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Abstract 
 

Falsified and substandard drugs is classified as a global problem and continues to increase 

as manufacturing becomes globalized and the complexity of distribution systems 

expands. The falsified and substandard drugs come with major health risks and 

socioeconomic consequences. The pharmaceutical supply chain is handled by several 

parties, making it harder to detect when falsified and substandard drugs end up in 

distribution. Since the rise of the cryptocurrency bitcoin, blockchain technology has been 

recognized for its transparency and security. Previous research describes blockchain as a 

decentralized database structure that preserves a chronological chain of blocks where 

each block contains a registered valid network activity verified by consensus of the 

participants in the network. The purpose of this study is to create a broader understanding 

of how blockchain can improve the transparency and traceability of the pharmaceutical 

supply chain in order to reduce the incidence of falsified and substandard drugs. The study 

is based on a qualitative method in the form of five semi-structured interviews with 

representatives from the pharmaceutical industry and two blockchain companies. In the 

study's discussion section the literature study is set against the collected empirical 

material. Two tables also illustrates how the pharmaceutical industry is working with 

traceability and what effects blockchain can provide a supply chain. Finally, the study 

notes that regulations on the pharmaceutical industry primarily controls which database 

structure is implemented on the supply chain. It is also stated that blockchain has 

characteristics that can improve transparency and traceability of a supply chain, but the 

technology is to some extent limited mainly by its large need for capacity 

 

Keywords: blockchain; pharmaceutical supply chain; Supply chain management; Smart 
contracts; Falsified and substandard drugs; Supply chain transparency; Supply chain 
traceability. 
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Sammanfattning 
 

Förfalskade och undermåliga läkemedel är ett globalt problem som fortsätter att växa i 

takt med att komplexiteten i de globala tillverknings-och distributionssystemen ökar. De 

förfalskade och undermåliga medicinerna belastar dagens samhälle med stora hälsorisker 

och socioekonomiska konsekvenser. Då läkemedelsindustrin hanteras av ett stort antal 

oberoende parter blir det svårare att upptäcka när förfalskade och undermåliga läkemedel 

hamnar i distribution. Sedan kryptovalutan Bitcoin introducerades har blockchain 

uppmärksammats för sin transparens och säkerhet. Tidigare forskning beskriver 

blockchain som en decentraliserad databasstruktur som bevarar en kronologisk kedja av 

block där varje block innehåller en registrerad giltig nätverksaktivitet verifierad med 

konsensus av deltagarna i nätverket. Syftet med denna studie är att skapa en bredare 

förståelse över hur blockchain kan förbättra transparensen och spårbarheten i en 

försörjningskedja för läkemedel för att minska förekomsten av förfalskade och 

undermåliga läkemedel. Studien baseras på en kvalitativ metod i form av fem 

semistrukturerade intervjuer med representanter från läkemedelsindustrin och personer 

som arbetar med blockchain. I studiens diskussionsavsnitt ställs litteraturstudien mot den 

insamlad empirin. I diskussionsavsnittet har även två tabeller upprättats för att 

åskådliggöra hur läkemedelsindustrin arbetar med sin spårbarhet samt vilka effekter 

blockchain kan ge en försörjningskedja. Slutligen konstaterar studien att det främst är 

regleringar på läkemedelsindustrin som styr vilken databasstruktur som implementeras. 

Det noteras även att blockchain har egenskaper som kan förbättra transparensen och 

spårbarheten i en försörjningskedja men tekniken är till viss del begränsad främst av det 

stora behovet av tillförd kapacitet.  

 

Nyckelord: blockchain; pharmaceutical supply chain; Supply chain management; Smart 
contracts; Falsified and substandard drugs; Supply chain transparency; Supply chain 
traceability. 
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1.0 Inledning 
Detta avsnitt avser att presentera studiens bakgrund samt beskriva det valda 

ämnesområdet och de problem studien ämnar behandla. Utifrån detta presenteras 

studiens syfte, frågeställningar och avgränsning.  

