
 

 

 

  

OUTSOURCING INOM 
LÄKEMEDELSBRANSCHEN 
Det faktiska utfallet 
 
OUTSOURCING IN THE 
PHARMACEUTICAL INDUSTRY 
The actual outcome 

Examensarbete inom huvudområdet företagsekonomi 
Grundnivå, 15 Högskolepoäng 
Vårtermin 2017 
 
Författare: 
Michelle Kristoffersson 
Christina Zhang Pettersson 
 
Handledare: Susanne Durst 
Examinator: Christian Gadolin 



 

 

 

 

 

 

Förord 

 

Vi vill först ge ett stort tack till vår handledare Susanne Durst för all den snabba hjälp vi fått 
och de givande diskussioner vi haft som fortsatt driva uppsatsen framåt i positiv riktning. Vi 
vill även tacka examinator Christian Gadolin, seminarieledare Ann-Christine Mjölnevik och 

Nomie Eriksson och de kurskamrater som vid opponering av uppsatsen bidragit till 
intressanta diskussioner och tacksam kritik.  

 
Vi vill dessutom rikta ett tack till de företag som svarade på vår enkätundersökning, era svar 

var mycket hjälpsamma och gav ett intressant resultat. 
 

Slutligen vill vi ge ett stort tack till de tre företagen som ställde upp på intervju. Utan er hade 
vår uppsats inte nått den höjden den gjorde. 

 
 
 
 

Skövde, juni 2017 
 

Michelle Kristoffersson & Christina Zhang Pettersson 
  



 

 

  



 

 

Sammanfattning 
 
Bakgrund: Outsourcing är inget nytt fenomen då transaktionskostnadsteorin formades 1937 
som beskrev att företag bör vända sig till marknaden i de fall detta gynnade företaget 
ekonomiskt. Sedan dess har teorier kring outsourcing förändrats och i dag handlar 
outsourcing om att kunna fokusera på företagets kärnkompetens och vilka möjligheter och 
risker outsourcing medför. Läkemedelsbranschen har på senare år börjat outsourca forskning 
och produktutveckling, vilka ses som kärnprocesser. Det råder därför delade meningar om 
branschen faktiskt har en kärnprocess. 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att förstå hur och varför läkemedelstillverknings-
branschen outsourcar, om de outsourcade processerna har koppling till företags kärnprocesser 
och hur outsourcing faktiskt påverkar företaget, både monetärt och icke-monetärt. 
 
Metod: Det empiriska materialet insamlades med både kvantitativ och kvalitativ metod. En 
enkätundersökning genomfördes för att få en generell bild av hur läkemedelstillverknings-
branschen outsourcar för att sedan genomföra tre intervjuer för att få djupare kunskap om 
varför företag gjort de angivna val kring outsourcing. De intervjuade företagen valdes ut 
genom ett typiskt urval där företag valdes som svarat utifrån vissa bestämda kriterier. 
 
Slutsats: Uppsatsen har belyst att den vanligaste processen att outsourca är tillverkning, men 
att även forskning och produktutveckling outsourcas till viss del. Detta berodde på att företag 
upplevde resurs- och kunskapsbrist inom de outsourcade processerna. Studien fann även att 
sambandet mellan anledningen till och utfallet av outsourcing var svagt. Däremot hamnade 
den ökade lönsamheten sist inom båda kategorierna. Det påvisades också att det är svårt att 
definiera en kärnprocess till branschen med anledning av den diversifiering som i dag 
karaktäriserar branschen. Däremot framkom produktutveckling som den vanligaste 
kärnprocessen inom företag, där det visade sig att företag inte tenderar att outsourca sin 
kärnprocess. 
 
Nyckelord: outsourcing, läkemedelsbranschen, läkemedelstillverkningsbranschen, bioteknik, 
medicinteknik, kärnprocess, KBV, RBV 
 
  



 

 

Abstract 
 
Background: Outsourcing is not a new phenomenon. Transaction cost theory was formed in 
1937, which described that companies should transfer activities externally when this 
benefited companies financially. Since then, theories of outsourcing have changed and today, 
it has been switched to outsourcing of core competencies and a discussion of both 
opportunities and risks. In recent years the pharmaceutical industry has started to outsource 
their research and product development, which is considered a core process. Due to this there 
is a debate whether or not the industry has a core process. 
 
Purpose: The purposes of this thesis are to understand how and why the pharmaceutical 
manufacturing industry is outsourcing, how the outsourced processes relate to their core 
processes and how outsourcing affects the companies, both monetary and non-monetary. 
 
Method: The empirical evidence was gathered with both quantitative and qualitative 
methods. Firstly, a survey was conducted to get a general picture of how the pharmaceutical 
manufacturing industry outsources which was then followed by three interviews to gain an 
in-depth knowledge of why companies have made specified decisions regarding outsourcing. 
The companies were selected according to a number of specific criteria. 
 
Conclusion: The thesis has highlighted that manufacturing is the most common process of 
outsourcing, but also that research and product development is outsourced to some extent. 
This was due to the fact that companies experienced resource and knowledge shortage in the 
outsourced processes. The study also found that the relation between the reason and the 
outcome of outsourcing was weak. However, the increased profitability ended last in both 
categories. It was also found that it is difficult to define a core process within the industry due 
to the diversification that today characterizes the industry. On the other hand, product 
development appear to be the most common core process within companies, where it also 
shows that companies tend not to outsource their core process. 
 
Keywords: Outsourcing, pharmaceutical industry, pharmaceutical manufacturing industry, 
biotechnology, medical technology, core process, KBV, RBV 
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1 INLEDNING 
Inledningen presenterar ämnets bakgrund och förklarar outsourcing utifrån möjligheter och 
risker, därefter redogörs det för de risker outsourcing kan medföra utifrån ett 
kunskapsperspektiv som kopplar till läkemedelsbranschen. Diskussionen mynnar sedan ut i 
uppsatsens syfte och de frågeställningar som kommer att besvaras i uppsatsens slutsats. 

1.1 Problembakgrund 
Outsourcing kan räknas som den kanske populäraste företagsstrategin de senaste åren, 
framförallt sedan globaliseringen fått en allt större roll (Edvardsson & Durst, 2014). 
Anledningen till outsourcing är olika men den mest grundläggande orsaken är att företag 
anser att outsourcing kommer skapa konkurrensfördelar och att företaget därefter kommer att 
kunna uppnå högre lönsamhet (Weidenbaum, 2005) där lönsamhet definieras som avkastning 
på företagets totala kapital (Johansson et al., 2013). Tanken bakom outsourcing är 
transaktionskostnadsteorin vilken formades av Coase (1937) på 1930-talet. I The nature of 
the firm skriver han att företag måste lägga både tid och pengar för att kunna göra en 
transaktion på marknaden. Vidare menar han att transaktionskostnaderna och 
effektivitetsförlusten i bolaget blir mindre om företaget istället köper produkten eller tjänsten 
på marknaden. 
 
Motiven till outsourcing har de senaste åren gått från ett kostnadsperspektiv till att istället 
fokusera på företags kärnkompetens (Edvardsson & Durst, 2014). Outsourcing fungerar 
därför i dag som en strategi för att utveckla företags kompetenser, talanger och förmågor 
genom att besätta den senaste tekniken eller infrastruktur från andra företag. Detta gäller 
åtminstone i branscher som är kunskapsbaserade (Edvardsson & Durst, 2014), t.ex. 
läkemedelsbranschen. Därutöver kan företag välja att outsourca med anledning att 
outsourcing kan ge möjligheter till ökad flexibilitet och få tillgång till expertkunskap (Quinn 
& Hilmer, 1995). 
 
Att endast presentera möjligheter ger dock en ofullständig uppfattning om outsourcing 
eftersom risker i allmänhet är en naturlig del av företags strategier (Raiborn et al., 2009). 
Trots att outsourcing i dag anses som en populär strategi som bland annat används för att öka 
företags lönsamhet finns det ändå potentiella risker med outsourcing. En av de allvarligaste 
riskerna är att outsourcing kan minska innovation (Lowman et al., 2012). Detta kan leda till 
en förlust av långsiktig forskning och utveckling som i alla branscher anses vara en av de 
starkaste konkurrenskrafterna, varav forskning och utveckling även ses som kärnprocesser. 
Som ett resultat kan företag tappa kontakten med nya tekniska genombrott och förlorar därför 
möjligheter till produkt- och processinnovationer (Teece, 1987). 
 
En annan risk är att outsourcing kan leda till högre kostnader. Trots att outsourcing kan 
användas för att kontrollera eller minska kostnader finns det vissa risker att outsourcing inte 
minskar kostnaderna som förväntat utan i vissa fall ökar kostnaderna (McCarthy & 
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Anagnostou, 2004). Weinberg (2011) menar däremot att trots att outsourcingföretag kan 
kosta upp till 50 % mer än en heltidsanställd finns det fortfarande utrymme för 
kostnadsbesparingar. 

1.2 Problemdiskussion 
Kunskapsbaserad outsourcing motiveras av globalisering (Bryan et al., 2017), att skaffa sig 
högre kunskap (Grimpe & Kaiser, 2010) och ökade konkurrensfördelar (Zack, 1999), men 
dessa motiveringar kan i längden istället leda till högre kostnader för företaget. Att lägga ut 
processer till externa parter leder till att företag kan fokusera mer på kärnverksamheten vilken 
direkt bidrar till konkurrensfördelar (Quinn & Hilmer, 1995), men vad innebär det för 
företags kompetens att outsourca? 
 
För att vända på den allmänt kända definitionen att kompetens inte minskas ju mer den 
används (González-Loureiro et al., 2015; Prahalad & Hamel, 1990) går det säga att 
kompetens minskas då den inte används. Det vill säga att företag tappar kunskap om de 
processer de väljer att outsourca. De vanligaste processerna att outsourca är IT, HR och 
finans (Anderson & Vita, 2006; Raiborn et al., 2009) men det finns även en stadig ökning på 
outsourcing av forskning och utveckling (Bryan et al., 2017; Grimpe & Kaiser, 2010; 
Lowman et al., 2012). 
 
En risk med outsourcing ur ett kunskapsperspektiv är att företag tappar kunskap om sina 
outsourcade processer men även den tysta kunskapen som företag tenderar att utveckla över 
tid som hjälper företaget att kombinera sina befintliga resurser på ett bättre sätt för att kunna 
bli mer konkurrenskraftiga (Lowman et al., 2012; Zack, 1999). Det kan dessutom leda till att 
företaget förlorar kunskap om hur företagets processförlopp hänger samman (Lowman et al., 
2012). Genom att företag förlorar kunskap kan de i längden bli mer beroende av sin 
outsourcingpartner som står för både kompetensen och de tekniska möjligheterna (Kotabe et 
al., 2012). Så vad händer om företagets outsourcingpartner säger upp kontraktet? 
 
Företaget kan för det första få ökad konkurrens på marknaden. Detta beror på att 
outsourcingpartnern inte bara lär sig att utföra arbetsuppgifterna utan även lär sig hela 
arbetsprocessen (Anderson & Vita, 2006) då det finns risk för informationsspridning 
(Lowman et al., 2012). Den före detta outsourcingpartnern kan då själv ta sig in på 
marknaden med hjälp av den kunskap de fått och agera som konkurrent till sin tidigare 
uppdragsgivare (Prahalad & Hamel, 1990; Weidenbaum, 2005). 
 
Vad gäller läkemedelsbranschen beskriver Lowman et al. (2012) att produktutveckling som 
varit en kärnprocess inom branschen tenderar att bli outsourcad mer och mer. Detta beskriver 
Lowman et al. (2012) som att läkemedelsbranschen är på väg från att ha varit en centraliserad 
bransch till att bli decentraliserad med mycket nätverkande och samarbete. 
 
Trots att läkemedelsbranschen karaktäriseras av forskning och utveckling vilka menas vara 
kärnprocesser i alla företag är denna bransch inte annorlunda. Langer (2010) menar att 
läkemedelsbranschen, liksom andra branscher, motiveras av outsourcing för att öka 
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konkurrenskraften, få tillgång till kunskap och öka effektiviteten då denna bransch inte heller 
alltid har kapacitet och kunskap att behålla vissa processer inom företaget. Vilka processer 
som läkemedelsföretag väljer att outsourca beror sedan på flera anledningar. Tidigare 
forskning (Banerjee & Martin, 2015; Miller, 2009) menar att vilka funktioner och till hur stor 
del företag väljer att outsourca beror på hur välutvecklade regelsystemen är på det specifika 
området. Banerjee och Martin (2015) tar upp att läkemedelsföretag är tvungna att outsourca 
tillverkningsprocesser med anledning att det är svårt och dyrt att tillverka själv på grund av 
det hårda regelverket. Miller (2009) menar fortsättningsvis att företag har större förtroende 
för sina interna system, än att outsourca dessa, då det inte finns tillräckligt utvecklade regler 
på den specifika marknaden. 
 
Läkemedelsbranschen kan alltså sägas fungera som andra branscher trots att majoriteten av 
deras aktiviteter består av kärnprocesser. Det har däremot blivit en viss otydlighet kring vilka 
processer som nu kan räknas som kärnprocesser inom läkemedelsbranschen då outsourcing 
har blivit en ökande trend bland processer som anses vara kärnprocesser (Lowman et al., 
2012). Det går också att förstå att outsourcingbeslut inom läkemedelsbranschen grundar sig 
på liknande beslut som i andra branscher (Langer, 2010). Vi vill därför undersöka vad som 
styr företag inom läkemedelsbranschen att outsourca de aktiviteter de väljer att outsourca 
samtidigt som vi vill se hur outsourcing påverkar företaget, vilket leder oss fram till 
uppsatsens syfte. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att förstå hur och varför läkemedelstillverkningsbranschen 
outsourcar, om de outsourcade processerna har koppling till företags kärnprocesser och hur 
outsourcing faktiskt påverkar företaget, både monetärt och icke-monetärt. 

1.4 Frågeställningar 
För att besvara syftet har tre frågeställningar tagits fram som kommer att besvaras i 
uppsatsens slutsats: 

• Vilka delar av verksamheten är vanligast att outsourca och varför? 
• Har denna/dessa delar koppling till företagets kärnprocesser? 
• Hur påverkas företag av outsourcing, både ur ett monetärt och icke-monetärt 

perspektiv? 

För att kunna besvara frågeställningarna kommer vi att använda oss av både kvantitativ och 
kvalitativ metod. 

1.5 Avgränsningar 
Vi har avgränsat oss till att undersöka läkemedelsföretag i tillverkningsbranschen där vi 
endast undersökt tillverkande företag av läkemedel, medicin- och bioteknik och därav inte 
tagit hänsyn till företag som tillverkar farmaceutiska basprodukter. Avgränsning till en 
specifik bransch görs med hänsyn till att branscher är heterogena och att detta påverkar 
företags val av strategi och kultur (Rouse & Daellenbach, 1999). Vi har valt att undersöka 
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läkemedelsbranschen med anledning att denna bransch karaktäriseras av kunskap och att det 
på senare år har blivit allt vanligare att outsourca forskning och utveckling som hör till 
branschens kärnverksamhet (Cockburn & Henderson, 1994; Grimpe & Kaiser, 2010; 
Henderson & Cockburn, 1996; Holcomb & Hitt, 2007; Lowman et al., 2012). 

1.6 Disposition 
Den teoretiska referensramen i Kapitel 2, kommer att gå igenom olika begrepp för att ge 
förståelse för vad dessa betyder i denna uppsats och samtidigt förklara hur outsourcing kan 
förstås utifrån vetenskapliga teorier. Kapitel 3 vilken handlar om metod, tar upp vilka val vi 
gjort kring metod men det diskuteras också hur vi ur ett etiskt perspektiv ska kunna fastställa 
trovärdigheten på studien. I Kapitel 4 har vi vävt in både empiri och analys vilket innebär att 
vi delat in kapitlet i ett flertal underrubriker som var för sig berättar vad empirin sagt för att 
sedan ta upp relevanta teorier för att slutligen föra en analys kring empirins mönster. Sist 
presenteras slutsatsen i Kapitel 5 där vi väver ihop de båda studierna för att göra en 
konklusion innan vi diskuterar de bidrag och brister som uppkommit i genomförandet av 
studien. Slutligen presenteras förslag till fortsatt forskning. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
Den teoretiska referensramen går först igenom de begrepp som är centrala för att förstå den 
fortsatta diskussionen, därefter ges en kort förklaring till varför vi valt de teorier vi valt. 
Slutligen redogörs det för de teorier vi kommer att använda för att förstå och analysera den 
empiriska data vi samlat in. 

2.1 Outsourcing 
Outsourcing har alltid handlat om effektivitet, allra främst kostnadseffektivitet (Coase, 1937; 
Everaert et al., 2010; Hätönen & Eriksson, 2009; Williamson, 1975). Detta beror på att 
outsourcing till en början användes av tillverkande företag för att uppnå kostnadsreduktion av 
bland annat löner och transportkostnader (Edvardsson & Durst, 2014). Eftersom outsourcing 
har utvecklats mycket under åren har Hätönen och Eriksson (2009) kunnat dela in 
outsourcing i olika eror. Det kan därför förstås att det finns ett flertal definitioner av 
begreppet outsourcing. Detta syns vidare tydligt i en artikel av Espino-Rodríguez och Padrón-
Robaina (2006) där de sammanställt 16 artiklars olika definitioner av outsourcing. Dessa 
sammanfattades och vi har senare gjort en egen definition av deras sammanfattning till att 
outsourcing ”är ett strategiskt beslut som innebär att anlita ett annat företag som utför 
supportprocesser mer effektivt än företaget själv”. Denna definition tar däremot bara upp att 
outsourcing handlar om supportprocesser, vilket inte speglar hela verkligheten (Gilley & 
Rasheed, 2000). 
 
I den här uppsatsen har vi därför valt att använda oss av Gilley och Rasheeds (2000) 
definition av outsourcing som från vår tolkning lyder: ”outsourcing är ett strategiskt beslut 
som kan påverka hela företaget där man köper in tjänster som tidigare har eller inte har 
hanterats internt.” För att utveckla denna definition menar Weinberg (2011) att outsourcing 
handlar om att använda sig av leverantörer och/eller konsulter där företaget upplever resurs- 
eller kapacitetsbrist. Hon menar senare att företag ofta hamnar mitt i mellan två extremer där 
företag outsourcar hela och flera funktioner eller endast tar in konsulter för att fylla resurs- 
eller kapacitetsbrist vid ett speciellt tillfälle. 
 
Fortsättningsvis kan man dela in outsourcing i olika inriktningar, business process 
outsourcing (BPO) och knowledge process outsourcing (KPO) (Durst & Edvardsson, 2015). 
KPO är en viktig strategi i dagens kunskapssamhälle då företag outsourcar för att få tillgång 
till bättre beslutsfattande och expertkunskap (Currie et al., 2008). BPO syftar istället till att 
outsourca hela eller delar av vissa funktioner som inte direkt bidrar till varaktiga 
konkurrensfördelar (Durst & Edvardsson, 2015). 

2.2 Kärnprocesser och supportprocesser 
Företag är uppbyggda av en mängd olika processer där dessa räknas som antingen support- 
eller kärnprocesser beroende på vilken typ av företag det är (Edvardsson & Durst, 2014). 
Fortsättningsvis räknas vissa processer alltid som kärnprocesser oberoende av vilken typ av 
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företag det är. Dit hör bland annat forskning och utveckling, teknik, produktdesign och 
marknadsföring (Edvardsson & Durst, 2014). Detta kan liknas med att kärnprocesser måste 
vara nära länkade med företagets kunders behov och önskningar (Espino-Rodríguez & 
Padrón-Robaina, 2006). Vidare räknar Bhalla och Terjesen (2013) upp processer inom 
bioteknikbranschen som definieras som kärnprocesser (operativa verksamheten, 
marknadsföring, service) och supportprocesser (inköp, teknikutveckling, infrastruktur). 
Slutligen kan supportprocesser delas upp i processer som stödjer kärnverksamheten och 
processer som inte påverkar kärnprocesserna (Quinn & Hilmer, 1995) (Figur 1). 
 
Kunskap och teknik är processer som kännetecknar bioteknikbranschen (Bhalla & Terjesen, 
2013). Denna bransch har sedan 1970-talet gått om läkemedelsbranschen och blivit den 
främsta innovatören av läkemedelstillverkning. Detta förklaras även i en rapport av Pfizer 
(2014) att bioteknisk utveckling är ett snabbt stigande högteknologiskt område inom 
läkemedelstillverkning. Lowman et al. (2012) förklarar detta med att produktutveckling 
räknats som läkemedelsbranschen kärnprocess fram till de senaste åren. De förklarar det som 
att trenden att outsourca, istället för att hjälpa branschen bli mer innovativ, istället har hindrat 
branschen från att komma med nya idéer och produktutveckling. Vilket resulterat i att 
läkemedelsbranschen inte kan sägas ha någon kärnprocess (Lowman et al., 2012). 
 
Då dessa branscher tillverkar läkemedel, medicintekniska- och bioteknologiska lösningar 
kommer vi i denna uppsats att använda branscherna synonymt där vi hänvisar till dem som 
läkemedelsbranschen. 
 
