vilka parametrar ser ni på?  

o Hur säkerställer ni att era inköp är bra och inte bara billiga?  

o Vad använder ni för prissättningsmodeller idag? (är allt nettopris eller använder ni även 

exempelvis pay-for-respond) 

o Anser ni dessa modeller vara de lämpligaste, om inte, varför används de? 

o Ser ni på inköpsvärdet eller det bakomliggande behovet vid bedömning av vilken 

prissättningsmodell som är intressant? 

 Inköp - regional kontra nationellt upphandlande 

o Anser du att upphandlingsprocessen för läkemedel fungerar som den är utformad idag? 

Varför/varför inte? Vilka intressenter är inblandade i samanställningen av vad som ska 

upphandlas? 

o Hur hade den optimala upphandlingsprocessen för läkemedel sett ut och varför är detta den 

optimala processen?  

o Kan du påverka upphandlingsprocessen? Skulle du vilja förändra något? 

o Hur anser du att er inköpsmakt är i förhållande till läkemedelsbolagen vid inköp av läkemedel? 

Varför har ni denna position? 

o Hur upptäcker ni behovet av att upphandla ett läkemedel, och när det har identifierats, agerar ni 

som en decentraliserad eller centraliserad inköpsorganisation? 

o Hur förändras din arbetsroll om regional respektive nationell upphandling sker?  

 Från produkt- till tjänsteperspektiv – inom antibiotika och hepatit C 

o Vad är regionens inställning till att utöka läkemedelsupphandling till att innefatta 

mervärdestjänster och varför är den så?  

o Vilka typer av mervärdestjänster ser du som attraktiva i framtiden och varför?  

o Anser du att LOU komplicerar innovation och utveckling av upphandlingsprocessen med 

avseende på mervärdestjänster?  

o Hur kan en mervärdestjänst förenas i en upphandling av läkemedel? 

o Om du får spekulera fritt kring innovations-/utvecklingsområden i samband med 

läkemedelsinköp, vilka skulle dessa vara?  



143  

 

Medicinsk personal inom regionerna 

Presentation av Tor och Carl samt upplägget för examensarbetet 

o Förklara tankar kring tjänsten läkemedel och gemensamt värdeskapande 

o Förklara varför intervjuobjektet blivit utvalt 

o Förklara upplägget för intervjun – utgår från fyra kärnområden (affärsrelationer, prissättning, 

inköp, från produkt- till tjänsteperspektiv).  

Intervjufrågor 

o Inledande frågor 

 Beskriv kortfattat din position och hur/om den relaterar till läkemedelsupphandling. 

o Affärsrelationer 

 Beskriv den uppfattning du har av regionens relation med läkemedelsbolag. Skulle du 

vilja förändra något och varför?  

 Vilka faktorer värderar och tycker regionen är viktiga i affärsrelationer med 

läkemedelsbolag och varför dessa faktorer?  

 Upplever du att LOU främjar eller motverkar er relation med läkemedelsbolagen?  

 Hur hade den optimala affärsrelationen sett ut med läkemedelsbolag och varför är just 

detta den optimala relationen?  

o Prissättning 

 Hur definierar du det mest ekonomiskt fördelaktiga läkemedlet? Måste detta vara 

kostnadseffektivt och vilka parametrar är viktiga?  

 Om du får spekulera fritt, hur skulle du vilja att prissättningen av läkemedel skulle ske 

och varför? (exempelvis pay-for-respond) 

 Upplever du att kostnaden för läkemedel motiveras av de behandlings-/medicinska 

effekter som uppnås?  

o Inköp 

 Anser du att upphandlingsprocessen för läkemedel fungerar som den är utformad idag? 

Varför/varför inte? 

 Till vilken grad är ni inblandad i att välja ut läkemedel som upphandlas?  

 Kan ni påverka upphandlingsprocessen? Skulle ni vilja förändra något? 

 Hur hade den optimala upphandlingsprocessen för läkemedel sett ut?  

 Hur anser ni att er inköpsposition ser ut vid inköp av läkemedel och varför anser ni att 

positionen är som den är?  

o Från produkt- till tjänsteperspektiv 

 Vad är din inställning till att utöka läkemedelsupphandling till att innefatta 

mervärdestjänster, varför är den så?  

 Vilka typer av mervärdestjänster ser du som attraktiva i framtiden, vad gör att du tror 

på denna typ av mervärdestjänst?  

 Anser du att LOU komplicerar innovation och utveckling av upphandlingsprocessen 

med avseende på mervärdestjänster?  

 Om du får spekulera fritt kring innovations-/utvecklingsområden i samband med 

läkemedelsinköp, vilka skulle dessa vara?  
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Säljare inom fallföretag 

Presentation av Tor och Carl samt upplägget för examensarbetet 

o Förklara tankar kring tjänsten läkemedel och gemensamt värdeskapande 

o Förklara varför intervjuobjektet blivit utvalt 

o Förklara upplägget för intervjun – utgår från fyra kärnområden (affärsrelationer, prissättning, 

inköp, från produkt- till tjänsteperspektiv).  

Intervjufrågor 

 Inledande frågor 

o Beskriv kortfattat ni position och hur/om den relaterar till läkemedelsupphandling. 

 Affärsrelationer  

o Beskriv den uppfattning du har av MSD relation med regionerna. Finns det något som du skulle 

vilja förändra på och varför det?  

o Vilka faktorer värderar och tycker ni är viktiga i er affärsrelation med regionerna, varför är dessa 

viktiga?  

o Upplever ni att LOU främjar eller motverkar er relation med regionerna och landstingen?  

o Hur ser den optimala affärsrelationen ut med landstingen/regionerna och varför är just den 

optimal?  