 

1.1 Bakgrund 
Förfalskade och undermåliga läkemedel utgör en fara för människors hälsa och belastar 

samhället med stora socioekonomiska konsekvenser. Den senaste rapporten från World 

Health Organisation (WHO) klassificerade förfalskade och undermåliga läkemedel som 

ett globalt problem och ett hot mot den internationella överenskommelsen att uppfylla en 

hållbar utveckling [1]. Komplexiteten i de globaliserade tillverknings- och 

distributionssystemen har ökat. Bristande kvalitetskontroller, ovarsam paketering, 

transport och lagring hos licensierade läkemedelstillverkare har gjort det möjligt för 

förfalskade och undermåliga läkemedel att hamna i försörjningskedjan. Faran med 

förfalskade läkemedel är att de kan vara feldoserade eller innehålla giftiga substanser     

[1-2]. Undermåliga läkemedel kan innehålla kvalitetsbrister som reducerar eller tar bort 

den avsedda effekten [1,3]. Användningen av förfalskade och undermåliga läkemedel är 

dessutom en av huvudfaktorerna till att människor utvecklar antimikrobiell resistans, 

vilket leder till en bredare spridning av sjukdomar [1-3]. Förutom hälsoriskerna kommer 

dessa läkemedel med två̊ typer av socioekonomiska förluster:  

i) Summan kapital spenderat av individer och hälsosystem på̊ produkter som inte 

uppfyller sitt syfte.  

ii) Summan kapital som förverkas av läkemedelstillverkare och andra aktörer i 

försörjningskedjan eftersom individer och hälsosystem investerat i produkter 

som inte är äkta eller kvalitetssäkrade [1].  

När komplexiteten i den globala försörjningskedjan ökar blir det svårare för information 

att överföras mellan medlemmarna [4]. De läkemedel som flödar genom 

försörjningskedjan hanteras av en mängd oberoende parter, vilket gör det svårare att 

upptäcka när förfalskade och undermåliga läkemedlen hamnar i distribution [4]. För att 

upptäcka förfalskade och undermåliga läkemedel behövs bättre transparens i 

försörjningskedjan. För att skapa ett flöde av betrodd information behöver data samlas in 

och lagras korrekt [5]. I dagsläget ligger detta ansvar hos centraliserade databaser, 

kontrollerade av en tredje part. Detta kräver en stor tillit till tredjepartskällan som även är 
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utsatt för hot då all känslig data är samlad på en plats. Detta ökar risken för de digitala 

tillgångarna att bli stulna eller manipulerade [6].  

 

blockchain är en decentraliserad databas som bevarar en kronologisk kedja av block där 

varje block innehåller en registrerad giltig nätverksaktivitet verifierad med konsensus av 

deltagare i ett nätverket. Resultatet blir en oförändlig historia av aktiviteter som delas i 

ett distribuerat nätverk säkrad från manipulation [6-7]. Motiveringen bakom detta projekt 

grundar sig i att blockchain-tekniken har potentialen att förbättra transparensen och 

problemen med spårbarhet inom supply chain. Därmed skulle blockchain kunna bidra till 

att förfalskade och undermåliga läkemedel upptäcks innan de konsumeras eller till och 

med förhindra att de hamnar i försörjningskedjan från första början. Vidare skulle 

motverkandet av undermåliga och förfalskade läkemedel minska belastningen på 

samhällets hälsosystem då skadliga hälsoeffekter orsakat dessa läkemedel skulle avta. Det 

skulle även reducera de socioekonomiska påfrestningar som följer med. Tidigare 

forskning syftar främst till blockchains användningsområden i finanssektion. En relativt 

liten del av forskningen har gjorts om blockchains potentiella användningsområden i en 

försörjningskedja för läkemedel. 

 

1.2 Syfte 
Forskningsprojektets syfte är att skapa en bredare förståelse för hur blockchain-teknik 

kan förbättra transparensen och spårbarheten i försörjningskedjan för att minska 

förekomsten av förfalskade och undermåliga läkemedel.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

• Vilka effekter kan blockchain ge försörjningskedjan för läkemedel?  

• Vad krävs för att blockchain ska kunna implementeras i försörjningskedjan för 

läkemedel? 