 

 
Figur 1. Uppdelning av processer inom företag 

 
 

2.3 Val av teori 
Uppsatsens inledande kapitel har visat de möjligheter och risker som outsourcing kan 
medföra med fokus på läkemedelsbranschen. Outsourcing förstås utifrån viljan att 
effektivisera företaget och att företaget har möjlighet att lägga tid och pengar på de resurser 
som faktiskt bidrar till framställning av nya produkter (Langer, 2010). För att kunna svara på 
uppsatsens syfte; att förstå hur och varför läkemedelstillverkningsbranschen outsourcar, om 
de outsourcade processerna har koppling till företags kärnprocesser och hur outsourcing 
faktiskt påverkar företaget, både monetärt och icke-monetärt, krävs en teori som förklarar vad 
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som driver företag att outsourca och vad de, enligt teorin, bör outsourca. Som grund finns det 
resursbaserade perspektivet (RBV) vilken förklarar vad företag bör satsa på för att uppnå 
högre lönsamhet (Barney, 1991; Barney et al., 2001). Avgränsningen till 
läkemedelsbranschen gör att den vidareutveckling som skett utifrån RBV blir aktuell för att 
förstå hur de immateriella tillgångarna, i vårt fall kunskap, kan bidra till högre lönsamhet 
(Grant, 1991). Det kunskapsbaserade perspektivet (KBV) hjälper oss därför att förstå vad 
som driver kunskapsbaserade branscher till ett visst beteende där det beskrivs hur företag kan 
använda sin kärnkompetens för att skapa strategiska beslut som leder företaget mot högre 
lönsamhet. Båda dessa perspektiv menar att resurser som bidrar till ökad lönsamhet ska 
behållas och skyddas internt i företaget (Grant, 1991; Quinn & Hilmer, 1995). Denna strategi 
förklarar dock inte strategierna inom läkemedelsbranschen då detta är en bransch som delar 
med sig av kunskap för att kunna utvecklas och bidra till fortsatt expertkunskap inom 
forskning och utveckling (Henderson & Cockburn, 1996). Det har fortsättningsvis skett en 
vidareutveckling av KBV och transaktionskostnadsteorin till relationsperspektivet (RV) som 
förklarar relationen mellan företag och varför de väljer att dela med sig av kunskap till 
varandra (Mehta et al., 2006; Mudambi & Tallman, 2010). 
 
RBV används därför som grund då denna teori är väletablerad, där vi tar in KBV och RV 
som kan sägas avgränsa RBV för att förklara den verklighet vi valt att studera. I Avsnitt 2.3.1 
ges en tillbakablick för att få en förståelse för hur strategierna för outsourcing började och 
förstå dess utveckling till i dag samt varför de valda teorierna är aktuella för att svara på 
uppsatsens syfte. 

2.3.1 Teoribakgrund fram till i dag 
Mycket av den forskning som finns kring outsourcing i dag är förankrad i 
transaktionskostnadsteorin (Coase, 1937; Everaert et al., 2010; Lonsdale & Cox, 2000; 
McCarthy & Anagnostou, 2004; Williamson, 1975). Detta beror på att Adam Smith redan 
1776 beskrev att företag ska låta rätt människor sköta rätt processer (Hätönen & Eriksson, 
2009). Det handlade redan då om effektivitet. 200 år senare ifrågasatte Williamson (1975) 
Adam Smiths metod och föreslog istället att företag kunde vända sig utanför företaget, till ett 
specialistföretag, för att skaffa sig den bästa kunskapen, men endast i de fall 
transaktionskostnaderna var lägre på marknaden än inom företaget. Förståelsen för hur 
företag är uppbyggda och formade kom på 1930-talet då Coase (1937) beskrev utifrån ett 
kostnadsperspektiv varför företag är uppbyggda på ett visst sätt. Han menade att företag 
väljer det alternativ som är mest kostnadseffektivt för företaget. 
 
Det började senare anses att transaktionskostnadsteorin inte längre kunde förklara den 
utveckling som har skett kring outsourcing från slutet av 1900-talet och framåt (Hätönen & 
Eriksson, 2009). Med anledning att vi befinner oss i en konkurrenskraftig marknad har det 
blivit en förskjutning från att fokusera på kostnadsreducering till att istället fokusera på 
resurser och kunskap (Hätönen & Eriksson, 2009; Wernerfelt, 1984). Denna utveckling har 
riktat fokus mot det resursbaserade perspektivet som söker att förklara vilka resurser som kan 
bidra till konkurrensfördelar (Barney, 1991). En resurs innebär allt som ger företaget styrkor 
och svagheter (Wernerfelt, 1984) och kan vara både materiella och immateriella tillgångar 
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(Caves, 1980). Det finns således mycket forskning kring kunskap då det anses vara den 
viktigaste resursen i företag (Barney, 1991; Grant, 1991; Penrose, 1959; Prahalad & Hamel, 
1990; Quinn & Hilmer, 1995). Den forskning som behandlar kunskap inom företag har vidare 
identifierats som det kunskapsbaserade perspektivet och ses som en sammanslagning med det 
resursbaserade perspektivet (Grant, 1997). Dessa två perspektiv redogör båda för, men med 
viss skillnad, vilka strategiska val företag kan göra för att uppnå konkurrensfördelar (Barney, 
1991; Grant, 1991; Quinn & Hilmer, 1995). 

2.4 Det resursbaserade perspektivet 
Det resursbaserade perspektivet förklarar hur företag kan få varaktiga konkurrensfördelar 
med hjälp av företagets interna resurser (Barney, 1991). Ett viktigt antagande är att resurser 
är heterogena mellan företag vilket innebär att inget företag har samma resurser som ett annat 
och att dessa resurser är stabila över tid (Barney, 1991). Dessa resurser kan vara både 
materiella och immateriella. Det viktigaste är däremot att de uppfyller kriterierna i VRIN-
ramverket (Barney et al., 2001), vilket innebär att resurser som är värdefulla, ovanliga, icke-
imiterbara och icke-utbytbara bär konkurrensfördelar.  
 
De flesta empiriska studier inom RBV har analyserat förhållandet mellan företags interna 
resurser och företags lönsamhet (Andersén, 2011). Detta hjälper företag att identifiera vilka 
interna resurser som kan skapa konkurrensfördelar (Barney, 1991). Därför brukar dessa 
resurser kopplas direkt till företags lönsamhet och bör skyddas inom företaget (Grant, 1991). 
De senaste åren har immateriella resurser som kunskapsresurser blivit både viktigare och 
vanligare i dagens kunskapssamhälle och i jämförelse med materiella resurserna är 
immateriella resurserna svårare att imitera (Andersén et al., 2016).  
 
I likhet med Andersén et al. (2016) menar De Carolis (2003) att kunskap som ökar under tid 
är svår att imitera och kan därför bidra till varaktiga konkurrensfördelar. Fortsättningsvis 
menar hon att detta inte alltid är fallet. Hon menar också att kunskap kan gå från att vara en 
styrka till att bli en svaghet. Detta beror på att kunskap som hålls inom företaget kan sluta 
utvecklas och bidrar till att företaget förlorar sin konkurrenskraft då de inte längre kan 
utveckla kunskap eller hålla denna på en stadig ökning (De Carolis, 2003). 
 
Fortsättningsvis menar Barney (1991) att utan företagsledningens kunskap och styrning 
kommer företag inte att kunna uppleva varaktiga konkurrensfördelar. Det kan därför förstås 
att immateriella tillgångar bidrar till varaktiga konkurrensfördelar på sikt, varav materiella 
tillgångar endast bidrar till tillfälliga konkurrensfördelar. I likhet med Barney (1991) menar 
Lowman et al. (2012) att förmågan att utveckla nya produkter är avgörande för företags 
konkurrenskraft inom läkemedelsbranschen. Han menar även att mindre företag vanligtvis 
outsourcar för att bibehålla konkurrenskraft eftersom dessa, trots kunskap om processen, 
saknar resurser och/eller kapacitet. Resurs- och kapacitetsbrist är dessutom något som det 
hårda regelverket bidrar till (Miller, 2009) då ett mjukare regelverk bidrar till att företag har 
mer förtroende för sina egna processer. 
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2.4.1 Det kunskapsbaserade perspektivet 
Till skillnad från det resursbaserade perspektivet handlar det kunskapsbaserade perspektivet 
endast om immateriella tillgångar (Grant, 1997). 
 
Grant (1997) menar att dagens samhälle kan kallas för en kunskapsekonomi. Detta kan 
förklaras av att definitionen på kärnkompetens ses som något som bidrar till den upplevda 
kundnöjdheten (Prahalad & Hamel, 1990) där företag medvetet måste öka denna kunskap 
samtidigt som de är flexibla till marknadsförändring (Quinn & Hilmer, 1995). Samtidigt 
menar Gupta et al. (2009) att kärnkompetens är kunskap som skiljer sig mellan företag 
samtidigt som denna kunskap kan ge konkurrensfördelar över andra företag. Då KBV ses 
som en sammanslagning med RBV är det inte förvånande att definitioner av kärnkompetens 
liknar definitioner som hör till RBV där en kompetens måste vara svår att imitera för att 
kunna räknas som kärnkompetens (Prahalad & Hamel, 1990). Vidare menar Quinn och 
Hilmer (1995) att företag kan outsourca processer som inte tillhör kärnverksamheten och 
endast fokusera på ett färre antal processer för att kunna skapa varaktiga konkurrensfördelar. 
Detta beror på att om företaget fokuserar på många processer eller samtliga processer har 
företaget troligen ingen kärnkompetens eftersom det inte finns tid att lära sig processerna på 
djupet (Prahalad & Hamel, 1990). Det är därför viktigt för företag att hitta och välja sin 
kärnkompetens för att sedan outsourca resten, eller samarbeta med företag för att få tillgång 
till kunskap företaget inte har tid att skaffa med anledning att de fokuserar på 
kärnverksamheten. Detta kan förklara varför företag väljer att outsourca processer som är 
länkade till kärnverksamheten men att istället för att betrakta utbytet av tjänster som 
outsourcing betraktas det som ett samarbete (Grant, 1997). Detta kan liknas med Langer 
(2010) då han menar att företag outsourcar för att kunna fokusera på kvalitet och 
arbetsrelationer då detta är ett sätt att skapa allians med sina leverantörer. Han menar 
fortsättningsvis att läkemedelsbranschen, liksom andra branscher, outsourcar för att öka 
konkurrenskraften, få tillgång till kunskap och öka effektiviteten då denna bransch inte heller 
alltid har kapacitet och kunskap att behålla vissa processer inom företaget. 
 
Läkemedelsbranschen består av forskning och utveckling som är ett begrepp som består av 
två olika delar. Dessa två delar innehåller olika processer där forskning består av upptäckten 
av läkemedel medan utveckling innefattar att utveckla, testa och säkerställa att 
sammansättningen som bildar läkemedlet fungerar och inte är hälsofarligt (Henderson & 
Cockburn, 1996). Detta liknas med det Bhalla och Terjesen (2013) listade som 
läkemedelsbranschens operativa verksamhet; forskning, utveckling, kliniska tester, patent och 
tillverkning. För att knyta till det Quinn och Hilmer (1995) och Prahalad och Hamel (1995) 
menade om att fokusera på ett antal begränsade aktiviteter och att använda sig av 
samarbetspartners kan det förstås att läkemedelsföretag outsourcar vissa delar av den 
operativa verksamheten. Fortsättningsvis menar Langer (2010) att läkemedelsföretag även 
outsourcar sin kärnverksamhet med anledning av hård konkurrens, begränsat kapital, 
snabbare produktutveckling, kapacitetsbrist och resursbrist, vilket även innefattar begränsad 
teknik. Detta gäller särskilt för små företag (Langer, 2010). Ytterligare ställer regelverket 
höga krav på läkemedelssäkerhet för att en produkt kan säljas som ett läkemedel på 
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marknaden. Det vill säga att företag som inte har utökad kunskap måste använda sig av 
outsourcing för att uppfylla dessa krav (Banerjee & Martin, 2015).  
 
Däremot menar Gupta et al. (2009) att företag som fokuserar på att outsourca och samarbeta 
inom vissa aktiviteter förlorar sin kärnkompetens kring dessa men att de istället blir bättre på 
forskning och produktutveckling. Detta med anledning att läkemedelsföretag tenderar att 
outsourca tillverkning och kliniska tester. För att hänvisa till Avsnitt 2.2 där Bhalla och 
Terjesen (2013) menade att läkemedelsbranschen har upplevt minskad produktivitet i 
forskning och utveckling, har detta motiverat branschen att outsourca till Contract Research 
Organizations (CROs) och Contract Manufacturing Organizations (CMOs) (Enyinda et al., 
2009). Detta bidrar även till att företag får tillgång till ökad kunskap samtidigt som de 
upplever kostnadsreduktion och effektivitet (Lowman et al., 2012). Fortsättningsvis motsäger 
Enyinda et al. (2009) och Lowman et al. (2012) Gupta et al. (2009) som menar att företag 
inte brukar outsourca forskning och produktutveckling.  
 
Outsourcing kan alltså skapa möjligheter för företags verksamhet men det kan också få en 
negativ påverkan på företag. En nackdel med outsourcing ur ett kunskapsperspektiv är att 
företag förlorar kunskap om sina outsourcade processer. Denna kunskap skulle hjälpa 
företaget att kombinera sina befintliga resurser på ett bättre sätt för att kunna bli mer 
konkurrenskraftiga (Lowman et al., 2012). En annan nackdel med outsourcing är att företag 
kan tappa kontroll över sina outsourcade processer. Denna risk kan uppkomma när det finns 
skillnader i prioritet mellan företaget och outsourcingföretaget eller när den geografiska 
distansen mellan parterna är stor (Raiborn et al., 2009; Quinn & Hilmer, 1995).  
 
Strikt sagt ska företag fokusera på sin kärnkompetens och andra strategiska aktiviteter internt 
för att kunna skapa varaktiga konkurrensfördelar (Mudambi & Tallman, 2010; Quinn & 
Hilmer, 1995). Kunskap är som tidigare nämnt den viktigaste resursen inom företaget men är 
samtidigt den svåraste att skydda om den flyttas utanför företaget. En viktig strategi för att 
bevara kunskapen samtidigt som företag får tillgång till den av en extern partner är därför att 
se denna partner som en samarbetspartner istället för ett affärskontrakt (Mudambi & Tallman, 
2010). I motsats till detta menar Prahalad och Hamel (1990) att kärnkompetens inte växer 
med anledning att företag samarbetar, då samarbete endast leder till bättre effektivitet. 
Däremot menar Mehta et al. (2006) att samarbete skapar ökad kunskap mellan parterna som 
leder till ökad lönsamhet inom kunskapsföretag då kunskap tenderar att öka när den väl är 
utvecklad (Coleman & Casselman, 2016). Vi går därför igenom relationsperspektivet som 
förklarar samarbete mellan företag. 

2.5 Relationsperspektivet 
För att se outsourcing i ett annat ljus kan man istället se det som ett samarbete mellan företag, 
så kallade strategiska allianser (Grant, 1997). Dessa allianser bidrar till att företag bättre kan 
använda sin interna kunskap samtidigt som de får tillgång till ökad kunskap utanför företaget 
(Grant, 1997), så kallad intern och extern kunskapsspridning (Henderson & Cockburn, 1996). 
Mudambi och Tallman (2010) menar fortsättningsvis att för att lyckas i en global 
konkurrenskraftig marknad krävs det att företag samarbetar för att kunna få varaktiga 
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konkurrensfördelar. Att samarbeta bidrar också till att företag kan minska långa 
tidsfördröjningar i utveckling av nya produkter samtidigt som det kan minska osäkerheten för 
framtida kunskapskrav (Grant, 1997). Det anses vidare att detta samarbete är viktigt, speciellt 
inom läkemedelsbranschen då det är avgörande för forskningen i branschen (Henderson & 
Cockburn, 1996). Denna breddning av kunskap bidrar till ett flertal allianser vilket bidrar till 
en större mängd variation av produkter på marknaden (Grant, 1997), då företag får tillgång 
till andra företags kärnkompetens (Mehta et al., 2006). 

2.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Den teoretiska referensramen har tagit upp begreppet outsourcing för att visa vilken 
definition som kommer användas vid analys av empirin. Det har även redogjorts en 
teoribakgrund för att visa den utveckling som skett kring outsourcing för att sedan gå igenom 
de teorier uppsatsen använder sig av. KBV har utgjort den främsta teorin då denna förklarar 
hur företag kan använda kunskap för att få tillgång till de möjligheter som finns (bl.a. 
Mudambi & Tallman, 2010; Prahalad & Hamel, 1990; Quinn & Hilmer, 1995). RBV har 
använts som grund för att förstå varför företag outsourcar vissa processer (Barney, 1991; De 
Carolis, 2003; Lowman et al., 2012) då KBV är en utveckling och sammanslagning med 
RBV. RV har senare fått en kort beskrivning då denna förklarar varför läkemedelsbranschen 
tenderar att samarbeta och/eller se outsourcing som ett samarbete (bl.a. Grant, 1997; 
Henderson & Cockburn, 1996). 
 
En modell har inte utvecklats här då slutsatskapitlet kommer tillgodose en modell utifrån vad 
teorier och empiri skildrar i den fortsatta diskussionen. Nedan följer istället en strukturguide 
för att visa kopplingen mellan frågeställningarna och hur empiri och analys förhåller sig till 
dessa (Figur 2). Avsnitt 4.1 redogör för vad som framkom av enkätundersökningen medan 
4.2 ger en genomgång av vad som framkom av intervjuundersökningen. 
 

 

 
Figur 2: Strukturguide över analys av empiri  
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3 METOD 
Metodavsnittet redogör för hur studien genomförts. Först presenteras val av ämne och de 
olika sätt man kan genomföra studier på samt vilka metodval vi gjort i denna studie. Därefter 
redogörs det för hur studien förbereddes och genomfördes för att avsluta med etik och 
kvalitet. 

3.1 Val av ämne 
Vi har båda ett intresse för ekonomi och ville skriva om något som var aktuellt men även 
intressant. Efter mycket letande av artiklar fann vi att outsourcing var något som syntes 
relativt nytt. Vi förstod senare att outsourcing har funnits i över 200 år vilket fick oss att 
undra vilka problem outsourcing kan medföra i dagens samhälle. Av det vi läst förstod vi att 
mycket forskning handlar om outsourcing av supportprocesser. Detta fick oss att vilja 
undersöka om företag outsourcar sina kärnprocesser. Vi fann att outsourcing av forskning och 
utveckling ökat de senaste åren, speciellt inom läkemedelsbranschen. Eftersom mycket 
forskning handlar om att förstå vilka för- och nackdelar outsourcing kan bidra med ville vi 
undersöka om outsourcing faktiskt lönar sig för företag. Vi valde därför att undersöka hur 
outsourcing påverkar företag, både ur ett monetärt och icke-monetärt perspektiv. 

3.2 Vetenskapligt synsätt 
För att kunna besvara studiens syfte med frågeställningar har vi använt oss av både ett 
deduktivt och induktivt synsätt. Vi har genom ett deduktivt synsätt kunnat bygga upp den 
teoretiska referensramen som lagt en grund för hur insamlingen av empirin kommer att gå till 
samtidigt som teorin lagt grund för undersökningsfrågorna. Fortsättningsvis har vi använt oss 
av ett induktivt synsätt i uppsatsens empiri- och analysavsnitt med anledning att vi låtit 
undersökningens mönster och respondenternas utsagor hjälpa oss att dra slutsatser. För att 
sammanfatta har vi använt oss av deduktion och induktion växelvis för att kunna komma 
fram till ett så säkert resultat som möjligt då vi byggt upp undersökningen med relevanta 
teorier för att sedan låtit undersökningens mönster avgöra hur vi tolkat resultatet (Figur 3).  
 
Alvehus (2013) menar att det finns ett tredje synsätt, abduktion, som innebär att det finns en 
växelverkan mellan induktion och deduktion. I denna uppsats har vi valt att använda oss av 
orden deduktion och induktion för att tydliggöra var dessa två synsätt används, då ordet 
abduktion endast förklarar att båda synsätten används men inte när. 
 
Deduktion innebär att drar slutsatser genom logiska resonemang, man använder alltså teori 
för att förstå den insamlade datan. Detta innebär att det man kommer fram till inte 
nödvändigtvis behöver vara sant, men det behöver vara logiskt (Ghauri & Brønhaug, 2010). 
Detta beror på att antaganden byggs i form av hypoteser som sedan bekräftas eller förkastas, 
och beroende på utfallet kan de ursprungliga teorierna som valdes behöva omformuleras 
(Bryman & Bell, 2013). 
 
Motsatsen till deduktion är induktion. Induktion innebär att man inte utgår från någon känd 
teori utan istället bygger upp teorier utifrån de slutsatser man drar från det empiriska 
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materialet (Alvehus, 2013). I likhet med deduktion kan man inte vara säker på att slutsatserna 
är sanna och att den teori man kommer fram till faktiskt är sann (Ghauri & Brønhaug, 2010). 
Fortsättningsvis finns det en svårighet i att dela upp induktion och deduktion separat 
(Alvehus, 2013). Bryman och Bell (2013) menar att deduktion har inslag av induktion 
samtidigt som induktion har inslag av deduktion. 
 
 

 
Figur 3: Växelvis induktivt och deduktivt synsätt (abduktion) 

 
 

3.3 Val av metod 
Utifrån syftet ville vi skapa en helhetsbild av hur läkemedelsbranschen använder sig av 
outsourcing. Vi har därför valt att använda en kombination av kvalitativ och kvantitativ 
metod för att lättare kunna förstå den insamlade datan då metoderna fångar upp olika 
perspektiv om samma fenomen. Bryman och Bell (2013) menar även att en kombination av 
dessa minskar varje metods svagheter och stärker metodernas styrkor. 
 