 Prissättning 

o Hur tror du att regionerna definierar det mest ekonomiskt fördelaktiga läkemedlet? Måste detta 

vara kostnadseffektivt och vilka parametrar ser de på?  

o Anser ni landstingens prissättningsmodeller vara de lämpligaste, om inte, varför används de? 

 Inköp - regional kontra nationellt upphandlande 

o Anser du att upphandlingsprocessen för läkemedel fungerar som den är utformad idag? 

Varför/varför inte? Vilka intressenter är inblandade i sammanställningen av vad som ska 

upphandlas? 

o Hur hade den optimala upphandlingsprocessen för  läkemedel sett ut och varför är detta den 

optimala processen?  

o Kan ni påverka upphandlingsprocessen? Skulle ni vilja förändra något? 

o Hur anser du att er makt som säljare är i förhållande till regionerna vid inköp av läkemedel? 

Varför har ni denna position? 

 Från produkt- till tjänsteperspektiv – inom antibiotika och hepatit C 

o Vad tror du regionens inställning till att utöka läkemedelsupphandling till att innefatta 

mervärdestjänster är och varför är den så?  

o Vilka typer av mervärdestjänster ser du som attraktiva i framtiden och varför?  

o Anser du att LOU komplicerar innovation och utveckling av upphandlingsprocessen med 

avseende på mervärdestjänster?  

o Hur kan en mervärdestjänst förenas i en upphandling av läkemedel? 

o Om du får spekulera fritt kring innovations-/utvecklingsområden i samband med 

läkemedelsinköp, vilka skulle dessa vara?  

 Affärsmodeller 

o Vad har ni för affärsmodell på MSD idag? 

o Vad har ni för affärsstrategi på MSD idag? 

o Anses MSD kunna ses som ett öppet eller stängt företag när det kommer till förändring, det vill 

säga, kommer utveckling på förfrågan eller identifierar ni den själva? 
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Appendix IV – PM till intervju 
Inför intervju den XXXXXXX 

Först och främst skulle både (jag och Carl alt jag och Tor) vilja tacka er för att ni har gått med 

på att ställa upp på en intervju. Vår förhoppning är att intervjun ska vara givande för både oss 

och er. Vi hoppas att intervjun ska kunna tillföra ett djup till vårt arbete och att vi med vår 

bakgrund, våra frågor och utifrånperspektiv ska kunna väcka tankar som kan underlätta och 

förbättra ert framtida arbete.  

Innan ni får en kortare bakgrundsbeskrivning och inblick i vad examensarbetet handlar om 

skulle vi vilja presentera oss båda ytterligare samt berätta varför vi är intresserade av 

läkemedelsupphandling. Vi går båda sista terminen på civilingenjörsutbildningen industriell 

ekonomi vid Linköpings Universitet där vi har läst en teknisk kandidat inom bioteknik och en 

ekonomiska master inom strategi och styrning. Det är kombinationen av vår 

utbildningsbakgrund, övertygelse att det finns innovations- och utvecklingspotential inom 

sjukvården och läkemedelsupphandling samt vårt intresse för läkemedelsindustrin som gjorde 

att vi valde att göra det examensarbete vi nu gör.  

Vidare är vårt syfte i examensarbetet: Hur ska läkemedelsföretag och sjukvården arbeta med 

tjänsteinnovation och –utveckling inom läkemedelsinköp för att upprätta attraktiva och 

ömsesidiga samarbeten, främja gemensamt värdeskapande och god hälso- samt sjukvård?  

Vår arbetshypotes är att det genom gemensamt värdeskapande skulle gå att skapa en fördelaktig 

situation för alla delaktiga parter (landstinget, patienter och läkemedelsföretag) och en bättre 

samt mer effektiv hälso- och sjukvård. Därför är vi intresserade av de bakomliggande strategier 

som styr vid läkemedelsinköp, hur landstinget ser på framtida läkemedelsinköp, vilken 

utvecklingsmöjligheter som finns och om det går att se på läkemedel utifrån ett 

tjänsteperspektiv istället för ett produktperspektiv samt vad detta skulle medföra.  

För att få en verklighetsbaserad och god förståelse för vilka faktorer och behov som påverkar 

läkemedelsupphandling kommer vi genomföra intervjuer med flera personer på olika 

positioner inom landstinget. Dessutom kommer rapporten undersöka ett läkemedelsföretag, hur 

de jobbar och vilken inställning de har till läkemedelsupphandling. Detta för att få perspektiv 

och validitet i studien, samt underlätta att dra slutsatser i rapporten. Det är därför viktigt att 

förtydliga att examensarbetet och rapportens syfte är av akademisk karaktär för att bekräfta 

eller förkasta vår arbetshypotes. 

Avslutningsvis hittar ni frågorna som kommer att ligga till grund för den intervju och 

diskussion vi kommer att genomföra längre ner i dokumentet. Har ni några frågor eller 

funderingar rörande dessa eller intervjun generellt är ni välkomna till att höra av er till (mig 

eller Carl alt mig eller Tor). 

Med vänliga hälsningar, 

 

  

Tor Broman   Carl Åkesson 

torbroman@gmail.com  carl.kesson@gmail.com 

076 - 285 11 11  070 – 262 86 78 
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