 

1.4 Avgränsning 
Detta arbete avgränsar sig mot logistikens förhållningssätt till blockchain. Arbetet 

kommer inte att granska kod eller kryptering. Syftet och frågeställningarna besvaras 

utifrån ett logistiskt perspektiv.  
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2.0 Metod 
Detta avsnitt avser att presentera studiens forskningsmetodik. Det involverar ett 

förtydligande av de metoder och processer som används i studiens datainsamling och 

analys. Slutligen diskuteras även etiska aspekter som studiens validitet och reliabilitet 

 
 

2.1 Forskningsstrategi  
 
Eftersom effekterna av blockchain i försörjningskedjan för läkemedel är ett relativt nytt 

och outforskat ämne valdes en kvalitativ strategi med explorativ karaktär för studien. 

Valet av strategi grundar sig i författarnas behov av att få ta del av intervjupersoners 

uppfattning om läkemedelsindustrin och hur blockchain kan anpassas mot en 

försröjningskedja för läkemedel. En kvalitativ metod är lämplig när osäkerheten är hög 

på grund av bristande befintlig kunskap i forskningsämnet. En explorativ karaktär betonar 

även att det finns lite kunskap om frågeställningarna och de fenomen som ska studeras 

[8]. En kvalitativ metod syftar till att samla in data från observationer och intervjuer. 

Studiens empiriska data har samlats in med semistrukturerade telefonintervjuer. De 

intervjuer som genomfördes med grupp A avsåg att ge konkreta insikter över hur företag 

i läkemedelsindustrin arbetar med spårning och kvalitetssäkring av läkemedel. 

Intervjuerna med grupp B avsåg att ge konkreta insikter om hur blockchain kan fungera i 

en försörjningskedja för läkemedel samt vilka effekter som följer. Arbetet har därefter 

utgått från en tematisk analysmetod i studiens diskussionsavsnitt. Det betyder att den 

empiriska datan strukturerats och organiserats under teman i kombination med teoristyrd 

analys [9].  

2.1.1 Forskningsdesign 
Denna studie har genomförts i tre faser, se Figur 1. För att strukturera empirin har 

författarna valt att kategorisera in företagen som intervjuats i två grupper. Grupp A 

behandlar empiri som rör försörjningskedjan för läkemedel och grupp B behandlar empiri 

som rör blockchain. 

i). I den första fasen utfördes en litteraturstudie i syfte att redogöra för studiens teoretiska 

referensram. Litteraturstudien berör tidigare forskning och publikationer om supply 

chain management, försörjningskedjan för läkemedel och blockchain. Slutligen 

konstruerades en intervjumall för grupp A. 



 

 4 

ii). Studiens andra fas bestod av tre semistrukturerade telefonintervjuer på företag som 

befinner sig inom olika delar av försörjningskedjan för läkemedel. Den första 

intervjun gjordes med ett företag som tillverkar medicinsk utrustning och framställer 

råvaror till läkemedel. Därefter följde en intervju med ett företag som arbetar med 

läkemedelstillverkning. Den tredje intervjun gjordes med ett 4PL företag som agerar 

transportavdelning åt de svenska apoteken. Vidare gjordes en sammanfattning av ett 

EU direktiv som reglerar läkemedelsindustrin i Europa. Slutligen konstruerades 

intervjumallen för grupp B. 

iii). Fas tre bestod av två semistrukturerade telefonintervjuer med företag som har 

ingående kännedom om blockchain-tekniken. Den första intervjun genomfördes med 

ett företaget som arbetar med blockchain och smarta kontrakt i den svenska 

logistiksektorn. Den andra intervjun gjordes med ett företaget som tar fram 

blockchain-lösningar åt den amerikanska läkemedelsindustrin. Därefter analyserades 

litteraturstudien och empirin i en diskussionsdel för att ligga till grund för studiens 

slutsatser och vetenskapliga bidrag. 