Företagsekonomi är en inriktning inom samhällsvetenskaplig forskning där kvantitativ och 
kvalitativ metod kan ses som två olika forskningsstrategier (Bryman & Bell, 2013). Det råder 
däremot delade meningar kring om de olika metoderna har stora skillnader eller om det inte 
finns en märkbar skillnad. Bryman och Bell (2013) förklarar fortsättningsvis att metoderna 
har fler likheter än vad som först kan anas där de menar att istället för att se kvalitativ och 
kvantitativ metod som två motsatser kan man se dem som likvärdiga. Detta beror på att båda 
metoderna, men på olika sätt, fångar människors uppfattningar och handlingar, kan pröva 
teorier då båda metoderna tillåter ett deduktivt synsätt och att även kvalitativt resultat kan 
kvantifieras när man kategoriserar respondenternas svar i olika teman. Att använda båda 
metoderna bidrar därför till att få en helhetsbild av branschen då olika angreppssätt ger en 
bredare förståelse då metoderna kan sägas komplettera varandra. Det går slutligen att 
använda kvalitativ analys av kvantitativ data och vice versa. Det är därför viktigt att vara 
medveten om de gemensamma drag de båda metoderna har innan det bestäms hur studien ska 
utformas.  
 
Kvalitativ metod är som det låter en metod för att mäta kvalitet (Ghauri & Brønhaug, 2010). 
Metoden syftar enligt Jacobsen (2012) att få fram så många nyanser och detaljer som möjligt 
och att få en så fullständig förståelse för det förhållande man valt att studera. Det innebär att 
man söker att förstå och få insikt i ett visst fenomen för att bilda sig teorier om hur fenomenet 
förhåller sig i verkligheten (Ghauri & Brønhaug, 2010). Kvalitativ metod påminner därför om 



 

14 

det induktiva synsättet vilket är en anledning till att dessa två kan sägas höra ihop (Bryman & 
Bell, 2013; Jacobsen, 2012). En kvalitativ undersökning kommer därför att ge oss en djupare 
förståelse om hur outsourcing och samarbete påverkar företag inom läkemedelsbranschen. 
 
Kvantitativ metod påminner istället om ett deduktivt synsätt (Bryman & Bell, 2013; 
Jacobsen, 2012). Kvantitativ metod handlar om att på ett metodiskt sätt analysera data 
(Ghauri & Grønhaug, 2010) för att kunna mäta olika företeelser för att slutligen kunna dra 
slutsatser till en population (Bryman & Bell, 2013). Det handlar framförallt om att se 
samband mellan olika variabler vilket gör det vanligt att använda sig av hypotesprövning 
(Bryman & Bell, 2013; Ghauri & Grønhaug, 2012). Genom att vi dessutom tillämpar en 
kvantitativ metod kommer vi att kunna se hur företag inom läkemedelsbranschen använder 
sig av outsourcing och samarbete för att senare se hur dessa beslut påverkar företagen. 

3.4 Datainsamling 
Nedan presenteras hur datainsamlingen genomfördes, vilken bestod av litteraturgenomgång, 
enkätundersökning och intervjuer. 

3.4.1 Litteraturgenomgång 
Syftet med insamlingen var att av tidigare forskning ta reda på vad som undersökts inom 
outsourcingområdet och hur vi kunde använda och utveckla denna forskning. Genom att 
kritiskt granska och sammanfatta tidigare forskning kunde vi utveckla en välformulerad 
undersökningsplan samtidigt som en litteraturgenomgång fungerar som en bra introduktion 
för läsaren av undersökningen. Tabell 1 listar de databaser och sökord vi har använt oss av 
för att söka fram artiklar. Sökorden har använts var för sig men även i kombination med 
varandra. 
 
En litteraturgenomgång görs genom att söka och gå igenom befintlig forskning inom ett 
särskilt forskningsområde. Aveyard (2014, s. 2) har definierat litteraturgenomgång: 
 

In short, a literature review is the comprehensive study and interpretation of literature that 
relates to a particular topic. When you undertake a literature review, you identify a research 
question and then seek to answer this question by searching for and analysing relevant literature 
using a systematic approach. This is the case whether your literature review is a pre- 
requirement to a larger project or is a study in its own right. A thorough search and analysis of 
the literature leads you to new insights that are only possible when all the literature is reviewed 
together and each piece of relevant information is seen in the context of other information. 

 
Vidare påstår Aveyard (2014) att litteraturgenomgångar är viktiga eftersom stora kvantiteter 
av tillgänglig litteratur på ämnet sammanfattas och analyseras så att läsaren slipper att 
undersöka sådant som redan är undersökt. 
 
En bra kvalitativ litteraturgenomgång är en systematisk genomgång av den befintliga 
litteraturen där man utvärderar och omanalyserar befintlig forskning, även om den slutliga 
studien inte är fullt övergripande (Aveyard, 2014; Bryman & Bell, 2013). Den innehåller en 
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beskrivning av hur litteraturen genomsökts och hur kvaliteten på litteraturen utvärderades. En 
litteraturgenomgång av god kvalitet kan även stärka trovärdigheten (Bryman & Bell, 2013). 
 
 

Tabell 1: Lista över litteratursökning 
Databaser / söksidor Sökord 
Google Scholar, Worldcat local, 
ABI/INFORM 

Outsourcing, competitive advantage, 
resource-based view, RBV, management, 
control, the knowledge based view, KBV, 
pros and cons, knowledge process 
outsourcing, KPO, pharmaceutical, pharma, 
core competence, competencies, industry, 
clinical, development, research, drug 

 
 

3.4.2 Enkätundersökning 
Vi valde att genomföra en enkätundersökning (Bilaga 3) då denna undersökningstyp är tids- 
och kostnadseffektiv (Bryman & Bell, 2013; Dahmström, 2011). Det gäller framförallt när 
större mängder information av undersökningsobjekt som är utspridda geografiskt i landet ska 
hanteras. Enkäter anses även vara smidiga då de tillåter respondenterna att svara när de har 
tid och möjlighet (Bryman & Bell, 2013; Dahmström, 2011). 
 
I jämförelse med intervju medför inte enkät någon intervjuareffekt eftersom alla deltagare får 
samma frågor och det finns ingen mellanhand där svaren som ges kan misstolkas 
(Dahmström, 2011). Däremot menar Bryman och Bell (2013) att denna fördel inte ska 
överdrivas då tidigare studier inte har visat ett konsekvent mönster på vilka egenskaper 
intervjuaren har som bidrar till intervjuareffekten. 
 
En av de största nackdelarna med enkäter är risken för stort bortfall (Bryman & Bell, 2013), 
vilket kan dra ner undersökningens trovärdighet då det kan bidra till ett snett resultat (Moser 
& Kalton, 1971). Bortfall förklaras av Dahmström (2000) som de enheter i 
undersökningsramen som man planerat att undersöka men som man inte fick svar ifrån. För 
att minska risken för bortfall kan påminnelser skickas ut till respondenterna (Bell & Waters, 
2016; Bryman & Bell, 2013). Det råder däremot delade meningar bland forskare hur många 
påminnelser som bör användas och hur ofta dessa ska skickas ut. Vi kommer i den här 
studien av tidsskäl att använda oss av två påminnelser som förfaller en vecka efter varje 
enkätutskick. De företag som inte svarat en vecka efter det sista påminnelseutskicket kommer 
vi att betrakta som bortfall. Bryman & Bell (2013) hänvisar dessutom till Mangione (1995, s. 
60-61) som har gjort en ungefärlig kategorisering av andelen besvarade enkäter till hur 
acceptabel studien blir. Det anges att en svarsfrekvens på minst 60 % är en acceptabel 
svarsfrekvens medan ett bortfall mellan 40-50 % ger ett knappt godkänt resultat. Vi kommer i 
Kapitel 5 att diskutera bortfallet utifrån denna kategorisering för att undersöka hur vår studie 
håller måttet på en acceptabel svarsfrekvens. 
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Fler nackdelar med enkäter är att det inte finns någon möjlighet att få utvecklade svar då det 
inte finns möjlighet att ställa följdfrågor (Moser & Kaltron, 1971). Det är även svårt att veta 
vem som besvarat frågorna samt hur frågorna har tolkats, vilket direkt kan leda till bortfall 
och ett snett resultat (Moser & Kalton, 1971).   
 
Av ovanstående diskussion framgår det att det är viktigt med förberedelser för planering och 
utformning av enkätfrågor. Det är dessutom viktigt att identifiera viktiga undersöknings-
områden som stämmer överens med undersökningens syfte (Bell & Waters, 2016) och som är 
av intresse för respondenterna (Bryman & Bell, 2013). Då frågor som respondenterna ser som 
ointressanta eller icke relevanta kan öka risken för bortfall (Bryman & Bell, 2013). 
 
Det är dessutom viktigt att respondenterna uppfattar undersökningen som professionell då 
även detta kan minska risken för bortfall (Bryman & Bell, 2013). Vi har därför valt att 
använda oss av verktyget QuestionPro när vi format utseendet på enkäten då detta bidrar till 
ett mer professionellt intryck. Enkätfrågorna utformades utifrån	syftet med hjälp av tidigare 
forskning. Efter att ha förstått vad tidigare forskning undersökt och hittat använde vi dessa 
fynd som enkätsvar. Då vi var medvetna om att det även kunde finnas fler anledningar, risker 
eller utfall användes öppna frågor alternativt möjligheten att själva fylla i alternativet Annat. 
Kategorisering av enkätfrågorna gjordes enligt frågeställningarna där fem olika teman 
användes; outsourcing, anledningar till outsourcing, kärnprocess, påverkan av outsourcing 
och samarbete. Vi kommer avslutningsvis att använda oss av en webbenkät vilket möjliggör 
att respondenterna inte kan läsa frågorna i förväg vilket gör frågorna oberoende av varandra 
(Bryman & Bell, 2013). 

3.4.3 Intervjuundersökning 
Utöver enkäterna kommer tre intervjuer att genomföras för att få en fördjupad förståelse av 
hur företag outsourcar. Detta görs med anledning att intervjuer används för att upptäcka eller 
få kännedom om olika mönster (Olsson & Sörensen, 2011). En välplanerad intervju ger 
möjlighet för intervjuaren att följa upp respondentens idéer och kan därför få en djupare 
förståelse av respondentens åsikter samtidigt som det möjliggör att kunna gå in på dennes 
motiv och känslor (Bell & Waters, 2016). Sådan information brukar inte kunna avslöjas av ett 
skriftligt svar som genom en enkätundersökning. 
 
Det finns dessutom vissa nackdelar när intervjuer används som undersökningsmetod (Bell & 
Waters, 2016). Motsats till enkätundersökningar så kommer det tidskrävande arbetet efter 
genomförandet av intervjuerna (Alvehus, 2013). Detta beror på att samtalet ska transkriberas 
och därefter hitta nyckelord som bidrar till att jämföra och förstå den viktigaste informationen 
utifrån uppsatsens syfte. Det är därför viktigt att vara medveten om hur mycket tid som bör 
avsättas så att en bedömning kan göras om hur många intervjuer som hinner genomföras 
innan projektet ska vara klart (Bryman & Bell, 2013). Vi har därför utifrån vår tidsram valt 
att endast genomföra tre intervjuer då även Bell och Waters (2016) menar att ett flertal 
intervjuer inte bör genomföras vid ett kortare projekt. 
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Vi kommer att använda oss av semistrukturerade intervjuer då detta ger respondenten frihet 
att svara på sitt eget sätt samtidigt som vi har en frågeguide (Bilaga 4) för att intervjun ska 
beröra de specifika teman vi är intresserade av i vår undersökning (Alvehus, 2013; Bryman & 
Bell, 2013). Vi kommer utöver frågeguiden att använda respondenternas svar från enkäten för 
att få en bättre förståelse kring deras enkätsvar. Fortsättningsvis har vi valt att genomföra 
intervjuer ansikte mot ansikte inom företagets lokaler med anledning att vi, som tidigare 
nämnts, ska kunna ställa följdfrågor samtidigt som vi får en personlig kontakt med 
respondenten (Bryman & Bell, 2013). Vi planerar att intervjuerna pågår mellan 45-60 
minuter, då vi söker kompletterande kunskap som ger oss en djupare förståelse till företags 
outsourcingsval.  
 
Vi kommer slutligen att använda samma frågeguide vid intervjuerna för att kunna utföra och 
sammanställa intervjuerna på ett liknande sätt (Lind, 2014). Detta ger oss ett verktyg att 
kunna koppla samman och jämföra respondenternas utsagor för att kunna generalisera svaren 
till branschen med hjälp av den kvantitativa undersökningen. 

3.5 Urval 
Som tidigare nämnts är uppsatsens syfte att undersöka läkemedelsbranschen. En avgränsning 
av urvalsramen har gjorts för att endast undersöka aktiva aktiebolag med minst en anställd. 
Denna urvalsram gjordes för att undvika icke-aktiva bolag, bolag under 
företagsrekonstruktion eller likvidation och företag med noll anställda. Dessa val gjordes då 
det ansågs att dessa bolag inte speglade det aktiva tillverkningsarbete som sker inom 
läkemedelsbranschen. Valet att endast undersöka aktiebolag gjordes för att få en enhetlig bild 
av tillverkande läkemedelsföretag. 
 
För att få fram hur många företag som ingick i läkemedelsbranschen användes Statistiska 
centralbyråns hemsida vilken visade att 61 företag ingick i totalpopulationen (Bilaga 1). 
Därefter användes InfoTorg Företag där 43 tillverkande läkemedelsföretag hittades (Bilaga 
2). Databasen InfoTorg Företag användes då denna är en gratistjänst. Webbenkäterna 
skickades till de 43 företagen och sedan användes programmet SPSS för kodning av den data 
som enkätsvaren gav. SPSS fungerar för att få fram de resultat som enkätsvaren visar och 
därefter kan en analys genomföras för att se vad resultatet visar. 
 
För att få fram respondenter till intervjuerna användes ett icke slumpmässigt urval där ett 
typiskt urval tillämpades. Denna metod användes med anledning att få intervjua personer på 
företag som har valt att outsourca och/eller samarbeta och angett motiveringar som stödjer de 
tidigare nämnda teorierna. Typiskt urval innebär att man enligt vissa förvalda kriterier väljer 
ut särskilda element som uppfattas viktiga för undersökningen (Dahmstöm, 2011).  

3.6 Forskningsetiska aspekter och kvalitet 
Det sista avsnittet i metodkapitlet presenterar studiens etiska överväganden och hur kvaliteten 
på studien säkerställdes i form av en diskussion av reliabilitet och validitet. 
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3.6.1 Etiska överväganden 
Forskningsetiska aspekter har tagits fram med anledning att forskning kan skapa konflikter 
mellan viljan att ta fram ny kunskap och de allmänna krav på att göra gott och inte skada. 
Oron för konsekvenser av forskningsframtagande har därför skapat en del etiska ståndpunkter 
(Olsson & Sörensen, 2011). Målet med forskning är att få ny kunskap i syfte att öka 
förståelsen av den värld vi lever i för att skapa positiva förändringar utan att utsätta 
människor för fysiskt eller psykiskt obehag eller skada. Detta gäller alla former av 
vetenskapligt forskningsarbete. Det innebär att människor som är inblandade i 
forskningsprojekt har rätt till skydd mot integritet och privatliv (Olsson & Sörensen, 2011). 
 
För att kunna skydda människor i forskningsprocessen brukar olika regler användas. Studien 
har använt sig av alla dessa regler för att respondenterna ska skyddas mot allmänheten 
samtidigt som ingen respondent tvingades att delta. De fyra reglerna är konfidentialitet, 
sekretess, anonymitet och frivillighet (Bryman & Bell, 2013; Olsson & Sörensen, 2011). 
Konfidentialitet och sekretess innebär informationssäkerhet av de personer som deltog i 
forskningen. Vilket menas med att de personuppgifter som ingått i undersökningen ska 
skyddas från obehöriga personer (Bryman & Bell, 2013; Olsson & Sörensen, 2011). Bell och 
Waters (2016) gör däremot en skillnad mellan konfidentialitet och anonymitet där de menar 
att anonymitet betyder att inte ens forskaren ska få veta vilket svar som angivits av vilken 
respondent, medan Bryman och Bell (2013) behandlar dessa ord synonymt. I likhet med 
Bryman och Bell (2013) behandlades dessa begrepp synonymt för att enkätsvaren skulle 
kunna användas vid intervjuerna. 
 
För att kunna få djupare kunskap om förhållandet mellan outsourcing och företags påverkan 
genomfördes tre intervjuer. Innan intervjuernas genomförande bestämdes att respondenterna 
skulle presenteras anonymt, dels utifrån forskningsetiska aspekter och dels för att presentera 
det empiriska materialet oberoende av företagen. Syftet med anonymitet är enligt 
forskningsetiska aspekter till för att skydda respondenter från den information de delat med 
sig av och deras personliga uppgifter. Anonymitet kan även vara ett stöd att få bort 
respondenters oro där de istället vågar säga sanningen under intervjuerna vilken bidrar till en 
bättre och mer trovärdig undersökning (Bryman & Bell, 2013; Olsson & Sörensen, 2011). 

3.6.2 Reliabilitet 
Vetenskaplig forskning måste alltid granskas och kritiseras utifrån metodval vid 
materialinsamling för att kunna bedöma om det insamlade materialet verkligen är pålitligt 
och giltigt (Andersen, 1994) eller om undersökningsmetoden är orsaken till att ett visst 
resultat fås (Jacobsen, 2012). Reliabilitet eller tillförlitlighet kan förklaras med ordet 
pålitlighet. Det innebär att forskningsresultatet ska vara pålitligt och ska kunna stämma 
överens med de fakta som observerats (Andersen, 1994). Det vill säga att man kommer fram 
till ungefär samma resultat när samma fenomen mäts på olika sätt eller när samma 
undersökning görs om (Andersen, 1994; Bell & Waters, 2016; Bryman & Bell, 2013). 
 
Det finns olika faktorer som kan påverka reliabilitet. Vid intervju kan samma fråga ställas till 
respondenterna på samma sätt men svaren kan vara olika på grund av respondenternas 
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upplevelser, åsikter och kunskaper (Bell & Waters, 2016; Jacobsen, 2012). Vid en 
enkätundersökning kan resultatet istället påverkas på grund av utformningsfel av frågorna 
vilket gör att man inte kan lita på det svar frågorna ger (Bell & Waters, 2016; Jacobsen, 
2012). En hög grad av överenskommelse pekar på en hög reliabilitet som innebär att 
undersökningsresultatet är mer pålitligt. 

3.6.3 Validitet 
Att ha en hög validitet är lika viktigt som att ha en hög reliabilitet vid vetenskaplig 
undersökning (Olsson & Sörensen, 2011).  
 
Validitet är ett mätningsinstrument på om en fråga mäter det som ska mätas. Med andra ord 
betyder validitet att rätt sak mäts på ett giltigt sätt (Bryman & Bell, 2013; Olsson & Sörensen, 
2011). Andersen (1994) påpekar att när hela det eftersökta fenomenet mäts och inget annat 
erhålls generellt ett resultat som har hög validitet. 
 
En undersökning som har en hög reliabilitet behöver inte ha en hög validitet (Andersen, 
1994), men om en fråga saknar reliabilitet saknar den också validitet. En fråga kan få samma 
svar vid olika tillfällen men ändå inte mäta vad den ska mäta. Det är därför viktigt att fråga 
om det som ska mätas verkligen mäts och om mätmetoden är lämplig och användbar för det 
som studien avser att mäta. Validiteten ökar om studien mäter med flera oberoende 
parametrar (Bell & Waters, 2016). 
 
Kvalitativ forskning handlar till skillnad från kvantitativ forskning om bedömningar vilket 
gör det svårt att avgöra validiteten. Alvehus (2013) menar att det viktigaste inom kvalitativ 
forskning är att både författaren och läsaren kan göra en bedömning av kvaliteten. För att på 
ett bättre sätt kunna säkerställa validiteten spelades intervjuerna in, efter att respondenterna 
givit sitt godkännande, för att kunna lyssna om och transkribera samtalet för att metodiskt 
kunna gå tillbaka och kontrollera respondenternas utsagor för att säkerställa kvaliteten 
(Bryman & Bell, 2013). Studien använde även respondentvalidering då detta är ett sätt som 
ökar validiteten (Bryman & Bell, 2013). Trots de nackdelar som finns med metoden ansågs 
att fördelarna översteg nackdelarna. 

3.7 Sammanfattning av metoden 
Metodavsnittet har visat de val som har gjorts kring metoden i relation till uppsatsens syfte. 
Först genomfördes en litteraturgenomgång för att ge undersökningen och den kommande 
analysen en bra grund, där en tabell gavs för att visa hur informationssökningen gått till. 
Därefter genomfördes en enkätundersökning där 43 enkätundersökningar skickades ut via 
QuestionPro för att kunna förstå vilka val kring outsourcing läkemedelsbranschen gjort, vad 
utfallet blev samt vilka risker företagen bedömde outsourcing kunde medföra. Denna 
information användes senare i intervjuundersökningen där tre intervjuer genomfördes för att 
samla in ytterligare information för att öka förståelsen för varför dessa val gjordes samt hur 
företag såg på outsourcing som fenomen. Slutligen diskuterades de val som gjorts för att 
säkerställa undersökningens etiska perspektiv och trovärdighet. 
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4 EMPIRI och ANALYS 
I empiri- och analyskapitlet visas det empiriska material studien samlat in. Analys av empiri 
görs efter relevant teori har diskuterats. Då vi använt två undersökningsmetoder har vi delat 
upp empirin till dessa för att börja presentera enkätundersökningen för att avsluta med vad 
som kom fram under intervjuerna. 

4.1 Enkätundersökning 
Det externa bortfallet av enkätundersökningen uppgick till 44 %, däremot fanns det företag 
som endast svarat på de första fyra frågorna. Trots det ökade interna bortfallet valde vi att 
räkna med dessa företag då det ökade svarsprocenten på de första frågorna till 67 %, vilket 
enligt Bryman och Bell (2013) ger ett acceptabelt resultat. De resterande frågorna som endast 
hamnar på en svarsprocent mellan 50-60 % är enligt samma källa knappt godkänt. Vi 
kommer i detta kapitel att redogöra för de resultat som enkätundersökningen visade medan vi 
i Kapitel 5 genomför en bortfallsanalys för att diskutera vad det stora bortfallet kan bero på 
och vad det får för konsekvenser på resultatet. 

4.1.1 Vad outsourcar företag? 
Enkätundersökningen visade att tillverkning var vanligast att outsourca då 52 % av de 
svarande företagen outsourcade detta. Näst vanligast var att outsourca supportprocesser vilket 
visades av den relativt höga procentandelen på IT och ekonomi. Det intressanta är den höga 
andelen som svarat att de outsourcar forskning och produktutveckling vilka tillsammans 
uppgår till 28 % samt de 16 % som svarat att de outsourcar kliniska tester. De 20 % som 
svarat att de outsourcade annat bestod av labbprover, fastighetsförvaltning och medicinsk 
information. 
 
 

 
Diagram 1: Processer som outsourcas inom läkemedelsbranschen 

 
 

Enligt Bhalla och Terjesen (2013) hör forskning, produktutveckling och tillverkning till 
läkemedelsbranschens operativa verksamhet. Dessa processer bör därför inte outsourcas då 
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dessa räknas som företags kärnkompetens (Bhalla & Terjesen, 2013; Edvardsson & Durst, 
2014) och bidrar till konkurrensfördelar (Grant, 1991). Detta anser Mudambi och Tallman 
(2010) bero på att kunskap är den viktigaste resursen inom företag men är samtidigt den 
svåraste att skydda om den flyttas utanför företaget. Däremot bör företag inte satsa på alla 
aktiviteter utan bör endast fokusera på ett fåtal aktiviteter för att kunna bli mer effektiva och 
öka kunskapen kring dessa (Prahalad & Hamel, 1990; Quinn & Hilmer, 1995) då kunskap 
måste vara svår att imitera för att räknas som kärnkompetens (Prahalad & Hamel, 1990). Till 
detta menar Gupta et al. (2009) att tillverkning är vanligast att outsourca inom 
läkemedelsbranschen då det ges mer tid åt forskning och produktutveckling. Däremot menar 
Enyinda et al. (2009) att det blivit vanligt för företag inom läkemedelsbranschen att även 
outsourca forskning och produktutveckling då branschen upplevt en minskad produktivitet 
inom området. 
 
Att majoriteten av företagen outsourcar tillverkning kan förstås av Gupta et al. (2009) då 
läkemedelsbranschen är en kunskapsbaserad bransch som lever på att upptäcka nya 
medicinska lösningar. Att outsourca tillverkning kan därför ses som vanligt då detta kan ses 
som en praktiskt känd metod där hemligheten finns i hur produkterna fås fram och dess 
uppsättning. För att hänvisa till intervjurespondent C där hen liknade metoden vid 
läsktillverkning, där alla kan blanda vatten och kolsyra men läskkryddan fås i ett kuvert. 
Tillverkande företag kan alltså se vad produkten är gjord av men de kommer inte kunna sätta 
ihop den. Därför behöver inte tillverkning ses som en kärnprocess inom branschen vilket 
skulle förklara varför den är vanlig att outsourca. 
 
Att företag outsourcar forskning och produktutveckling kan förstås genom att detaljstudera de 
företag som menar att de outsourcar dessa processer. Det syns då att vissa företag endast 
outsourcar forskning respektive produktutveckling medan vissa outsourcar båda. Detta kan 
förstås av Prahalad och Hamel (1990) och Quinn och Hilmer (1995) att företag bör fokusera 
på vissa aktiviteter för att utveckla större kunskap kring dessa vilket kan leda till ökad 
lönsamhet (Prahalad & Hamel, 1990). Det kan därför gå att förklara outsourcing av forskning 
och produktutveckling som att företag väljer att fokusera på ett färre antal aktiviteter. Vissa 
företag kan därför ses som forskningsföretag som outsourcar produktutveckling då de endast 
står för idéerna, medan andra företag utvecklar produkter men överlåter till andra företag att 
stå för framtagning av informationen. Viktigt att notera är att företag som menar att de 
outsourcar forskning inte delar med sig av resurser för att forska fram något tillsammans utan 
outsourcar då funktionen till CROs (Enyinda et al., 2009), vilka bland annat står för att forska 
fram nya produkter. Detta förklarar även den andel som svarat att de outsourcar kliniska 
tester då CROs även står för testning av läkemedel. Det går däremot att diskutera varför inte 
fler företag outsourcar kliniska tester då det är vanligt att CROs står för kunskapen och den 
oberoende ställning som kan behövas när nya produkter testas. En anledning kan vara att 
större företag har kapacitet att själva genomföra studier och väljer att behålla kunskapen om 
medicinen inom företaget för att minimera informationsläckning om medicinen visar sig vara 
bristfällig i någon fas. Detta kan liknas med det Mudambi och Tallman (2010) menar att 
kunskap är den svåraste resursen att skydda om den flyttas utanför företaget. Detta skulle 
kunna förklara varför större företag inte outsourcar kliniska tester men med tanke på att 
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läkemedelsbranschen består av många små företag kan detta inte vara den enda anledningen 
till att kliniska tester inte outsourcas. För fortsatt diskussion kring varför småföretag 
outsourcar se Avsnitt 4.2.2. 

4.1.2 Varför outsourcar företag? 
Efter vi frågat respondenterna vilka funktioner de outsourcade frågade vi varför de 
outsourcade dessa. Frågan var en öppen fråga där respondenterna hade möjlighet att själv 
definiera denna anledning. Vi grupperade senare in dessa anledningar för att enklare kunna se 
vad deras anledningar bestod av. Av Diagram 2 framgår dessa anledningar där vi kan utläsa 
att resursbrist är den största anledningen till varför företag outsourcar. Vi valde att dela upp 
resursbrist och kunskapsbrist då företag nämnde båda dessa anledningar. Det är däremot 
osäkert om företagen som angett resursbrist som anledning även räknar med kunskapsbristen 
då denna även ses som en resursbrist. Skulle vi slå ihop resurs- och kunskapsbrist står 
anledningen för total resursbrist för 61,9 %. Slutligen står kapacitetsbrist och 
kostnadsreducering för knappt en femtedel var. Det går dessutom att tillägga att 19 % av 
företagen nämnde att dessa fyra anledningar uppstår för att företaget är litet. 
 
 

 
Diagram 2: Företagens egna anledningar till outsourcing 

 
 

I enkäten bad vi dessutom respondenterna att rangordna fem givna anledningar till 
outsourcing då vi ville veta vilka av dessa som var viktigast för företaget när de bestämde sig 
för att outsourca. Dessa rangordnades i fallande ordning, där 1 var den viktigaste anledningen 
och 5 den minst viktiga anledningen (detta gäller för Diagram 3). En uppställning av de 
rangordnade svaren visar att företag outsourcar för att få tillgång till ökad kunskap, då 32 % 
menade att detta var den viktigaste anledningen till outsourcing. Denna anledning följdes av 
att fokusera mer på kärnverksamheten varav ökad lönsamhet var den minst viktiga 
anledningen till varför företag började outsourca. För att hänvisa till Avsnitt 4.1.1 där 
tillverkning var den vanligaste processen att outsourca går det att förstå att outsourcing 
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används för att fokusera mer på kärnverksamheten. Att företag istället vill ha tillgång till 
ökad kunskap kan förstås av att företag outsourcade supportprocesser, då småföretag kanske 
inte har kunskap om dessa processer och behöver vända sig utanför företaget för att få 
tillgång till denna kunskap. Då forskning och produktutveckling också outsourcades enligt 
Diagram 1 kan det tolkas att tillgång till ökad kunskap också var hänvisad till dessa 
processer. 
 
Diagram 3 visar däremot hur svaren förhåller sig till ett genomsnitt. Ökat fokus på 
kärnverksamheten är här den i genomsnitt viktigaste anledningen, medan tillgång till ökad 
kunskap istället hamnar på tredjeplats, då kostnadsreducering ansågs vara den näst viktigaste 
anledningen. Det visas också att lönsamheten även vid ett genomsnitt räknas som den minst 
viktigaste anledningen till att outsourca. Vi kommer i den fortsatta diskussionen främst att 
hänvisa till de genomsnittliga anledningarna som syns i Diagram 3, där den faktiska 
procentandelen kommer användas för att diskutera varför det empiriska resultatet visar olika 
resultat beroende på tolkning. 
 
 

 
Diagram 3: Anledning till outsourcing utifrån rangordningens genomsnitt 

 
 
Prahalad och Hamel (1990) menar att företag som fokuserar på många processer inte hinner 
utveckla en kärnkompetens eftersom det ges lite tid till varje process. De menar istället att 
företag måste outsourca för att kunna utveckla en kärnkompetens. Med andra ord, företag bör 
outsourca för att fokusera mer på kärnverksamheten. Däremot kan företag outsourca 
kärnprocesser för att öka produktiviteten (Enyinda et al., 2009) och motverka stagnering av 
kunskapsbildande (De Carolis, 2003). Detta gäller både tillverkning, forskning och 
produktutveckling. Vad företag väljer att outsourca kan däremot bero på vad de är duktiga på, 
då Gupta et al. (2009) menar att företag outsourcar för att fokusera mer på forskning och 
produktutveckling. Fortsättningsvis menar Barney (1991) att det är ledningens kunskap och 
styrning som avgör om företaget kan nå varaktiga konkurrensfördelar. I likhet med detta 
menar Langer (2010) att företag väljer att outsourca av tre anledningar, tillgång till kunskap, 
öka effektiviteten och öka lönsamheten. Däremot är det avgörande hur hårt regelverket är 
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bland olika aktiviteter då ett hårdare regelverk leder till att företag outsourcar sina processer 
(Miller, 2009). 
 
Då resursbrist räknas som den vanligaste anledningen till varför företag outsourcar kan det 
förstås att företag upplever positiva effekter av att lämna ifrån sig processer de inte har 
möjlighet att ha inom företaget. Empirin visar däremot att företag outsourcar av olika 
anledningar beroende på hur materialet tolkas. En uppställning av svarsprocenten till varje 
alternativ visar att tillgång till ökad kunskap är den största anledningen till att företag 
outsourcar. Detta stämmer överens med De Carolis (2003), Enyinda et al. (2009) och Langer 
(2010) om man försöker förstå varför företag outsourcar forskning och produktutveckling. 
Dessa är områden som kräver mycket kunskap samtidigt som det är ur företagets intresse att 
inhämta ny kunskap som bidrar till fler idéer och produkter. Genom att outsourca 
kunskapsprocesser kan företaget se till att kunskap och utveckling av produkter inte minskas 
utan utvecklas på en stadig nivå. Beroende på hur företag definierar att få tillgång till ökad 
kunskap kan diskuteras om processer som ekonomi, marknadsföring och kliniska tester också 
räknas in här eftersom majoriteten svarat att tillgång till ökad kunskap var den viktigaste 
anledningen till att de outsourcar. Detta är troligt då mindre företag inte har tillräcklig 
kunskap för att hålla kvar alla processer inom företaget, varför de då outsourcar till företag 
som har större kompetens inom det specifika området. 
 
Tittar man däremot på den genomsnittliga anledningen så blir istället att företag vill fokusera 
mer på kärnverksamheten den viktigaste anledningen till varför de outsourcar. Detta kan 
jämföras med det Barney (1991) menade att ledningens beslut och kunskap är avgörande för 
om företag kan nå varaktiga konkurrensfördelar. Det kan alltså ses som ett strategiskt beslut 
att outsourca för att företag ska kunna lägga mer tid på processer som bidrar till en positiv 
utveckling av företaget. Att fokusera på kärnverksamheten bidrar bland annat till att företag 
får ökad kunskap om sina processer vilket också kan leda till högre effektivitet och i längden 
ökad lönsamhet. Ökad kunskap tack vare att fokusera mer på kärnverksamheten kan liknas 
med Prahalad och Hamel (1990) då kärnkompetens endast utvecklas om företaget fokuserar 
på att lära sig processen. Att ökad effektivitet blir en bidragande orsak kan förstås av att 
högre kunskap bidrar till effektivitet i form av att företaget utvecklat förmågor och kunskaper 
som de inte hade tidigare. Därför kan ökad effektivitet även hänvisas till Langer (2010) om 
man tolkar att dessa kan vara effekter av att fokusera mer på kärnverksamheten. 
 
Tittar man däremot på var ökad effektivitet hamnar på den genomsnittliga anledningen säger 
det empiriska resultatet emot Langer (2010). En anledning till att resultatet motsäger hans 
studie kan bero på att vi ställt frågan på olika sätt. Vi ville i vår undersökning veta vad som 
var orsaken till att företag började outsourca. Vi efterfrågade alltså deras ursprungliga 
anledning. Då Langer (2010) visade att företag outsourcar för ökad effektivitet och lönsamhet 
kan det diskuteras om han efterfrågat företags nuvarande anledning till outsourcing då det 
empiriska resultatet visade att dessa anledningar var minst viktiga, både i rangordnad och 
genomsnittlig anledning. Att ökad lönsamhet ses som den minst viktiga anledningen för att 
outsourca är intressant då stor del av tidigare forskning (Barney, 1991; Langer, 2010; 
Prahalad & Hamel, 1990) fokuserat på hur företag kan agera för att få varaktiga 
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konkurrensfördelar vilket med andra ord innebär ökad lönsamhet. Då det empiriska resultatet 
går emot tidigare forskning är detta av värde för fortsatt diskussion. Hänvisning görs därför 
till Avsnitt 4.2.2 som diskuterar detta i mer detalj då detta var något som togs upp och 
förklarades av en intervjurespondent. 
 
Att kostnadsreduktion hamnade på en andra plats på den genomsnittliga anledningen visar att 
transaktionskostnadsteorin inte är utdaterad. Trots att det gjorts vidareutvecklingar visar 
företag att det fortfarande är viktigt att medvetet försöka sänka sina kostnader. Detta kan bero 
på att företag oavsett bransch måste gå med vinst för att överleva, vilket förklarar att 
kostnader är lika viktigt som intäkter. Vi har tidigare diskuterat att ökad kunskap, effektivitet 
och fokus på kärnverksamheten är bland de viktigaste anledningarna till att företag 
outsourcar men empirin visar att forskning inte får underskatta kostnaderna. Att fokusera på 
att sänka kostnaderna bidrar i längden till ökad lönsamhet vilket även det ger företaget en 
positiv utveckling. Att kostnadsreducering hamnade på andra plats efter att majoriteten av 
företagen outsourcade på grund av resursbrist går det även att diskutera om det är billigare för 
företag att outsourca än att införskaffa sig de resurser som krävs för att fylla resursbristen. 
Eftersom läkemedelsbranschen är hårt reglerad (Miller, 2009) kan det vara billigare och 
lättare för företag att outsourca de processer de kanske för övrigt har kunskap om men inte 
möjlighet att ha inom företaget till rimliga kostnader. Vilket även skulle förklara varför 
tillgång till ökad kunskap hamnade på en tredje plats på den genomsnittliga anledningen. 

4.1.3 Outsourcas processer som hör till företagets kärnprocesser? 
För att kunna förstå om företag outsourcar sina kärnprocesser bad vi företagen att ange vad 
de var bra på. Detta har vi sedan antagit vara företagets kärnprocess. Tabell 2 visar att 
majoriteten av de svarande angett att produktutveckling är vad de är bra på. Det näst 
vanligaste visade sig vara tillverkning. Notera att skillnaden mellan de vanligaste 
kärnprocesserna är dubbelt så stor. Det visade sig dessutom att 10,5 % av företagen angett att 
de var bra kärnverksamheten. Svar som vi kategoriserat under rubriken annat bestod av 
supportprocesser, fastighetsrelaterade svar och namn på produkter och ämnen. Anledningen 
till att vi inte sorterade in de svar som angav produkter och ämnen var att vi inte visste om 
företaget stod för forskning, produktutveckling eller tillverkning av produkten eller ämnet. 
Notera att vi endast kategoriserat svaren som hamnat under kategorin annat, de svar som är 
fördelade över de resterande fem kategorierna är inte tolkningar utan är vad företaget skrivit 
som svar. Tillägga kan göras att vissa företag svarat att de är bra på mer än en sak, vilket har 
gjort att vi fördelat svaret till olika kategorier. 
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Tabell 2: Svarsfördelning som visar vad företag angett att de är bra på 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vid genomgång av empirin från varje företag visas det däremot att endast ett företag svarat 
att de outsourcar samma process som de är bra på. Denna process var forskning. Vi kan 
däremot inte med säkerhet säga att det endast är ett företag som outsourcar samma process 
som de är bra på då endast 64 % av de svarande företagen har angett vad de är bra på. 
 
Kärnprocesser inom bioteknikbranschen räknas som den operativa verksamheten, 
marknadsföring och service, där den operativa verksamheten består av forskning, 
produktutveckling, kliniska tester, patent och tillverkning (Bhalla & Terjesen, 2013). 
Lowman et al. (2012) menar istället att outsourcing påverkat läkemedelsbranschen till att det 
inte finns någon tydlig kärnkompetens då branschen blivit mer horisontell. Vidare anses 
forskning och utveckling och marknadsföring alltid vara kärnprocesser oavsett bransch 
(Edvardsson & Durst, 2014). För att sammanfatta vad en kärnprocess är i allmänna termer 
anger Espino-Rodríguez och Padrón-Robaina (2006) att det är en process som är nära länkad 
till kunders önskningar och behov. 
 
Skulle vi endast titta på vad som outsourcas och vad företag har för kärnprocesser skulle vi se 
att företag outsourcar vad de är bra på. Detta ger däremot en felaktig tolkning då empirin 
endast visade att ett företag svarat att de outsourcar forskning när de samtidigt svarat att det 
var den processen de var bra på. Anledningen till att företag kan outsourca sin kärnprocess 
diskuterades i Avsnitt 4.1.2. 
 
Fortsättningsvis visade det empiriska resultatet att produktutveckling var den vanligaste 
kärnprocessen trots att Lowman et al. (2012) diskuterat att denna process inte kan räknas som 
en kärnprocess. Anledningen till detta ansågs vara att branschen blivit mer horisontell. Det 
empiriska resultatet liknar Lowman et al.s (2012) resultat till den del att de menar att det inte 
finns någon allmänt känd kärnprocess då det empiriska resultatet visade att det finns fem 
kategorier som företag är bra på, men vissa med mer tyngd än andra. Skillnaden mellan 
denna studie och Lowman et al.s (2012) studie är däremot att denna studie inte visar att denna 
saknad på en allmän kärnkompetens beror på outsourcing, utan beror på den diversifiering 
som utvecklats inom branschen. Detta förklarar varför 15,8 % av företagen svarat att de är 
bra på tillverkning då branschen består av kontraktstillverkare. Att 10,5 % svarat att de är bra 
på forskning, då branschen består av forskare och forskningsinstitut. Att 31,6 % svarat att de 
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är bra på produktutveckling, då branschen består av utvecklingsföretag. Det kan därför 
förstås att läkemedelsbranschen, inklusive bio- och medicinteknikbranschen, består av 
underbranscher vilket gör det svårt att uttala sig om det finns en kärnkompetens inom 
branschen. Vad som tyder på att företag inte outsourcar sin kärnkompetens är att det 
empiriska materialet visar att endast ett företag svarat att de outsourcar vad de är bra på. Det 
betyder att de resterande företagen inte outsourcar vad de är bra på vilket innebär att de 
därför inte kan anses outsourca sin kärnkompetens. 
 
Det är intressant att endast 10,5 % svarat att de är bra på service då detta alltid ses som en 
kärnprocess (Edvardsson & Durst, 2014). Det kan däremot vara så att service, ur ett 
företagsperspektiv, istället ses som en företagsstrategi som företag anger att de ska vara bra 
på och ses då inte som en kärnprocess. En kärnprocess är något som företagets kunder önskar 
och vill ha (Espino-Rodríguez & Padrón-Robaina, 2006). Detta kan ur ett företagsperspektiv 
förstås att de måste vara bra på bland annat forskning eller produktutveckling för att de ska 
kunna ta fram produkter som kunderna vill ha. Att vara bra på tillverkning är ett måste för 
kontraktstillverkare för att kunderna ska vilja lämna ifrån sig tillverkningen. En kärnprocess 
kan därför ses som något större, en faktisk process och aktivitet i företaget. Bra service kan 
därför vara något som företaget bestämt att fokusera på men som inte finns inom företaget 
utan blir aktuellt först när företag är i kontakt med kunder.  