 

 

 

 

 

Figur 1. Egen illustration av studiens tre faser 
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2.1.2 Angreppsätt  

I början av arbetet behövdes studiens angreppssätt konstateras. En studie kan generellt 

antas med tre olika angreppssätt: 

i). Deduktion är en metod som utifrån den teoretiska referensramen skapar hypoteser 

som sedan testas mot studiens empiri. 

ii). Induktion är en metod där teorier skapas utifrån empirin. Induktiva studier bygger på 

observationer av verkligheten. I observationerna söker forskaren efter mönster att 

forma teorier utifrån. 

iii). Abduktion är kombinationen av den deduktiva och induktiva metoden. Det abduktiva 

angreppssättet utförs med båda ansatserna och kan exempelvis användas för att 

kvantifiera den empiriska datan [8]. 

 
Då studiens syfte omfattar ett outforskat område valdes ett abduktivt angreppssätt 

eftersom studiens slutsatser hoppas på att fylla ett gap mellan befintlig forskning och ett 

relativt nytt forskningsämne. Den abduktiva metoden valdes också för att studien 

undersöker nya områden där inga tidigare teorier bildats.  

 

2.1.3 Fallstudie  

En fallstudie syftar till att besvara frågor om “varför” eller “hur”. En fallstudie lämpar sig 

även bra när studien vill angripa komplexa fenomen med flera variabler som kan komma 

att påverka utfallet [10]. Denna studie berör olika variabler i en försörjningskedja som 

kan komma att påverka var eller hur ett förfalskat eller undermåligt läkemedel hamnar i 

försörjningskedjan. Denscombe [11] menar på att en fallstudie används för att undersöka 

relationer, händelser och processer på djupet. En fallstudie fokuserar inte endast på den 

specifika händelsen som undersöks, utan analyserar även relationer och samband som 

påverkar händelsen parallellt. Datainsamlingsmetoden består ofta av intervjuer och 

observationer [12]. Fallstudier är inte endast en taktik för datainsamling, det är även en 

forskningsstrategi för att förbättra eller lösa en befintlig problemsituation [10]. 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

2.2.1 Primärdata 

Primärdata är information som införskaffats vid exempelvis observationer eller intervjuer 

[13]. Studiens datainsamlingsmetod består av semistrukturerade telefonintervjuer, 



 

 6 

utformade efter studiens syfte samt problemformulering. Intervjuerna genomfördes 

genom att ställa öppna frågor som var förutbestämda och utformade i samråd med 

handledare.  

2.2.2 Sekundärdata 

Sekundärdata består av data insamlad från exempelvis kurslitteratur, och rapporter. 

Sekundärdata är den rådata som samlats in och sammanfattats av  författare [13]. I denna 

studie har sekundär data analyserats och presenteras för att stödja den information som 

åtagits vid respektive intervjutillfälle. Försök har gjorts att analysera sekundärdatan  

objektivt för att resultatet inte ska påverkas av författarnas personliga åsikter, vilket enligt 

Thomas [14] är en viktig aspekt i insamling av sekundärdata. I studiens empiriavsnitt har 

även en sammanfattning av ett EU direktiv gjorts.  

2.2.3 Semistrukturerade intervjuer 

Fem semistrukturerade intervjuer har genomförts under studien. Denna metod valdes 

eftersom författarna ville utforska ämnet på djupet med hjälp av öppna frågor till personer 

som dagligen arbetar med läkemedel eller blockchain. Enligt Biggam [9] är 

semistrukturerade intervjuer fördelaktiga när författaren vill skapa ett större djup eller 

ifrågasätta olika fenomen.  

 

Två intervjumallar konstruerades innan intervjuerna. De semistrukturerade intervjuerna 

med grupp A genomfördes först eftersom empirin från grupp A sedan skulle kunna 

diskuteras ur ett blockchain perspektiv med grupp B. På så vis kunde intervjupersonerna 

med erfarenhet av blockchain erbjuda djupare reflektioner i ämnet. Frågorna till 

respektive intervju baserades på kunskap från litteraturstudien. Intervjumallarna 

konstruerades även i samråd med handledare Inga-Lill Carlsson som forskar och driver 

ett projekt inom blockchain. Valet av intervjumetod går i linje med Blomkvist och Hallins 

[8] beskrivning av en semistrukturerad intervju. Författarna menar på att 

semistrukturerade intervjuer låter de viktiga frågorna definiera de områden som ska 

undersökas men tillåter också̊ intervjun att avvika för nya insikter. Gemensamt för 

samtliga intervjuer var att de inledningsvis handlade om intervjupersonens bakgrund och 

position i företaget. Därefter styrdes intervjun mot öppna frågor i det valda ämnet. 