4.1.4 Hur påverkas företag av outsourcing? 
Enkätundersökningen visar att de flesta företag upplevt ett ökat fokus på kärnverksamheten 
efter de börjat outsourca (Diagram 4). Det näst vanliga resultatet var att företag fick tillgång 
till ökad kunskap eller ökad effektivitet. Kostnadsreducering som var bland de vanligaste 
anledningarna till varför företag började outsourca hamnar på det faktiska utfallet istället näst 
längst ner. I likhet med anledningen till outsourcing hamnar lönsamheten sist här med. 
 
 

 
Diagram 4: Det faktiska utfallet företag fick av outsourcing (*KV = kärnverksamhet) 
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Till skillnad från att endast 5,6 % av företagen svarat att lönsamhet var utfallet av 
outsourcing har 65 % svarat att lönsamheten ökat efter outsourcing. Ingen hade upplevt att 
lönsamheten minskat vilket innebär att resterande 35 % inte upplevt någon förändring i 
lönsamheten (Diagram 5). 
 
 

 
Diagram 5: Andel företag som fått ökad lönsamhet efter de börjat outsourca 

 
 

Utöver dessa positiva utfall kan det också finnas negativa utfall. En öppen fråga lämnades till 
respondenterna där de fritt fick definiera vilka potentiella risker som fanns med outsourcing 
(Diagram 6). 41,7 % menade att de upplevde minskad kontroll då de bland annat inte får 
tillgång till alla dokument, att de inte kan påverka outsourcingföretaget eller att de inte får 
insyn i processen. Vidare förlorar företag kunskap om processen då de inte bygger upp en 
egen kunskapsbildning inom företaget (25 %). Slutligen fanns det företag som menade att 
mindre företag som outsourcar till större outsourcingföretag inte blir prioriterade på grund av 
att dessa har mindre projekt och volymer än större företag (20,8 %) samt att helhetsbilden av 
företaget försvinner då de lägger ut processer till andra företag (8,3 %). 
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Diagram 6: De potentiella riskerna med outsourcing som företagen har definierat med egna ord 

 
 

I likhet med Avsnitt 4.1.2 som redogjorde för varför företag outsourcar kommer en liknande 
diskussion föras här eftersom tidigare forskning fokuserat på både varför företag outsourcar 
och vad outsourcing bidrar till. 
 
Grundpelaren i varje företag är företagsledningen, vilket innebär att dennes kunskap och 
styrning är avgörande för företagets utveckling (Barney, 1991). Vad företag väljer att 
fokusera på och effektivisera kommer därför styra vilka processer de kommer outsourca 
(Enyinda et al., 2009; Gupta et al., 2009). Att endast fokusera på ett fåtal aktiviteter kommer 
bidra till att företag utvecklar kunskap som med tiden övergår till kärnkunskap vilket kommer 
bidra till ökad lönsamhet (Prahalad & Hamel, 1990; Quinn & Hilmer, 1995). Kunskap kan 
också med tiden bli en svaghet om företaget inte lär sig att utveckla och förnya kunskapen, 
vilket kan motivera företag till att outsourca kunskapsprocesser för att motverka denna effekt 
(De Carolis, 2003). Att vända sig utanför företaget kan därför leda till högre effektivitet 
(Langer, 2010; Prahalad & Hamel, 1990), kunskap och lönsamhet (Langer, 2010). Miller 
(2009) menar dessutom att vilka aktiviteter företag väljer att outsourca beror på hur 
välutvecklat regelverket är inom det specifika området, där ett hårdare regelverk bidrar till att 
företag outsourcar. Lowman et al. (2012) menar senare att outsourcing kan bidra till förlorad 
kunskap om de outsourcade processerna, vilket leder till att företag inte kan bygga upp den 
tysta kunskapen som brukar utvecklas över tid då företag inte har kunskap om hur alla 
processer hänger samman. Företag kan slutligen uppleva förlorad kontroll i de fall det 
förekommer prioriteringsskillnader mellan företaget och outsourcingföretaget (Raiborn et al., 
2009; Quinn & Hilmer, 1995). 
 
Resultatet av outsourcing är samma som varför företag börjar outsourca, att få ökad 
fokusering på kärnverksamheten. Detta kan liknas med att företag outsourcar processer de 
inte vill fokusera på (Enyinda et al., 2009) eller där de inte vill bygga upp kunskap (Gupta et 
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al., 2009). Detta kan bero på att företag prioriterar processer som faktiskt gynnar företaget. 
Att bygga upp kunskap om produktutveckling kan därför anses vara viktigare än att lära upp 
personal kring IT-frågor då den förra är mer kritisk till företagets utveckling. Detta stämmer 
även överens med att det är ledningen som bidrar till företagets fortsatta positiva utveckling 
(Barney, 1991). Det kan därför förstås att majoriteten av företagen fått ökad fokusering på 
kärnverksamheten tack vare ledningens strategiska beslut då dessa beslutar vad företaget ska 
fokusera på. Det gäller även hur de ska behandla kunskapen inom och utanför företaget. Att 
22,2 % av företagen fått ökad kunskap och ökad effektivitet kan också anses bero på 
företagsledningens strategi. Det förstås att alla dessa fem kategorier går ihop med varandra då 
de inte är oberoende av varandra. Att företagen har kunnat fokusera mer på 
kärnverksamheten tack vare outsourcing kan anses bero på att de blivit mer effektiva då de 
har färre aktiviteter att fokusera på samtidigt som de kan låta andra företag stå för exempelvis 
forskning vilket skulle förklara varför den näst vanligaste påverkan outsourcing hade var 
ökad kunskap och ökad effektivitet. Ökad kunskap kan förstås både utifrån att företag jobbar 
upp en kärnkompetens (Prahalad & Hamel, 1990; Quinn & Hilmer, 1995) men även att 
företag får tillgång till kunskap utanför företaget (De Carolis, 2003). 
 
Det är intressant att kostnadsreducering hamnar på fjärde plats på vad företag får för utfall av 
outsourcing när det var den näst viktigaste anledningen till varför företag började outsourca. 
Det kan, liksom i Avsnitt 4.1.2, förstås att kostnadsreduktion fås i form av att företaget inte 
behöver köpa utrustning, anställa fler medarbetare, hyra större lokaler om de istället väljer att 
outsourca. Att det finns ett hårt regelverk inom branschen (Miller, 2003) hjälper företag 
därför att se den kostnadsreducering som väntar om de outsourcar, vilket skulle kunna vara 
en trolig anledning till varför de började outsourca. Att utfallet sedan blev annorlunda kan 
bero på att kostnadsreducering inte var bland de första de fick. Det kan förstås att om företag 
väljer att lägga ut processer de tidigare haft inom företaget, att de får mer tid till annat, vilket 
bidrar till att de kan fokusera mer på kärnverksamheten, bygga upp kunskap och jobba på att 
bli mer effektiva på de aktiviteter de har inom företaget. Kostnadsreducering kan då ses som 
ett sparande istället då utfallet av outsourcing blev mer icke-monetärt än monetärt. Detta 
skulle också förklara varför lönsamheten blev sist bland vad företag fick för utfall av 
outsourcing. 
 
Empirin visar däremot att 65 % av företagen fått ökad lönsamhet efter de börjat outsourca 
trots att endast 5,6 % menade att ökad lönsamhet var utfallet av outsourcing. Resultatet blir 
därför inte lika motsägande tidigare forskning (Langer, 2010; Prahalad & Hamel, 1990; 
Quinn & Hilmer, 1995) som det först verkade när vi endast undersökt anledningen till 
outsourcing och utfallet av outsourcing. Det går att diskutera om det finns ett samband mellan 
outsourcing och lönsamhet, då det empiriska resultatet inte visar ett tydligt samband, men det 
går också att diskutera om lönsamhet inte fås direkt av outsourcing utan istället blir ett utfall 
av ökad kunskap, ökad fokusering på kärnverksamheten, kostnadsreducering och/eller ökad 
effektivitet. Beroende på hur resultatet tolkas blir det empiriska resultatet mer eller mindre 
motsägande tidigare forskning. Eftersom det empiriska resultatet inte tydligt visar att ökad 
lönsamhet fås av outsourcing blir resultatet motsägande Langer (2010) då han menade att 
företag outsourcar för att få ökad lönsamhet. Därutöver visar det empiriska resultatet att ökad 
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kunskap är något företag får av outsourcing men att sambandet mellan kunskap och 
lönsamhet är tvetydigt kan vårt resultat till viss del liknas vid Prahalad och Hamel (1990) och 
Quinn och Hilmer (1995) som menade att ökad kunskap bidrar till ökad lönsamhet. Fortsatt 
diskussion om varför vårt resultat inte stämmer överens med tidigare forskning ges i Avsnitt 
4.2.2 då det kom fram information om detta under intervjuundersökningen. 
 
Slutligen kan outsourcing medföra vissa risker. Det empiriska materialet visar att majoriteten 
av företagen upplever minskad kontroll då de inte får samma insyn i processerna som de hade 
fått om processen hanterats inom företaget. Detta kan liknas med Raiborn et al. (2009) och 
Quinn och Hilmer (1995) då de menar att outsourcade processer kan medföra förlorad 
kontroll om företagen inte har liknande prioriteringar. Att det finns en obalans mellan 
företagen kan förstås av empirin att mindre företag inte blir lika prioriterade hos större 
outsourcingföretag (20,8 %) då större företag har mer förhandlingskraft än småföretag. 
Företagen menade också att den förlorade kontrollen bestod av minskad insyn i processen 
och att de inte kunde påverka outsourcingföretaget. Den näst vanliga risken enligt företagen 
var att kunskapen minskade eller inte utvecklades vid outsourcade processer vilket kan liknas 
med Lowman et al. (2012). De menar att detta beror på att den tysta kunskapen inte byggs 
upp inom företaget, vilket skulle bidragit till förståelsen av företagets helhet. Det empiriska 
materialet visar därför även här en viss likhet till Lowman et al. (2012) då 8,3 % menade att 
outsourcing bidrar till att helhetsbilden av företaget försvinner. Att det empiriska resultatet 
bekräftar tidigare forskning om de risker som finns kan anses bero på att företag inte kan 
inneha kontroll över processer som inte finns inom företaget då dessa processer kontrolleras 
av ett annat företag. Det kan också förstås att företag inte kan utveckla kunskap om processer 
som inte finns inom företaget (motsats till Prahalad & Hamel, 1990; Quinn & Hilmer, 1995). 

4.1.5 Samarbete 
Enkätundersökningen visade att företag samarbetade istället för eller utöver outsourcing 
(Diagram 7). Det empiriska resultatet visar däremot att det inte finns ett tydligt resultat då 
drygt hälften av företagen samarbetar medan resterande företag inte har något samarbete. 
Detta kan bero på den diversifiering som branschen genomgått då det kan tolkas som att vissa 
företag på grund av sin inriktning inte har möjlighet till samarbete. Detta kan förklaras av att 
ett företag kommenterat att de inte visste om det var möjligt att samarbeta inom branschen. 
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Diagram 7: Andel företag som samarbetar respektive inte samarbetar 

 
 
Vilka aktiviteter företag samarbetade inom är mer varierande än svaren till vad företag 
outsourcade. I Diagram 8 visas det att många företag samarbetar inom vissa aktiviteter, 
medan andra aktiviteter inte har något samarbete, medan resterande aktiviteter ligger mitt i 
mellan dessa extremer. Den vanligaste aktiviteten att samarbeta inom visar sig vara 
produktutveckling på 41,7 % vilken följs av forskning, kliniska tester, tillverkning och HR. 
Det visar sig att företag även samarbetar inom försäljning, IT, ekonomi och marknadsföring, 
medan inget samarbete sker inom patent, logistik och inköp. De 4,6 % som svarat att de 
samarbetade inom annat bestod 2,3 % av labb och analyser medan resterande 2,3 % är internt 
bortfall. Slutligen har 33,3 % svarat att de samarbetar och outsourcar samma aktivitet.  
 
 

 
Diagram 8: Aktiviteter som företag samarbetar inom 

 
 
Då vi ville veta varför företag svarat att de samarbetade inom vissa aktiviteter istället för att 
outsourca dessa svarade 58,3 % att de samarbetade för att få tillgång till ökad kunskap 
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(Diagram 9). Resterande 25 % svarade att anledningen var för att öka effektiviteten och 
lönsamheten, där ökad lönsamhet endast stod för 8,3 %. Det intressanta är att 16,7 % av 
företagen fyllde i rutan för annat alternativ där de menade att resursbrist var anledningen till 
varför de samarbetade. Tilläggas kan göra att de företag som svarat annat alternativ 
samarbetade inom tillverkning, IT, HR och ekonomi. Inget företag svarade att de 
samarbetade för att fokusera mer på kärnverksamheten, skapa allianser eller för att reducera 
kostnaderna. 
 
 

 
Diagram 9: Anledning till varför företag samarbetar istället för att outsourca 

 
 
Grant (1997) menar att outsourcing ibland bör ses som ett samarbete om företag delar med 
sig av kunskap till varandra. Detta förklaras av att om företag ser varandra som 
samarbetspartners istället för ett affärskontrakt så kommer kunskapen behållas mellan 
parterna (Mudambi & Tallman, 2010). Detta förklaras av att samarbete benämns som att 
forma strategiska allianser med företag (Grant, 1997). Henderson och Cockburn (1996) 
menar vidare att samarbete inom forskning är avgörande för läkemedelsbranschens fortsatta 
förmåga att bistå med nya läkemedel och uppfinningar. Detta förklarar Grant (1997) som att 
skapandet av strategiska allianser bidrar till en ökad variation av produkter, det vill säga ökad 
diversifiering inom branschen. I viss likhet med detta menar Mehta et al. (2006) att samarbete 
ger ökad kunskap som i längden bidrar till ökad lönsamhet. Prahalad och Hamel (1990) 
menar istället att företag inte får ökad kunskap av samarbete utan att ett samarbete endast 
bidrar till att öka effektiviteten i det enskilda företaget. 
 
Att många företag samarbetar inom forskning och produktutveckling kan förstås av 
Henderson och Cockburn (1996) som menar att läkemedelsbranschen måste samarbeta inom 
forskning för att fortsätta kunna komma med nya idéer. För att hänvisa till Avsnitt 4.1.4 där 
De Carolis (2003) menade att kunskap med tiden kan stagnera, kan det förstås att branschen 
samarbetar inom de kunskapsintensiva aktiviteterna för att kunna bedriva verksamhet. Det 
empiriska resultatet visar att 58,3 % samarbetar för att få tillgång till ökad kunskap, 16,7 % 
för att öka effektiviteten och 8,3 % för att få ökad lönsamhet. Tidigare forskning (Mehta et 
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al., 2006; Prahalad & Hamel, 1990) är däremot inte eniga om vad samarbete bidrar till. Då 
majoriteten av företagen samarbetar för att få tillgång till ökad kunskap kan resultatet liknas 
med Mehta et al. (2006) där de menar att företag faktiskt får ökad kunskap av att samarbeta. 
Detta kan anses bero på att företag som forskar tillsammans lär sig från det andra företaget 
under processens gång vilket vid samarbetets slut kanske resulterat i framtagning av en 
produkt vilket kan leda till ökad lönsamhet. Det empiriska resultatet visar också att företag 
samarbetar för att få ökad effektivitet. Effektivitet kan ses på två sätt. Prahalad och Hamel 
(1990) menar att samarbete ger ökad effektivitet. Denna effektivitet kan fås genom att företag 
får tillgång till mer arbetskraft med nytt tankesätt och uppnår effektivitet i form av 
kunskapsbildande. Det kan också bidra till effektivitet om företagen delar upp arbetet mellan 
varandra, då detta kan leda till att företag får mer tid till annat, då de får hjälp från ett annat 
företag, vilket gör att de kan bli mer effektiva på sin verksamhet. Den sista 
effektivitetsmöjligheten är enligt empirin inte trolig då inget företag svarade att de 
samarbetade för att fokusera mer på kärnverksamheten. Det är intressant att ingen svarat att 
de samarbetade för kostnadsreducering då detta kan fås genom att dela på kostnaderna. Det 
går däremot att notera att sambandet mellan kostnadsreducering och samarbete inte varit 
centralt att undersöka i tidigare forskning. Detta kan bero på att det inte finns något samband 
eller ett svagt sådant men det kan också diskuteras om det borde ske fler undersökningar ring 
hur samarbete påverkar företaget utifrån olika perspektiv. 
 
Det går vidare att diskutera om företagen faktiskt samarbetar inom de aktiviteter de angett då 
det framgår att 33,3 % svarat att de outsourcar samma aktivitet som de samarbetar inom. Det 
går också att diskutera hur företag definierar samarbete och outsourcing då dessa begrepp inte 
alltid är självklara. Tilläggas kan göra att enkätsvaren från intervjurespondenterna i viss mån 
redigerades då det framkommit ny information under intervjuerna, där vi ändrade vissa svar 
till outsourcing som tidigare var ikryssade som samarbete. Denna tvetydighet kan jämföras 
med Grant (1997) och Mudambi och Tallman (2010) som menar att företag kan betrakta 
outsourcing som samarbete. Det empiriska resultatet kan med den anledningen jämföras med 
tidigare forsknings (Grant, 1997; Mudambi & Tallman, 2010) diskussion om samarbete som 
definition då både teori och praktik inte tydligt kan definiera när det föreligger ett samarbete 
inom vissa aktiviteter. Grant (1997) menar vidare att samarbete är ett annat ord för strategisk 
allians. Det går därför att diskutera om strategisk allians är detsamma som samarbete. 
 
Enkätundersökningen visade också att företag samarbetar inom supportprocesser. Det 
framgår däremot att detta undersökningsområde inte är centralt inom tidigare forskning då 
forskning tenderar att behandla samarbete inom kunskapsprocesser. Det kan därför diskuteras 
om de företag vi inte intervjuat men som har svarat på enkäten har rätt definition av 
samarbete då vi fick korrigera svar efter intervjuerna. Av denna anledning kan det empiriska 
resultatet vara felaktigt till viss mån. Det går också att ifrågasätta varför det inte finns tidigare 
forskning som behandlar samarbete inom supportprocesser, men det går samtidigt att 
diskutera om det går att ha ett samarbete inom supportprocesser då dessa vanligtvis 
outsourcas eller behålls inom företaget. Att företag vid enstaka tillfällen kan anlita ett företag 
för en specifik tjänst kan ses som antingen inköp av tjänst eller outsourcing. Om det däremot 
finns en kontinuerlig kontakt med ett annat företag kan det däremot ses som samarbete om 
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företagen tillför och får lika mycket tillbaka, vid annat fall borde det räknas som outsourcing. 
För att veta var gränsen går för samarbete och outsourcing bör det därför fastställas hur dessa 
begrepp ska definieras och hur långt definitionen kan tänjas. 
 
Slutligen visade det empiriska materialet att 45,5 % av företagen inte samarbetade. Forskning 
kring varför företag väljer att inte samarbeta behöver utvecklas då tidigare forskning tenderar 
att förklara fördelarna av att samarbeta, speciellt inom läkemedelsbranschen. Det går därför 
utifrån empirin att diskutera om vissa företag inom den nu diversifierande branschen inte har 
möjlighet att samarbeta, då ett företag menade att de inte visste om det var möjligt att 
samarbeta inom branschen. Att vissa företag har valt en inriktning som det inte finns flertalet 
företag inom kan vara en bidragande orsak till att dessa företag inte samarbetar, då det är av 
värde att hålla företagets kunskap inom företaget för att inte sprida denna till de fåtal 
konkurrenter som finns. Det kan slutligen ifrågasättas varför tidigare forskning inte valt att 
undersöka varför vissa läkemedelsföretag inte outsourcar, då det empiriska materialet visar 
att dessa består av närmare hälften av företagen. 

4.2 Intervjuundersökning 
För att kunna få en fördjupad förståelse av undersökningsfrågorna genomfördes tre 
intervjuer. Företagen finns på olika geografiska platser i Sverige och ägnar sig åt olika 
områden inom läkemedelsbranschen. Det går därför att jämföra dessa för att finna likheter 
och skillnader som kan kopplas till läkemedelsbranschen. Tabell 3 sammanfattar vidare den 
grundläggande informationen om företagen, där det syns att två av företagen definieras som 
småföretag som har mellan 10 och 49 anställda och vars omsättning och balansomslutning 
uppgår till högst 10 miljoner euro per år. Det tredje företaget är ett mikroföretag som har 
färre än 10 anställda och vars omsättning och balansomslutning uppgår till högst 2 miljoner 
euro per år (EUR-Lex, 2016). Respondenterna som deltog vid intervjun var VD och 
ekonomiansvarig, marknads- samt produktansvarig.  
 
 

Tabell 3: Sammanställning av respondenter 

Företag Grundat Storlek Sysselsättning Respondentens 
ansvar i företaget 

Företag A 1998 Småföretag 
Tillverkning av 
medicintekniska 

produkter 
Produktansvarig 

Företag B 1995 Småföretag 
Kontraktstillverkare 

inom läkemedel 
VD och 

ekonomiansvarig 

Företag C 2013 Mikroföretag 
Tillverkning av 

biotekniska 
produkter 

Marknadsansvarig 
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4.2.1 Outsourcing som definition 
Då det framkom av enkätundersökningen att definitionen av outsourcing inte alltid är 
självklar ombads respondenterna att definiera vad outsourcing betydde för dem. Respondent 
A förklarade först att ”[…] det är ju ett samarbete när man outsourcar”. Vid ett förtydligande 
av frågan gavs istället svaret: ”[…] att vi överlåter produktionen till ett annat företag”. 
Respondent B menade att outsourcing är ”[…] när man lämnar över någonting, helt eller 
delvis, till en annan […] som kan det här”. Fortsättningsvis definierade respondent C 
outsourcing som: ”Vi har lämnat ifrån oss vår nyckelverksamhet till tillverkare för att vi inte 
har kompetensen eller resurserna för att göra det här.” 
 
Vidare outsourcar alla företag genom att lämna ifrån sig delar av sin verksamhet till ett annat 
företag när de inte har kompetens eller resurser att göra det själva. Företag B menar utöver 
detta att de outsourcar för att kunna fokusera mer på sin kärnverksamhet. Det verkar slutligen 
som att alla tre respondenter tycker att outsourcing kan ses som ett slags samarbete då dessa 
ord ofta används synonymt. 
 
Respondenternas definitioner kan jämföras med Gilley och Rasheeds (2000) definition av 
outsourcing som lyder: ”outsourcing är ett strategiskt beslut som kan påverka hela företaget 
där man köper in tjänster som tidigare har eller inte har hanterats internt.” Fortsättningsvis 
definierar Weinberg (2011) outsourcing som att företag använder sig av leverantörer och/eller 
konsulter där de upplever resurs- eller kapacitetsbrist.  
 
Den gemensamma uppfattningen om outsourcing hos alla tre företag är att outsourcing ses 
som ett slags inköp av tjänst från en extern organisation. Skillnaden mellan företags och 
Gilley och Rasheeds (2000) definition av outsourcing är att företag ser outsourcing som ett 
slags samarbete. Orsaken till skillnaden mellan teori och praktik kan vara att olika människor 
eller företag har olika uppfattningar om outsourcing. Det kan bero på hur varje företag tolkar 
outsourcing utifrån deras erfarenheter samt hur nära kontakt de har med företaget de 
outsourcar till. Att företag inte upplevde någon tydlig gräns mellan outsourcing och 
samarbete kan förstås av Weinbergs (2011) beskrivning av outsourcing då företag vänder sig 
till någon annan för att få hjälp när de inte har möjlighet att hantera processen inom företaget. 
I likhet med outsourcing kan samarbete därför också ses som ett strategiskt beslut där företag 
vänder sig till någon annan när de inte har tillräckliga resurser eller kapacitet för att klara av 
processen själva. 

4.2.2 Varför outsourcar företag? 
Respondent A förklarade att anledningen till outsourcing var resurs- och kapacitetsbrist. 
Företaget äger således kunskap om produkttillverkning men på grund av att 
produktionsvolymen blivit större så klarar de inte längre av tillverkningen inom företaget. De 
outsourcar därför sin tillverkning till två kontraktstillverkare som dessutom står med en 
kompetens som inte alltid finns inom företaget. Utöver resursbrist så nämner respondenten 
regelverket som anledning till outsourcing: 
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[…] läkemedelsbranschen och medicinteknik är väldigt reglerat. Det är styrt av en rad direktiv 
och lagar så att där kan det vara svårt för ett litet företag att hålla sig i auktion men också att 
leva upp till de krav som ställs, så där är det ganska skönt att lämna ifrån sig, inte bara 
produkten, utan också alla de krav som ställs på tillverkning av produkten. 

 
Resursbrist var slutligen den ursprungliga anledningen till att företaget började outsourca och 
består av denna anledning än i dag. 
 
Företag B som är ett outsourcingföretag har uppfattat att anledningen till att kunderna valde 
att outsourca sin tillverkning till dem är att de inte hade möjlighet att tillverka själva. Det vill 
säga att kunderna saknar kompetens och/eller speciell tillverkningsteknik som dels beror på 
det stränga regelverket som styr branschen. Samtidigt outsourcar företag B 
produktförpackning, marknadsföring och labbtjänster. Respondenten förklarade vidare att 
genom att outsourca till företag som är specialister kunde de använda begränsade resurser och 
fokusera på det de är bra på.  
 
Företag C outsourcar sin tillverkning till två kontraktstillverkare i Sverige och outsourcar 
försäljning till olika distributörer över hela världen. Företaget saknar tillverkningskapacitet då 
de bara är några få anställda, och det blir utöver detta för dyrt att tillverka själva för ett ungt 
och litet företag. 
 

Första anledningen till outsourcing var ju att min chef var själv på företaget, så han kunde inte 
[…] göra alla […] bitar själv, så därför blev öka effektiviteten först och [sedan] 
kostnadsreducering. 

 
För att kunna starta igång företaget och överleva i branschen bestämde de sig därför för att 
outsourca. Med tiden när företaget etablerat sig förändrades syftet med outsourcing: 
 

I dag däremot […] skulle jag vilja säga [att anledningen till outsourcing är] lönsamheten och 
fokusera mer på kärnverksamheten. 

 
Därutöver påpekade respondenten att det hårda regelverket i läkemedelsbranschen är en extra 
drivkraft för deras outsourcing: ”Det är ju jättestenhårda regler, till och med lokalen, labbet 
och tillverkningen måste se ut på ett visst sätt för att vi ska ha godkända produkter.” 
 
Utifrån det Barney (1991) har förklarat kan vissa resurser ge varaktiga konkurrensfördelar i 
företag och att dessa resurser leder till utveckling och lönsamhet. I dag talas det mycket om 
de immateriella tillgångarna, kunskap, som är kärnan i ett kunskapsbaserat företag. För att 
kunna nå en högre lönsamhet behöver företag utveckla sin affär där outsourcing kan vara en 
strategi för att skapa förutsättningar för både kostnadsreducering (Coase, 1937) och 
konkurrensfördelar (Quinn & Hilmer, 1995). Därutöver används outsourcing av 
läkemedelstillverkningsföretag för att kunna öka kunskap (Edvardsson & Durst, 2014). Detta 
kan bero på att läkemedelsbranschen, vilken består av forskning och utveckling, är beroende 
av kunskap (Henderson & Cockburn, 1996). Genom att outsourca kan företag få möjlighet att 
utveckla sin kunskap och en nå ökad effektivitet. Detta är en betydelsefull drivkraft inom 
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branschen för de som vill utveckla, ta fram nya produkter och producera bättre 
produktkvalitet (Lowman et al., 2012). Lowman et al. (2012) anser vidare att det har visat sig 
ett tydligt större behov av outsourcing från småföretag på grund av resursbrist och 
kapacitetsbrist. Små läkemedelsföretag har i jämförelse med stora företag inte lika mycket 
resurser. Detta begränsar möjligheterna för hur småföretag kan tillverka sina produkter. De 
kan därför välja att outsourca processen för att kunna klarar sig mot den hårda konkurrensen. 
Läkemedelsbranschen karaktäriseras slutligen av ett hårt regelverk där det förklaras att ju 
hårdare regelverket är inom ett område desto större är chansen att företag outsourcar detta. 
Detta gäller särskilt för små företag som har begränsade finansiella och icke-finansiella 
resurser (Banerjee & Martin, 2015; Miller, 2009). 
 
Utifrån respondenternas svar kan tolkas att anledningen till outsourcing kan delas upp i 
externa och interna anledningar. De externa anledningarna är det hårda regelverk som styr 
läkemedelsbranschen och den marknadskonkurrens som finns över hela världen. De interna 
anledningarna är bl.a. resurs- och kapacitetsbrist, ökad kunskap samt lönsamhet. För små 
läkemedelsföretag är resurs- och kapacitetsbrist den största anledningen till outsourcing. 
Detta kan bero på att i jämförelse med stora företag har småföretag inte lika mycket resurser 
för att införskaffa maskiner, lokal och personal för att kunna tillverka inom företaget.  
 
Företag som äger kunskap men som är nystartade eller yngre tenderar att outsourca då det 
inom dessa företag ofta finns en person som äger kunskapen om en viss process eller att det 
endast finns en produkt. Företag kan därför ha kunskapen om hur man tillverkar men kan 
istället sakna kapacitet till att tillverka tillräckligt mycket (Lowman et al., 2012). För att 
undkomma detta tenderar företag att outsourca då kostnaden skulle bli för hög för att köpa in 
maskiner, hyra lokal och anställa personal. Att ha processen inom företaget hade gjort att 
småföretag inte kunnat satsa pengar på t.ex. produktutveckling eller forskning samtidigt som 
det skulle vara svårt för företaget att uppnå lönsamhet. Att branschen vidare styrs av ett hårt 
regelverk bidrar också till att företag outsourcar. Det vill säga att ju hårdare krav regelverket 
ställer ju svårare för företag att kunna klara sig med begränsade resurser (Banerjee & Martin, 
2015). Vid högre krav krävs bättre teknik och utrustningar för tillverkning, produktutveckling 
och kliniska tester. Detta leder naturligtvis till en ökad kostnad och ett behov av ökad 
kunskap inom läkemedelsbranschen som blir en begränsning för företag. 
 
Alla tre intervjuade företag outsourcar på grund av olika former av resurs- och 
kapacitetsbrist, ökad kunskap samt det hårda regelverkets krav. En förklaring av detta kan 
vara att inom läkemedelsbranschen är kunskap och utvecklingsförmåga den viktigaste 
kompetensen. Om ett företag äger konkurrenskraftiga kunskaper och har förmåga att utveckla 
dessa kunskaper kan företaget i längden utveckla en kompetens som ses som en 
konkurrensfördel. Sådana företag, särskilt små företag, kan genom outsourcing få möjlighet 
att transformera sina kunskaper till en färdig produkt (Lowman et al., 2012). Företag får 
genom att sälja sina produkter och tjänster förbättrad möjlighet att överleva, utvecklas och gå 
med vinst. Samtidigt, genom att lägga ut tjänster till de som är kunniga slipper företag att 
köpa in maskiner, hyra stor lokal eller anställa mer personal. På det sättet kan företag spara 
tid och pengar som kan användas till exempelvis produktutveckling, forskning eller att 
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förbättra sin egen kärnkompetens för att kunna öka effektiviteten.  När ett läkemedelsföretag 
har möjlighet att lägga mer fokus och satsa mer på forskning och produktutveckling bidrar 
det till att nya produkter kan tas fram snabbare. Denna utvecklingsförmåga anses som en 
konkurrensfördel i branschen vilken kommer gynna företags lönsamhet och fortsatta 
utveckling. 

4.2.3 Kärnprocesser och kärnkompetens som kopplar till outsourcing   
Vad är kärnan i ett läkemedelsföretag? Hur hanterar de balansgången mellan outsourcing och 
deras kärnprocess? Finns det några risker om outsourcingen berör kärnprocessen? Hur gör 
företagen när de anser att det blir riskabelt? Dessa var några av de frågor vi fick ställa under 
intervjuerna. 
 
För att svara på frågan vad företag A hade för kärnprocess svarade respondenten: ”vi är […] 
ett utvecklingsföretag. Vi tar fram nya produkter.” Kärnprocesserna inom företaget är därför 
att ta fram nya produkter via forskning och produktutveckling. Respondenten förklarade 
vidare att deras kundservice är en viktig del inom deras verksamhet som också anses ingå 
som kärnprocess. De menade dessutom att kärnkompetens inom olika företag kan variera 
mycket, och att det därför är svårt att uppfatta vad en allmängiltig kärnkompetens är inom 
läkemedelsbranschen. 
 
Som kontraktstillverkare har däremot företag B en hög tillverkningskapacitet och en 
utvecklad produktionsteknologi. Detta beror på att företaget är certifierad av 
läkemedelsverket och har samlat på sig omfattande erfarenhet i drygt 20 år inom 
läkemedelstillverkning. Läkemedelstillverkning och produktutveckling anses vara deras 
kärnprocess och dessa outsourcas inte. Som nämndes i Avsnitt 4.2.2 outsourcade företaget 
förpackning, marknadsföring och labbtjänster då respondenten menar att det är viktigt att inte 
fokusera på många olika processer. Istället kan de fokusera på det de är bra på: ”[…] vi ska 
bli bättre på det just vi kan, på kärnverksamheten.” 
 
”Vår produkt är ju vår kärna. […] det är uppfinningen som är vår kärna”, ”det är vi som 
uppfunnit den, det är vi som äger den, och det är den vi bygger våra produkter på” berättade 
respondent C. Kärnprocessen i företaget är således produktutveckling. Företaget har sina 
produkter inom företaget vilka, enligt respondenten, ska skyddas och bibehållas inom 
företaget. Produkterna är egentligen uppfinningar som innehåller värdefull kunskap som 
skyddas genom patentering och skyddande avtal innan de outsourcas. Det är däremot svårt att 
sammanfatta en allmängiltig kärnkompetens eftersom många företag har nischat sig.  
 
Edvardsson och Durst (2014) har förklarat att företag är uppbyggd av kärnprocesser och 
supportprocesser. Vissa processer, bl. a. forskning och utveckling, teknik, produktdesign och 
marknadsföring, räknas som kärnprocesser inom nästan alla typer av företag. Kärnkompetens 
är kunskap som skiljer sig mellan företag och som ger konkurrensfördelar över andra företag 
(Gupta et al., 2009). Inom läkemedelsbranschen består kärnprocesserna av forskning och 
produktutveckling (Henderson & Cockburn, 1996). Det är därför viktigt för företag att 
identifiera sin kärnkompetens och outsourca resten eftersom kunskap är en värdefull 
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konkurrensfördel som måste skyddas inom företaget (Grant, 1997). Däremot visar det sig att 
outsourcing har påverkat branschen till att det inte finns någon tydlig kärnkompetens då 
branschen blivit mer horisontell (Lowman et al., 2012).  
 
Kärnkompetens kan förstås som en förmåga företag är särskilt duktiga på. Det är en viktig del 
för alla företag att kunna utveckla sina kunskaper och ta fram nya produkter. Däremot visar 
det sig att branschen inte består av en specifik kärnkompetens, men inte med anledning av 
outsourcing som Lowman et al. (2012) menar. Istället kan det sägas inte finnas en 
allmängiltig kärnkompetens med anledning av den diversifiering som utvecklats inom 
branschen. Alla tre respondenter hade svårt att säga vad branschens kärnkompetens skulle 
kunna vara. Enligt företag A och C ansågs detta bero på att läkemedelsbranschen har 
utvecklat många olika underbranscher vilket inneburit att många företag har nischat sig åt ett 
specifikt område, t.ex. kontraktstillverkning, bioteknik, medicinteknik osv. Det är därför svårt 
att sammanfatta vad som skulle kunna vara en kärnkompetens inom branschen. 
 
Företagens kärnprocess anges vara tillverkning och produktutveckling. Det bör däremot 
noteras att företag A och C som inte är kontraktstillverkare inte har tillverkning som 
kärnkompetens, medan företag B som är kontraktstillverkare har både tillverkning och 
produktutveckling som kärnkompetens. Detta liknas delvis med Henderson och Cockburn 
(1996) då produktutveckling är viktigt inom alla företag. Endast företag A nämnde forskning 
som intern viktig process, medan företag B och C menade att denna var externt viktig (för 
fortsatt diskussion se Avsnitt 4.2.5). Att tillverkning framkom som kärnkompetens förstås av 
att ett företag som ingick i undersökningen var kontraktstillverkare vilket skulle förklara 
varför Henderson och Cockburn (1996) inte funnit att tillverkning var en kärnkompetens. 
Grant (1991) menar att kärnprocesser innehåller kunskap som egentligen ska skyddas och 
bibehållas inom företag. Företagen anser att outsourcing av kärnprocesser riskerar förlorad 
kunskap och erkänner att kunskap måste skyddas inom företag. För att kunna hantera riskerna 
med outsourcing väljer företag därför att patentera sina produkter samtidigt som det skrivs 
sekretessavtal vid ingående av outsourcing. 

4.2.4 Hur påverkas företag av outsourcing? 
Respondent A berättade att: 
 

[Sedan vi börjat outsourca har vi] mer än fördubblat produktionskostnaderna men i och med att 
vi inte hade möjlighet att göra produktionen här så hade vi ju behövt investera mycket pengar i 
vår produktionslokal och behövt anställa mer personal och det hade kanske blivit mer än vi 
betalar för att outsourca och ser man det så, så tjänar vi på att outsourca. 

 
Respondenten trodde däremot inte att det fanns en direkt länk mellan outsourcing och den 
ökade lönsamheten. De menade istället att outsourcing påverkat lönsamheten i form av att 
företaget kunde satsa mer på kärnverksamheten istället för att lägga resurser på att få större 
produktionskapacitet inom företaget vilket istället skulle hämmat produktutvecklingen. En 
annan positiv konsekvens av outsourcing är att företaget kunde lämna ifrån sig, inte bara 
produktionen utan också, alla de krav som ställs på tillverkning vilket gav dem möjlighet att 
lägga mer resurser på forskning och produktutveckling. Samtidigt känner företaget att det inte 
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bara är positiva effekter av outsourcing. ”En baksida med att outsourca [är att man] inte har 
kontroll över produkten. […] vi kan inte påverka sådant som händer hos dem som kan 
fördröja deras frisläppning.” Har tillverkningen lagts ut till ett outsourcingföretag kan 
företaget inte längre styra ledtiden från tillverkning till när produkten blir frisläppt eller om 
produktleveransen blir försenad. Dessa risker försöker företaget minimera genom att ha nära 
kontakt med outsourcingföretagen och att lyssna av vad som händer med dessa, vad de är 
intresserade av och vad de har för bekymmer. 
 
Respondent B berättade att det fanns både ett direkt och indirekt samband mellan outsourcing 
och den ökade lönsamheten. Förklaring av detta var att outsourcing har gett företaget 
möjlighet att spara både tid och pengar. Personalen kan därför fokusera på företagets 
kärnprocess och tillverka mer effektivt. Genom att outsourca slipper företaget att köpa in 
utrustning för att göra några få tester varje år. När kostnaden har minskat och omsättningen 
har ökat får företaget ökad lönsamhet. Om en ökad omsättning ses som en kortsiktig effekt av 
outsourcing kan nya kunder ses som en långsiktig effekt eftersom kunderna ser möjlighet att 
kunna utveckla affärerna tillsammans med företaget. 
 
Outsourcing har även haft en positiv monetär påverkan på företag C:  
 

Absolut, vi har inte en hyra på en jättestor tillverkning här på bottenvåningen [så] vi sparar 
jättemycket pengar på att outsourca det. 

 
Som ett litet företag kunde de spara mycket pengar genom att outsourca sin tillverkning. På 
så sätt fick företaget möjlighet att omvandla sin verksamhet från kunskap till färdiga 
produkter. Företaget har också upplevt en nackdel med outsourcing då de inte kan ha full 
kontroll på produktionen. Om det blir fel med en produkt och de får ett klagomål från kunder 
kan de inte svara på den frågan direkt, utan måste de vända sig till sin kontraktstillverkare 
och ta reda på orsaken till felet. För att motverka den förlorade kontrollen håller företaget en 
nära kontakt med sin tillverkare genom snabb och effektiv kommunikation. Utöver detta 
testar Företag C alltid produkterna inom företaget och gör egna riskbedömningar. 
 
Det visar sig att beslutfattandet om outsourcing inom läkemedelsbranschen inte styrs av 
kostnader utan fokus ligger på produktionskvalitet och att skapa relationer med kunder 
(Langer, 2010). Outsourcing fungerar därför i dag som en strategi för att utveckla företags 
kompetenser, talanger och förmågor genom att besätta den senaste tekniken eller infrastruktur 
från andra företag (Edvardsson & Durst, 2014). Dessutom används outsourcing för att få 
möjligheter till expertkunskap och ökad effektivitet (Quinn & Hilmer, 1995).  Outsourcing 
ger däremot inte bara möjligheter utan kan även medföra vissa risker. En nackdel med 
outsourcing ur ett kunskapsperspektiv är att företag tappar kunskap om sina outsourcade 
processer, men även den tysta kunskapen som företag tenderar att utveckla över tid. Denna 
kunskap hjälper företaget att kombinera sina befintliga resurser på ett bättre sätt för att kunna 
bli mer konkurrenskraftiga (Lowman et al., 2012). Outsourcing kan även bidra till förlorad 
kontroll över de outsourcade processerna. Detta anses bli ett problem när företaget och 
outsourcingföretaget har olika prioriteringar och/eller när det finns stor geografisk distans 
mellan parterna. För att minimera dessa risker kan företag hålla nära kontakt med 
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outsourcingföretaget och granska kvaliteten av de outsourcade processerna (Raiborn et al., 
2009; Quinn & Hilmer, 1995). 
 
Undersökningen har visat att outsourcing påverkat alla tre företag positivt. Dessa är både 
monetära och icke-monetära. Gemensamt för alla tre företag är att de har genom att outsourca 
uppnått minskade kostnader, ökad lönsamhet och ökad effektivitet. Utöver detta, erhöll 
företagen andra fördelar efter deras olika behov. Företag A och C äger kunskapen av sina 
produkter men saknar resurser och kapacitet samtidigt har de bekymmer att uppfylla 
regelverkets höga krav på egen hand. Därför började de med outsourcing för att kunna 
kompensera bristerna och få ökad effektivitet. Företag B däremot började med outsourcing 
för att kunna lägga mer fokus på sin kärnprocess och uppfylla kraven från regelverket, vilket 
de anser att de lyckats med genom outsourcing. Resultatet visar att alla tre företag har fått 
både ekonomiska, strategiska och andra önskade effekter genom att outsourca vissa delar av 
verksamheterna.  
 