Intervjuerna med grupp A handlade om intervjupersonernas subjektiva uppfattning av 

spårbarhet och transparens i försörjningskedjan för läkemedel. Intervjuerna med grupp B 

handlade om intervjupersonernas subjektiva uppfattning av blockchain och dess effekter 
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i en försörjningskedja. Intervjuerna i grupp B styrdes även mot frågor om blockchains 

olika användningsområden i läkemedelsindustrin. Förutom de förutbestämda frågorna i 

intervjumallarna lämnades det även ett stort utrymme där intervjupersonerna fick 

möjlighet att svara på kompletterande frågor i de områden som krävde ett förtydligande.  

2.2.4 Genomförandet av intervjuer 

Ett informationsbrev innehållande studiens syfte samt hur författarna behandlar den 

empiriska datan skickades ut i förväg till samtliga intervjupersoner. Informationsbrevet 

innehöll även en intervjumall för att ge respondenterna möjlighet att förbereda sig, se 

bilaga A. Samtliga intervjuer genomfördes via telefon eller videosamtal och spelades in 

efter godkännande. Inspelningen gjordes för att förhindra misstolkning av informationen. 

Utöver detta fördes även anteckningar under intervjuerna för att förenkla 

transkriberingen. Samtliga transkriberingar genomfördes direkt efter varje 

intervjutillfälle och sammanfattades sedan i studiens empiriavsnitt. Majoriteten av 

intervjuerna genomfördes på svenska, med undantag för en intervju som genomfördes 

och transkriberades på engelska. I rapporten är empirin översatt till svenska och 

författarna har varit medvetna om risken för förändrat innehåll i språköversättningen.  

2.2.5 Databaser 

Databaserna Google Scholar, Discovery, Emerald samt SienceDirect har använts för att 

bygga den teoretiska referensramen. Exempel på sökord som använts är: blockchain, 

Pharmaceutical supply chain, SCM, Smart contracts, falsified and substandard drugs, 

supply chain visibility, Distributed ledger och Bitcoin. Vidare har data även hämtats från 

riksdagens hemsida tillsammans med en rapport från den Europeiska kommissionens 

hemsida som beskriver EU:s direktiv för ökad patientsäkerhet.   

 

 

2.3 Forskningsetik 
Enligt förfrågan under intervjuer kommer företagsnamn och personuppgifter exkluderas 

från de intervjuer där respondenten samtyckt till publicering. Information som ansetts 

känslig och sekretessbelagd har legat till grund för en ökad förståelse men har inte 

publicerats i denna rapport. Tilldelat material kommer enligt överenskommelse att 

förstöras när studien är fullständig. Författarna har varit medvetna om att spridning av 

sekretessbelagd information kan medföra lagbrott enligt offentlighet -och sekretesslagen 

(2009:400) [15]. 
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2.4 Metodkritik 
Författarna har varit källkritiska till den information som samlats in under studien och 

tagit hänsyn till validitet och reliabilitet. Reliabilitet avser att bestämma om studien har 

genomförts på̊ ett tillförlitligt sätt medan validitet avser att bestämma om forskningen 

mäter det som är relevant för sammanhanget [9]. Pålitligheten hos författaren eller den 

som blir intervjuad kan enligt Thomas [14] variera på grund av erfarenheter, engagemang 

bakgrund eller utbildning. Det är därför viktigt att intervjun sker på rätt avdelning och att 

personen i fråga har kompetens att besvara intervjufrågorna. Utöver detta bör intervjun 

dokumenteras i form av en inspelning för att säkerhetsställa att informationen inte blir 

förvriden [9]. Arbetet har använt två̊ verifieringsstrategier för att försöka säkerhetsställa 

studiens validitet och reliabilitet. För det första har intervjuerna genomförts med personer 

som besitter en stor kunskap inom det valda ämnet. För det andra har arbetet samlat in 

och analyserat datan samtidigt. När den insamlade datan analyseras samtidigt bildas en 

gemensam interaktion mellan vad som är känt och vad som behöver utforskas, vilket är 

fundamentalt för att uppnå̊ reliabilitet och validitet [11].  