Outsourcing som företagsstrategi används för att skapa konkurrensfördelar som i längden kan 
ge ökad lönsamhet (Grant, 1997). För att kunna öka lönsamheten behöver företag kunna 
utveckla förmågan att förbättra sin kärnkompetens (Prahalad & Hamel, 1990). 
Kärnkompetens, i en kunskapsbaserad bransch som läkemedelsbranschen, är kunskap som 
skiljer sig mellan företag, samtidigt som denna kunskap kan ge konkurrensfördelar över 
andra företag (Gupta et al., 2009). Det empiriska resultatet visar att outsourcing framför allt 
har bidragit till ökad effektivitet. Genom att outsourca kan företagen använda begränsade 
resurser till kärnverksamheten och därför uppnå högre effektivitet. Företag kan dessutom 
fokusera mer på forskning och produktutveckling för att kunna ta fram nya produkter 
snabbare. Dessa tillsammans kan anses bidrar till ökad lönsamhet då det långsiktigt ökar 
omsättningen och minskar kostnaderna. Fortsättningsvis har alla intervjuade företag fått ökad 
lönsamhet av outsourcing men detta anses däremot inte vara det främsta utfallet. Den ökade 
lönsamheten ses istället som en biprodukt eftersom kunskap och effektivitet ökat, vilket kan 
förklaras av att läkemedelsföretag ser kunskap som en avgörande konkurrensfördel 
(Henderson & Cockburn, 1996). 
 
Outsourcing kan skapa konkurrensfördelar till företag men i likhet med andra strategier 
medför den risker. Respondent A och C, som outsourcar tillverkning, berättade att de upplevt 
vissa svårigheter med att outsourca sin produktion till outsourcingföretag. Anledningen är att 
de tappat kontroll över tillverkningen samtidigt som de inte kan påverka bl.a. förseningar. 
Företagen har därför en kontinuerlig kontakt med outsourcingföretagen för att kunna 
minimera dessa risker i form av att vara uppdaterad om vad som händer. Detta kan liknas 
med det Quinn och Hilmer (1995) menade att företag bör ha en god kontakt med sina 
leverantörer. 

4.2.5 Samarbete  
I jämförelse med outsourcing anser alla tre respondenter att samarbete är en vanligare relation 
som innebär mindre risk för företag. De tre företagen samarbetar med flera företag då 
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samarbete är ett sätt att fortsätta skapa nya produkter, då olika företag står med olika 
kompetenser. Definitionen av samarbete skiljer sig däremot mellan företagen. 
 
Respondent A som först menade att outsourcing är en typ av samarbete, definierar samarbete 
som: ”[…] att man utöver [outsourcing] har någon form av utveckling som pågår samtidigt.” 
Genom samarbete, mellan två eller flera företag, kan alla parter förbättra sig med hjälp av 
varandra. Företaget samarbetar idag med olika kliniker som de har kontakt med för olika 
typer av studier. Samarbetet ger teoretisk kunskap och bidrar till förbättringar i befintliga 
produkter eller möjligheter till nya produkter. Med andra ord har samarbete bidragit till att 
företaget fått tillgång till nya idéer, forskningsresultat och teoretiskt stöd för 
produktutveckling. I läkemedelsbranschen är i regel båda parter intresserade av en studie. 
Den ena parten (företaget) vill ta fram en säljande produkt eller höja deras kompetens medan 
den andra parten (t.ex. klinik) vill ha möjlighet att lära sig mer eller att en ny produkt 
introduceras på marknaden. Båda parter kan därför sägas vinna av att samarbeta.  
 
Respondent B menar att det finns en likhet mellan outsourcing och samarbete. De anser att 
samarbete är när två eller flera företag hjälper varandra då de saknar en särskild kompetens 
eller erfarenhet. Samarbete ses som att olika parter får utbyte av kunskap och diskuterar saker 
ihop som en grupp. När vissa tjänster måste utföras av specialister vänder sig företaget till 
olika institutioner och samarbetar med dessa. Detta anses vara en viktig del av företaget när 
de vill utveckla produkter, särskilt för läkemedelsföretag då det är ett enklare sätt att uppfylla 
regelverkets krav. 
 
Respondent C berättade att samarbeten har skett sedan företaget grundades i form av studier 
av kunskapsutbyte. Vidare påpekade företaget att ”finns det inga samarbeten med medicinska 
uppfinningar så finns det ingen marknad”. Därför sker samarbeten parallellt och på löpande 
band. Förutom att samarbeta med forskare från olika institutioner ses de stora distributörerna 
som företagets samarbetspartner. Det beror på att företaget och deras distributörer har studier 
och myndighetsärenden tillsammans. Mindre distributörer som företaget inte har samarbeten 
tillsammans med ses däremot som underleverantörer snarare än samarbetspartners.  
 
Utöver outsourcing kan läkemedelsföretag välja att samarbeta. Syftet med samarbete är att 
skapa strategiska allianser mellan företag (Grant, 1997). Dessa allianser bidrar till att företag 
kan använda sina egna kunskaper på ett bättre sätt samtidigt som de får tillgång till ökad 
kunskap från sina samarbetspartner. Detta liknas med Mehta et al. (2006) där de menade att 
samarbeten ger företaget ökad kunskap, vilket i längden bidrar till ökad lönsamhet. Vidare 
bidrar samarbete även till att företag kan korta ner tidsintervallen i utvecklingen av nya 
produkter samtidigt som det leder till fler produkter på marknaden (Grant, 1997). Samarbete 
är en viktig strategi, speciellt inom läkemedelsbranschen, för att kunna få varaktiga 
konkurrensfördelar då samarbete bidrar till att kunskapen behålls mellan företagen (Mudambi 
& Tallman, 2010). Slutligen menar Henderson och Cockburn (1996) att läkemedelsbranschen 
är beroende av samarbeten för att kunna utveckla nya läkemedel och uppfinningar. 
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Empirin visar att det är lättare för respondenterna att definiera samarbete än outsourcing då 
samarbete är ett välkänt begrepp. Enligt företagen skapar samarbete marknad och båda parter 
vinner på att samarbeta, vilket kan liknas med Henderson och Cockburn (1996) då de menar 
att samarbeten inom läkemedelsbranschen är kritiskt för den fortsatta forskningen. Det kan 
också bero på att samarbeten är ett slags kunskapsutbyte då företag inte bara får tillgång till 
ökad kunskap utan även möjlighet att minska kunskapsspridning (Mudambi & Tallman, 
2010). 
 
Det empiriska resultatet visar att alla respondenterna samarbetar med flera företag och de ser 
samarbetet som en viktig del i verksamheten. Eftersom samarbete ses som ett verktyg som 
hjälper företag att skapa ett nätverk för att få tillgång till ökad kunskap kan resultatet liknas 
med Grant (1997) och Mehta et al. (2006). De menade att samarbeten bidrar till ökad 
kunskap och branschens diversifiering. Detta förstås även av empirin då företagen 
samarbetade med kliniker för att utveckla nya produkter som efterfrågas av marknaden. 
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5 SLUTSATS 
I kapitlet ges svar på uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter sker en diskussion kring 
studiens bidrag och begränsningar för att avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

5.1 Återkoppling till syftet 
Uppsatsens syfte var att förstå hur och varför läkemedelstillverkningsbranschen outsourcar, 
om de outsourcade processerna har koppling till företags kärnprocesser och hur outsourcing 
faktiskt påverkar företaget, både monetärt och icke-monetärt. För att konkretisera syftet 
avgavs tre frågeställningar som kommer att styra den fortsatta diskussionen. 
 
Vilka delar av verksamheten är vanligast att outsourca och varför?  
 
Både enkät- och intervjuundersökningen har visat att tillverkning är vanligast att outsourca 
vilket stämmer överens med Gupta et al. (2009) då företag kan fokusera mer på forskning och 
produktutveckling om de outsourcar tillverkning. Enkätundersökningen visade även att 
forskning och produktutveckling outsourcades men då detta inte framkom under intervjuerna 
kan det förstås av Enyinda et al. (2009) att dessa outsourcas om företag upplever minskad 
produktivitet i uppfinnandet av nya produkter. Det går även förstå att vid minskad 
produktivitet blir intern kunskap inte lika viktig att skydda då den större kunskapen finns 
utanför företaget (motsats till Mudambi & Tallman, 2010).  
 
Varför företag outsourcar visade sig bestå av resursbrist och hårt regelverk. Företag 
outsourcade därför både av intern och extern anledning. Att företag outsourcar på grund av 
resursbrist kan liknas med Barney (1991) då företagsledningens beslut och kunskap avgör 
företagets utveckling. Att outsourca istället för att täcka resursbristen inom företaget ses 
därför som ett strategiskt beslut från företagsledningen för att minska kostnaderna. Beslutet 
att inte täcka resursbristen internt beror vidare på det hårda regelverket (Miller, 2009) då 
mindre företag inte har lika stor möjlighet att möta de krav som ställs på bland annat 
tillverkning (Banerjee & Martin, 2015). Resursbrist och ett hårt regelverk medförde därför att 
företag outsourcade för att kunna fokusera mer på kärnverksamheten. Detta kan bero på att 
kostnadsreducering, ökad effektivitet, lönsamhet, kunskap kan fås genom att fokusera mer på 
kärnverksamheten. Ett viktigt fynd var att anledningen till outsourcing kan bli mer monetär 
med tiden, vilket kan förklara varför vår studie motsäger tidigare forsknings anledning till 
outsourcing (bl.a. Langer, 2010; Prahalad & Hamel, 1990; Quinn & Hilmer, 1995). 
 
Har denna/dessa delar koppling till företagets kärnprocesser? 
 
Enkätundersökningen visade att det inte går att uttala sig om att det finns en kärnprocess 
inom branschen, vilket delvis liknas med Lowman et al. (2012) då han menar att outsourcing 
bidragit till att branschens kärnprocess, produktutveckling, inte längre kan ses som en 
kärnprocess. Studien visade istället att bristen på en kärnprocess inte berodde på outsourcing 
utan den diversifiering som skett inom branschen. Att undersöka från ett branschperspektiv 
ger intrycket att företag outsourcar sin kärnprocess då de outsourcar tillverkning, forskning 
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och produktutveckling vilka anses vara kärnprocesser i läkemedelsbranschen (Bhalla & 
Terjesen, 2013; Edvardsson & Durst, 2014). En undersökning av det enskilda företaget visar 
däremot att företag inte tenderar att outsourca processer de är bra på. 
 
Intervjuundersökningen visade istället att produktutveckling var kärnprocess hos alla tre 
företag, vilket också liknas med Bhalla och Terjesen (2013) men även till viss del med 
Lowman et al. (2012) som menade att produktutveckling har varit kärnprocess inom 
branschen. Företagen hade däremot svårt att svara på frågan om det fanns en allmängiltig 
kärnprocess inom branschen. Vi har därför svårt att besvara frågan om det finns en 
kärnprocess inom branschen, men skulle det finnas någon skulle det troligtvis vara 
produktutveckling. Vi kan däremot svara på att företag inte tenderar att outsourca sin 
kärnprocess. 
 
Hur påverkas företag av outsourcing, både ur ett monetärt och icke-monetärt perspektiv? 
 
Undersökningarna har visat att outsourcing skapar möjlighet för företag att fokusera mer på 
sin kärnverksamhet vilket bidrar till att de uppnår högre effektivt. Detta liknas med Gupta et 
al. (2009) då företag kan fokusera mer på forskning och produktutveckling för att kunna ta 
fram nya produkter snabbare. Tillsammans bidrar detta till ökad lönsamhet då det långsiktigt 
ökar omsättningen och minskar kostnader, vilket kan påminnas av det Coase (1937) menade 
att outsourcing ska användas i de fall det gynnar företagets ekonomi. Båda undersökningarna 
visar dessutom att de flesta företag fått ökad lönsamhet av outsourcing men att detta inte är 
den främsta anledningen till att företag börjar outsourca och inte heller det direkta utfallet av 
outsourcing. Resultatet kan därför delvis sägas bekräfta och motsäga tidigare forskning då det 
av dessa framgår att ökad lönsamhet fås av outsourcing, men att det alltid anses bero på 
någon annan påverkan som fås av outsourcing (bl.a. Prahalad & Hamel, 1990; Quinn & 
Hilmer, 1995; Langer, 2010). Den ökade lönsamheten kan därför ses som en biprodukt av att 
kunskap och effektivitet ökar. 

5.2 Bidrag till teori och praktik 
Tidigare forskning har undersökt vilka möjligheter och risker outsourcing bidrar med till 
företag, anledningarna till att företag väljer att outsourca samt vad de outsourcar. Denna 
diskussion har för det mesta utgått från ett supportprocessperspektiv. Vi ville därför 
undersöka om företag inom en kunskapsbaserad bransch outsourcar sina kärnprocesser då det 
inte fanns tidigare forskning som tittat på det sambandet. Utöver att undersöka varför företag 
började outsourca ville vi också undersöka hur företag faktiskt påverkades av outsourcing, då 
anledningen och utfallet inte behöver vara densamma. 
 
Utifrån undersökningen fann vi att anledning till och utfall av outsourcing varierande. Då 
tidigare forskning inte undersökt detta, eller funnit detta, vill vi understryka att det finns en 
skillnad mellan anledningen till varför företag outsourcar och vad utfallet blir efter de börjat 
outsourca. Vi vill också framhäva att det visade sig att anledningen till outsourcing förändras 
över åren, men att vi inte har kartlagt hur och när denna förändring sker. 
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Slutligen vill vi bidra till ett samhällsperspektiv och detta gör vi då undersökningen visade att 
kostnader är en viktig anledning till outsourcing, men att detta inte fås som påverkan. Att 
tänka på kärnverksamheten är viktigt men att tänka på kostnaderna är minst lika viktigt. Vi 
vill därför även här understryka att kostnadseffektivisering alltid bör vara högt prioriterat då 
högre kostnader hämmar företagets vinstperspektiv, vilket även kan påverka hur 
kärnverksamheten påverkas. 
 
Efter undersökningen har vi kunnat ta fram en analysmodell, vilken presenteras i Figur 4. 
Undersökningen har visat att anledningen till outsourcing kan vara både monetär och icke-
monetär, där den direkta påverkan tenderar att bli icke-monetär och där den monetära 
påverkan istället blir ett utfall av det icke-monetära utfallet. Det visades också att i de fall 
företag outsourcade sin kärnprocess görs detta av icke-monetära anledningar, medan 
påverkan blir densamma som för andra outsourcade processer, både direkt och indirekt. 
 
 

 
Figur 4: Egenarbetad modell 

 
 

5.3 Begränsningar av arbetet 
Nedan presenteras de begränsningar som studien visat och förslag ges hur nästkommande 
forskning kan undvika dessa brister. 



 

48 

5.3.1 Påverkan från metodvalen 
Då vi använde både kvalitativ och kvantitativ metod med anledning för att ta ut båda 
metodernas svagheter men samtidigt få ökad kunskap om branschen kan det diskuteras hur 
dessa val påverkat vårt resultat. 
 
Tack vare att vi utöver enkätundersökningen använde oss av intervjuundersökning gav det 
oss ökad förståelse för vad enkätsvaren faktiskt visade. Det gav oss också möjlighet att följa 
upp frågor som enkäten inte gav svar på. Efter intervjuerna kände vi att vi skulle velat 
genomföra fler intervjuer för att kunna säga mer säkert om vad dessa visade och att kunna se 
ett starkare samband. Ett samband är svårt att se av bara tre intervjuer. Att ha i åtanke är att 
vår ursprungliga metod var att genomföra en enkätundersökning och att intervjuerna skulle 
fungera som komplement. I efterhand är detta något vi skulle gjort annorlunda, då ett större 
antal intervjuer ger större förståelse och större tolkning, både av enkätfrågorna men också 
branschen i stort. 
 
Att genomföra en enkätundersökning bidrar till att vi inte har kunskap om vem som besvarar 
enkäten. Detta kan leda till att fel person besvarar frågorna, vilket inte ger ett trovärdigt 
resultat då denne kan sakna kunskap om de ställda frågorna. Det kan också vara så att 
enkäten kommit till rätt person men att denne inte är på plats och inte har tillgång till sin 
mail, vilket leder till att enkäten inte besvaras. 

5.3.2 Bortfallsanalys 
En anledning till det stora bortfallet var att vissa företag hade som policy att inte svara på 
enkätundersökningar och gjorde ingen skillnad på var enkätundersökningen kom ifrån. Detta 
medförde att vi fick ett stort bortfall redan första veckan när vi började ringa till företagen. 
Bortfallet berodde även på att det inom läkemedelsbranschen finns en stor variation på 
företagsstorlek. Större företag kan ha som policy att endast hjälpa studenter som gör sitt 
examensarbete på företaget medan små och nystartade företag befinner sig i en uppstartsfas 
alternativt en expansionsfas och har varken tid eller möjlighet att svara på 
enkätundersökningens frågor. 
 
Då vi fick en svarsprocent på 67 % på de fyra första frågorna och det enligt Bryman och Bell 
(2013) var ett acceptabelt resultat kan svaret på frågorna vad företag outsourcar och varför de 
outsourcar ge ett relativt tydligt och korrekt resultat. Vid enkätundersökningar finns det alltid 
en osäkerhet kring hur stor svarsandel som kommer fås men vi anser att de fyra första 
frågorna kan spegla hur läkemedelsbranschen outsourcar. Vad gäller de resterande 
enkätfrågorna fick vi en svarsprocent på cirka 56 %. Detta var enligt Bryman och Bell (2013) 
ett knappt godkänt resultat. Då det endast är drygt hälften av företagen som svarat kan det 
inte anses på ett rättvist sätt spegla branschen. De företag vi intervjuade menade att 
produktutveckling kan anses vara kärnprocess i branschen, trots diversifiering. Detta var även 
något som visades svagt i det empiriska materialet då produktutveckling var det 
svarsalternativ som fick störst procentsats (31,6 %) men där det även framgick att 
tillverkning var en relativt vanlig kärnprocess (15,8 %). Den låga svarsprocenten vi fick på 
enkätundersökningen på fråga fem och framåt kan därför sägas visa ett snett eller inte 
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tillräckligt tydligt resultat. Det går därför inte säga med säkerhet att det finns eller, som det 
empiriska resultatet visade i denna undersökning, att det inte finns en kärnprocess, eller om 
det faktiska utfallet av outsourcing faktiskt är ökad fokusering på kärnverksamheten. För att 
få ett säkrare resultat bör en undersökning genomföras igen men med längre 
undersökningsperiod och fler påminnelser. 

5.3.3 Outsourcing som begrepp 
En ytterligare begränsning med vår studie är att outsourcing som begrepp inte var helt klart 
för respondenterna. Detta kan ge ett snett resultat i form av att de endast kryssat i de 
alternativ som enligt dem är outsourcing, medan även processer som de bedömer som 
samarbete eller inköp av tjänst kan vara outsourcing. Som förslag till nästkommande 
forskning föreslås att på förhand definiera begreppen outsourcing, samarbete och inköp av 
tjänst för att få ett mer tydligt resultat. 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Läkemedelsbranschen är karaktäriserad av kunskap och vi ville undersöka hur denna 
kunskapsbransch outsourcade då majoriteten av företags verksamhet består av kärnprocesser. 
Då vi funnit vissa likheter och skillnader med tidigare forskning vore det intressant att 
undersöka andra kunskapsbranscher för att se om dessa förhåller sig på ett liknande sätt och 
vilka likheter och skillnader som finns kring hur kunskapsbranscher outsourcar. 
 
Det skulle också vara intressant att undersöka en bransch som outsourcar sina kärnprocesser. 
Det empiriska resultatet visade att läkemedelsbranschen inte outsourcar sin kärnprocess om 
man tittar utifrån det enskilda företaget. Det visades också att majoriteten av företagen kunde 
fokusera mer på kärnverksamheten av att outsourca. För att undersöka en bransch som 
outsourcar sin kärnprocess vore det därför intressant att se hur denna typ av outsourcing 
påverkar företag. 
 
Då resultatet visade att företag tenderar att samarbeta för att främst utveckla forskning och 
produktutveckling vore det intressant att endast undersöka samarbete. Tidigare forskning 
benämner ofta samarbete som strategiska allianser. Det empiriska resultatet av 
intervjuundersökningen visar att samarbete inte kan räknas som strategisk allians då företag 
endast samarbetar en viss tidsperiod för att senare byta samarbetspartner för att fortsätta 
utveckla produkter. Att genomföra en djupare undersökning kring samarbete och strategiska 
allianser kan därför öka förståelsen för hur samarbete ska definieras, tolkas och urskiljas. 
 
Det vore slutligen intressant att undersöka olika sorters outsourcing. Att undersöka hur 
begreppen BPO och KPO används inom forskning för att applicera dessa på processer som 
företag outsourcar för att utveckla förståelsen av begreppen och vilka processer dessa 
begrepp kan tänkas innehålla. Varierar begreppen mellan olika branscher eller anses de 
konstanta som de nu verkar vara inom tidigare forskning?  
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BILAGOR 
Bilaga 1: Totalpopulation 
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Bilaga 2: Urvalsram 
 

Företag Stad 
2care4 AB Nacka Strand 
Abigo Medical Aktiebolag Askim 
ACHIM Biotherapeutics Aktiebolag Vällingby 
ACTIVE Biotech AB Lund 
Agrisera Aktiebolag Vännäs 
Aktiebolaget Cernelle Ängelholm 
Allergon Aktiebolag Ängelholm 
Johnson & Johnson (tidigare AMO Uppsala AB) Uppsala 
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) Stockholm 
Apotek Produktion & Laboratorier AB Kungens Kurva 
AstraZeneca AB Södertälje 
Atos Medical Aktiebolag Malmö 
Bioglan AB Malmö 
BioInvent International Aktiebolag Lund 
Cambrex Karlskoga Aktiebolag Karlskoga 
Chemoswed AB Malmö 
Chemotechnique MB Diagnostics Aktiebolag Vellinge 
Cobra Biopharma Matfors AB Matfors 
DCG Nordic AB Västra Frölunda 
EnginZyme AB Stockholm 
EQL Pharma AB Lund 
Fresenius Kabi AB Uppsala 
Galenica AB Malmö 
Infant Bacterial Therapeutics AB Stockholm 
Janssen Solna 
JE-Medic i Gävle AB Gävle 
Mabtech Aktiebolag Nacka Strand 
NidaCon International AB Mölndal 
Octapharma AB Stockholm 
Orexo AB Uppsala 
Pfizer Health AB Strängnäs 
Plantamed Aktiebolag Eskilstuna 
QPharma AB Malmö 
Rechon Life Science AB Limhamn 
Recipharm AB Stockholm 
S2Medical AB Linköping 
Svenska Örtmedicinska Institutet Aktiebolag Vallberga 
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Stockholm 
Syntagon AB Södertälje 
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Umecrine Cognition AB Solna 
Unimedic Aktiebolag Matfors 
Valneva Sweden AB Stockholm 
VLVbio AB Nacka 
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Bilaga 3: Enkätfrågor 
 
1. Outsourcar ni någon funktion av verksamheten? 

❑ Ja  
❑ Nej (till fråga 9) 

 
2. Inom vilken/vilka funktioner outsourcar ni? 

❑ Forskning 
❑ Produktutveckling 
❑ Kliniska tester 
❑ Patent 
❑ Tillverkning 
❑ Logistik 
❑ Marknadsföring 
❑ Försäljning 
❑ Inköp 
❑ IT 
❑ HR 
❑ Ekonomi 
❑ Annat:_________ 

 
3. Varför outsourcar ni dessa funktioner? 
 
4. Var snäll att rangordna anledningarna till outsourcing. 

❑ Få tillgång till ökad kunskap 
❑ Kostnadsreducering 
❑ Fokusera mer på kärnverksamheten 
❑ Öka effektiviteten 
❑ Öka lönsamheten 

 
5. Utifrån dig, vilka potentiella risker finns med outsourcing? 
 
6. Hur hanterar ni dessa risker? 

❑ Outsourcar bara delar av funktionerna 
❑ Outsourcar inget 
❑ Har nära kontakt med företaget vi outsourcar till 
❑ Outsourcar bara till företag vi litar på 
❑ Förhandlat skyddande villkor 
❑ Inget, det är en normal del av verksamheten 
❑ Annat:____________  

 
7. Vad blev det faktiska resultatet av outsourcing? 
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❑ Ökad kunskap 
❑ Kostnadsreducering 
❑ Ökad fokusering på kärnverksamheten 
❑ Ökad effektivitet 
❑ Ökad lönsamhet 
❑ Annat:____________ 

 
8. Har er lönsamhet förändrats sedan ni börjat outsourca? (lönsamhet = resultat/tillgångar) 

❑ Ja, den har ökat 
❑ Ja, den har minskat 
❑ Nej, den har inte förändrats 

 
9. Har ni tankar på att outsourca? 

❑ Ja 
❑ Nej (till fråga 12) 

 
10. Vilken/vilka funktioner har ni tankar på att outsourca? 

❑ Forskning 
❑ Produktutveckling 
❑ Kliniska tester 
❑ Patent 
❑ Tillverkning 
❑ Logistik 
❑ Marknadsföring 
❑ Försäljning 
❑ Inköp 
❑ IT 
❑ HR 
❑ Ekonomi 
❑ Annat:_________ 

 
11. Vilken är den främsta anledningen till att ni har tankar på att outsourca? 

❑ Få tillgång till ökad kunskap 
❑ Kostnadsreducering 
❑ Fokusera mer på kärnverksamheten 
❑ Öka effektiviteten 
❑ Öka lönsamheten 
❑ Annat:______________ 

 
12. Vilken är den främsta anledningen till att ni inte vill outsourca? 

❑ Inte lönsamt 
❑ Skydda kunskaper 
❑ Inte tappa kontroll 
❑ Undvika en splittrad organisation 
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❑ Vet inte vad outsourcing handlar om 
❑ För stora risker (till fråga 13) 
❑ Har inget behov av att outsourca 
❑ Annat:______________ 

 
13. Specificera vilka risker ni anser att outsourcing kan medföra. 
 
 
14. Istället för att outsourca kan man välja att samarbeta med företag. Har ni ett samarbete 

med ett/flera företag inom någon funktion av verksamheten? 
❑ Ja, med ett företag 
❑ Ja, med flera företag 
❑ Nej (till fråga 18) 

  
15. Inom vilken/vilka funktioner samarbetar ni? 

❑ Forskning 
❑ Produktutveckling 
❑ Kliniska tester 
❑ Patent 
❑ Tillverkning 
❑ Logistik 
❑ Marknadsföring 
❑ Försäljning 
❑ Inköp 
❑ IT 
❑ HR 
❑ Ekonomi 
❑ Annat:_________ 

 
16. Varför väljer ni att samarbeta istället för att outsourca. 

❑ Få tillgång till ökad kunskap 
❑ Fokusera på kärnverksamheten 
❑ Skapa allianser 
❑ Kostnadsreducering 
❑ Öka effektiviteten 
❑ Öka lönsamheten 
❑ Annat:_____________ 

 
17. Har er lönsamhet förändrats efter ni börjat samarbeta? 

❑ Ja, den har ökat 
❑ Ja, den har minskat 
❑ Nej, den har inte förändrats 

 
18. Har ni tankar på att starta ett samarbete? 
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❑ Ja 
❑ Nej (till fråga 21) 

 
19. Inom vilken/vilka funktioner har ni tankar på att starta ett samarbete? 

❑ Forskning 
❑ Produktutveckling 
❑ Kliniska tester 
❑ Patent 
❑ Tillverkning 
❑ Logistik 
❑ Marknadsföring 
❑ Försäljning 
❑ Inköp 
❑ IT 
❑ HR 
❑ Ekonomi 
❑ Annat:_________ 

 
20. Vilken är den främsta anledningen till att ni har tankar på att starta ett samarbete? 

❑ Få tillgång till ökad kunskap 
❑ Kostnadsreducering 
❑ Fokusera mer på kärnverksamheten 
❑ Öka effektiviteten 
❑ Öka lönsamheten 
❑ Minska riskerna 
❑ Annat:________________ 

 
21. Vilken är den främsta anledningen till att ni inte vill starta ett samarbete? 

❑ Inte lönsamt 
❑ Skydda kunskaper 
❑ Inte tappa kontroll 
❑ Undvika en splittrad organisation 
❑ För stora risker (till fråga 22) 
❑ Har inget behov av samarbete 
❑ Annat:__________________ 

 
22. Specificera vilka risker ni anser att samarbete kan medföra. 
 
 
När grundades företaget? 
 
Är ni ett familjeföretag? 
❑ Ja 
❑ Nej 
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Hur länge har ni outsourcat? 
❑ Mindre än 1 år 
❑ 1-2 år 
❑ 2-5 år 
❑ 5-10 år 
❑ 10-20 år 
❑ 20-30 år 
❑ 30-40 år 
❑ Över 50 år 
 
Vad är företaget bra på? 
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Bilaga 4: Intervjufrågor 
 

• Vad är ni bra på? Varför har ni satsat på just detta? 
• Anser ni att detta är er kärnkompetens/kärnprocess? 

o Om nej, vilka processer hör till er kärnkompetens? 
• Enligt er, finns det någon allmängiltig kärnprocess/kärnkompetens inom branschen 

(läkemedelstillverkningsbranschen) eller varierar det beroende på företag? Berätta. 
 

Outsourcing 
• Vad betyder outsourcing för er? Hur definierar ni outsourcing? Berätta. 
• Vilka aktiviteter outsourcar ni? Varför just dessa? 
• Hur kopplar de processer som ni outsourcar till kärnprocessen(-erna)? 
• Har ni tankar på att outsourca fler aktiviteter? 

o Om ja, vilka aktiviteter och varför? 
o Om nej, varför inte? 

• Ser ni några problem/risker med outsourcing? 
o Om ni outsourcar processer som hör till era kärnprocesser, vilka för- och 

nackdelar ser ni med detta? Hur har eller kan det påverka ert företag? Berätta. 
o Om ni inte outsourcar era kärnprocesser, vad är anledningen till detta? Berätta. 

• Vi vill veta mer om hur företag outsourcar inom läkemedelstillverkningsbranschen, 
har ni koll på detta? Berätta. 

 
Samarbete 

• Vad betyder samarbete för er? Hur definierar ni samarbete? Berätta. 
• Samarbetar ni med något företag? Hur länge har ni samarbetat? 

o Om ja, inom vilka aktiviteter samarbetar ni och varför? 
o Om nej, varför inte? 

• Vi har läst en del artiklar som säger att läkemedelsföretag bör samarbeta med andra 
företag istället för att outsourca då detta kan innebära att kunskapen inom företaget 
sprids ut vid outsourcing men stannar kvar mellan två företag vid samarbete. Hur ser 
ni på det forskningen menar? Berätta. 

• Vilka likheter och skillnader ser ni på outsourcing och samarbete? Både monetärt och 
icke-monetärt. Berätta. 

 
Lönsamhet 

• Har lönsamheten utvecklats sedan ni börjat outsourca/samarbeta? Om ni både 
outsourcar och samarbetar, vänligen nämn dessa två enskilt vid besvarande av 
nedanstående frågor. 

o Om lönsamheten ökat, anser ni att den ökade lönsamheten beror på att ni 
outsourcar/samarbetar? 

§ Om ja, hur vet ni att den ökade lönsamheten beror på just 
outsourcing/samarbete? 

§ Om nej, vad anser ni att den ökade lönsamheten beror på? 
o Om lönsamheten minskat, anser ni att outsourcing/samarbete är orsaken till 

detta? 
§ Om ja, hur vet ni att detta beror på just outsourcing/samarbete? 
§ Om nej, vad anser ni att den minskade lönsamheten beror på? 

o Om lönsamheten inte förändrats, anser ni att outsourcing/samarbete är orsaken 
till detta? 
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§ Om ja, hur vet ni att det beror på just outsourcing/samarbete? 
§ Om nej, vad anser ni att den oförändrade lönsamheten beror på? 
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Bilaga 5: Individuella reflektioner 
 
Michelle Kristoffersson 
 
Jag och Christina bestämde redan ett halvår innan examensarbetet började att vi skulle skriva 
tillsammans. Eftersom vi skrivit inlämningsuppgifter tillsammans tidigare visste vi att vi hade 
samma arbetstempo och samma drivkraft på att arbetet ska bli så bra på möjligt. När 
examensarbetet började var det ett högt tempo från dag ett, men vi hade gjort upp ett bra 
schema vi skulle hålla för att bli klara med alla inlämningar i tid. Christina åkte sedan 
utomlands i två veckor och då sattes vårt samarbete på prov. Vi lyckades så klart lösta detta 
genom att ringa och skriva meddelanden till varandra där vi diskuterade problemområden och 
relevant forskning för att båda skulle bidra till inlämningen av problemformuleringen. Efter 
det har vi haft ett högt tempo då vi delade upp delarna i kapitlen mellan oss. Vi stod för att 
skriva halva informationen var i varje kapitel, och vi diskuterade ofta med varandra för att vi 
båda skulle vara medvetna om vad som stod och vilken forskning som användes. Vi 
diskuterade även vilka artiklar som var relevanta och hur upplägget på uppsatsen skulle se ut. 
Vid intervjuerna transkriberade jag två av tre intervjuer då den intervjun Christina skrev var 
över två timmar, vilket gjorde att vi fick transkribera samma mängd tid ändå. 
 
Att genomföra både enkätundersökning och intervjuer har varit väldigt lärorikt då jag fått 
insikt i båda undersökningsmetoderna. Att utveckla förmågan att ta kontakt med 
yrkesverksamma personer och få intervjua dessa på ett professionellt sätt lärde mig hur jag 
ska formulera mig och vad man ska tänka på när man genomför en intervju, vilket jag först 
lärde mig vid transkriberingen när jag fick se det svart på vitt hur vi formulerat frågorna. 
Sista intervjun tycker jag därför gick bäst då vi övat upp både takten på intervjun men även 
att vi ställde frågorna på ett mer professionellt sätt där vi också gav respondenten mer tid att 
tänka istället för att komma med en ny fråga direkt. Enkätundersökningen lärde mig senare 
att bli bättre på att koda i SPSS men även att se hur samma information kunde ge olika 
resultat, beroende på hur man tolkade resultatet. Att kunna välja vilken information som var 
bättre och mer lämplig var svårt i början, men efter jag kommit in i tänket och relaterat 
tillbaka till undersökningsfrågorna men även till tidigare forskning tycker jag att de diagram 
som visats i uppsatsen har bidragit till den fortsatta diskussionen samtidigt som de på ett 
överskådligt sätt gör det enklare att förstå empirin. 
 
Sen måste ju varje uppsats bestå av ett teorikapitel. Även efter detta kapitel var klart 
spenderades mycket tid åt att läsa vetenskapliga artiklar. Tack vare att vi haft en kurs i 
individuell fördjupning och en inlämningsuppgift i en annan kurs som gick ut på att tolka 
olika artiklars budskap tyckte jag att jag var förberedd på den sortens materialinsamling. Nu i 
efterhand kan jag säga att jag lärt mig ännu mer. Tack vare att ha läst så mycket artiklar som 
vi faktiskt gjort har jag lärt mig att orientera mig lättare i dem då jag har fått mer förståelse 
för upplägget. 
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Man blir ju aldrig fullärd men jag tycker att jag kommit en bra bit på väg vad gäller analys. 
Vi valde att slå ihop empiri- och analyskapitlet för att visa på förståelsen för hur empiri, teori 
och analys hängde samman. Till en början var analysen svår men för att få bort denna spärr 
läste jag fler vetenskapliga artiklar och böcker för att få en förståelse för hur man kan föra en 
analys på ett korrekt och lättläst sätt. Analysen förbättrades senare av att vi läste varandras 
analyser där vi båda gav förslag på den andras analys för att den skulle bli ännu bättre eller 
mer tydligt för en utomstående läsare. 
 
Jag tycker också att jag lärt mig att argumentera för mina val. I de fall jag och Christina har 
haft olika synsätt på hur något ska utformas eller hur texten skulle lägga upp, och det har vi 
verkligen haft, har jag lärt mig att argumentera för varför jag anser att något är rätt eller fel. 
Innan har det varit enklare att bara ta bort sådant som varit mindre bra, men jag vill minnas 
att det inte var så mycket diskussion då som nu vid sådana tillfällen. Detta är bland annat 
något jag kommer ta med mig till framtiden då jag är tacksam för att examensarbetet har lärt 
mig så mycket som det faktiskt har gjort. Kunskapsutvecklingen under kursens gång tycker 
jag inte att jag har märkt av, men när man tittar tillbaka och reflekterar kan jag konstatera att 
jag förändrats och lärt mig väldigt mycket under den här terminen. Både i form av teoretiska 
kunskaper, hur läkemedelsbranschen är uppbyggd, hur företag tänker kring outsourcing, 
risker osv., men även praktiska kunskaper, i form av att bättre kunna läsa vetenskapliga 
artiklar, genomföra bättre analyser och att kunna argumentera för mina val. 
 
Vi lyckades slutligen hålla våra uppsatta mål tack vare den kontinuerliga diskussionen och 
det höga tempot, och för det vill jag tacka Christina för det otroliga arbete vi genomfört. 
 
Christina Zhang Pettersson 
 
I min individuella reflektion vill jag börja med att ge ett hjärtlig tack till min bästa vän 
Michelle Kristoffersson för en otrolig upplevelse under hela examensarbetet. Vi har genom 
examensarbetet upplevt mycket svårigheter, förvirring och framför allt en glädje över vår 
kunskapsutveckling. 
 
Jag börjar med att framställa en personlig reflektion över hur vi arbetat som grupp och 
därefter reflektera hur jag arbetade som individ. Först och främst tycker jag att ämnet av 
examensarbete har varit väldigt intressant att jobba med från början till slut. Det har varit 
givande på så sätt att vi har fått kännedom om hur och varför läkemedelstillverknings-
branschen outsourcar, om de outsourcade processerna har koppling till företags 
kärnprocesser, och hur outsourcing faktiskt påverkar företaget, både monetärt och icke-
monetärt. 
 
Som grupp tycker jag att vårt arbete har varit väldigt bra och flitigt. Det roligaste är att vi inte 
har stött på några större problem utan allt gick som vi hade tänkt. Vi satte upp tydliga mål, en 
bra plan och vilket arbetssätt vi skulle använda oss, av med vilka skulle underlätta vårt arbete. 
Vi inledde med arbetet med materialinsamlingen redan i börja av terminen för att vi absolut 
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inte skulle lämna kvar hela arbetat till sista dagen. Eftersom vi redan har arbetat ihop många 
gånger under utbildningen behövde vi aldrig upprätta tydliga riktlinjer som vi skulle följa 
utan vi visste att både parterna kommer arbeta aktivt. Vi kom redan i början överens om att 
arbetet med varje del inleddes med en diskussion, för att sedan dela upp skrivningen under 
hela skrivperioden.  Personligen tycker jag att detta var den bästa taktiken vi hade under 
examensarbetet eftersom på så sätt kunde jag få nya kunskaper på kortast möjliga tid. När ett 
problem dök upp kunde vi analysera och lösa problemet med hjälp av varandra. Dessutom 
var vi varandras drivkraft och hjälptes åt att se till att arbetet rullade på. 
 
Som individ tar jag reda på vad varje möte ska handla om i förväg och ser till att jag har den 
information jag behöver för att kunna delta i diskussionen. Jag säger vad jag tycker i de 
frågor som vi diskuterade på våra möten. När jag märkte att vi tycker annorlunda försöker jag 
ta reda på orsaken till varför den andra är av en annan åsikt. När det blir otydligt eller svårt 
att förstå vad de vill säga frågar jag med en gång.  
 
Denna uppsats är meningsfull för mig eftersom jag har lärt mig framför allt hur en 
vetenskaplig uppsats inom företagsekonomi ska genomföras. För att kunna förstå hur 
läkemedelsföretag i Sverige outsourcar och hur outsourcing har påverkat de företagen valde 
vi att kombinera enkätundersökning och intervjuundersökning och ingen av oss hade 
erfarenhet av hur dessa undersökningar genomförs praktiskt. Efter diskussioner med vår 
handledare lärde vi oss att använda olika verktyg för att skapa och skicka ut webbenkäter. 
Samtidigt blev fick vi lära oss att ta kontakt med olika företag och att försöka övertala dem 
att ge oss ett intervjutillfälle. Därutöver, för att kunna få en djupare förståelse av våra 
frågeställningar, fick vi mycket kunskap om läkemedel och läkemedelsbranschen. Dessa 
kunskaper skulle vi aldrig kunna lära oss om vi inte skrivit denna uppsats. 
 
Jag har dessutom känt en tydlig färdighetsutveckling, bl.a. analysförmåga, 
bedömningsförmåga, förmåga att kommunicera och komma överens i en grupp, osv. 
Exempelvis kunde vi använda vår teoretiska referensram för att skapa enkät- och 
intervjufrågor, därefter prövades dem med hjälp av vårt empirimaterial. Det har däremot varit 
vissa problem med populationen i vår enkätundersökning. Men genom att söka, samla, 
värdera och kritiskt tolka empirimaterialet under hela examensarbetet kunde vi ta fram en 
slutsats vilken var i linje med vårt syfte och frågeställningar. Samtidigt har vi lärt oss 
kunskapens roll i samhället och människors ansvar för hur den används. Vi upplever att vår 
uppsats kan vara ett bidrag för läkemedelsföretag och samhället, även till framtida forskning 
inom området.   
 
Sammanfattningsvis vill jag betona att vårt examensarbete har gått utmärkt bra som helhet 
och personligen tycker jag att jag är väldigt nöjd, eftersom vi utvecklats tillsammans under 
hela arbetsprocessen. Jag tror det skulle vara betydligt mycket svårare att genomföra ett 
examensarbete ensam jämfört med att arbeta i en grupp. Vi hade tur att kunna få arbeta ihop 
med en väldigt klok handledare som kunde stimulera arbetsprocessen och driva hela 
examensarbetet ihop med oss. Sist men inte minst tycker jag att vi har lyckats att utföra ett 
resultat som vi syftade till när vi började detta examensarbete. 