 

 

Krag-Jacobsen [16] menar på att det finns negativa aspekter med att genomföra intervjuer 

eftersom informationens pålitlighet och objektivitet hos intervjupersonen kan 

ifrågasättas. Därför är det viktigt för författaren att vara källkritisk till all given 

information. Det finns dessutom en risk att intervjuer blir partiska. För att den insamlade 

datan ska verka trovärdig behövs intersubjektivitet. Det betyder att den information som 

samlats ligger så nära sanningen som möjligt eftersom flera personer anser att 

informationen är korrekt [17]. Arbetet har utförts på fallföretag som täcker upp flera delar 

av försörjningskedjan i syfte att fånga upp fler aspekter. Varje fallföretag representerades 

av en intervjuperson vilket innebär en risk för partiskhet. Samtliga intervjuer i studien har 

spelats in och transkriberats. När intervjuerna spelas in och transkriberas blir det möjligt 

att granska svaren kritiskt och dessutom att upprepa studien vilket ökar studiens 

reliabilitet [17]. I syfte att uppnå en hög grad av validitet i de semistrukturerade 

intervjuerna har intervjufrågorna varit baserade på studiens syfte och 

problemformulering, all empiri som inte ansetts vara relevant har exkluderats. De 

intervjuer som genomförts kan anses vara trovärdiga, då samtliga intervjupersoner sitter 

på positioner med behörighet och kompetens att besvara intervjufrågorna. Studiens 
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generaliserbarhet bedöms vara relativt låg då studien rör ett nytt teknikområde. Vidare 

hade studien hade kunnat uppnått en högre grad av generaliserbarhet om fler fallföretag 

intervjuas eller om den empiriska datan kunnat kvantifieras. 
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3.0 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt redovisas studiens teoretiska referensram. I den första delen presenteras 

tidigare forskning och begrepp inom supply chain management. I den andra delen 

redogörs försörjningskedjan för läkemedel och problematiken med förfalskade och 

undermåliga läkemedel. Slutligen förklaras blockchain-tekniken och dess fördelar 

respektive utmaningar. 

 

3.1 Supply chain management (SCM) 

Logistik handlar om att skapa effektiva strukturer över flöden av produkter och 

information i en försörjningskedja. SCM är den del inom logistiken som koordinerar 

processerna mellan medlemmarna i försörjningskedjan. SCM fokuserar på samarbete och 

tillit och omfattar organisationers informationsdelning, riskhantering, processintegration, 

långsiktiga förhållanden och ledarskap. SCM måste först skapas internt i en organisation 

för att sedan kunna växa tillsammans med resten av försörjningskedjan [18]. I litteraturen 

diskuteras det även hur begreppet SCM bör bytas ut mot ”supply chain network” eftersom 

det normalt sätt finns många leverantörer som i sin tur har egna underleverantörer och 

tillsammans bildar de ett komplext nätverk snarare än en kedja [19]. 

3.1.1 Informationsdelning 

I en framgångsrik försörjningskedja behövs en konstant interaktion mellan kund och 

leverantör. Informationsflödet mellan parterna i en försörjningskedja är dubbelriktad och 

omfattar informationsregistreringar som exempelvis produktdata, orderinformation, 

leverantörs- och distributörsinformation, status och leveransschema. Integrationen kräver 

dessutom en hög grad av kommunikation och samordning mellan medlemmarna. När en 

produkt flödar genom en försörjningskedja ändras dess attribut, äganderätt och den 

förknippade kostnaden. Många forskare betonar därför vikten av informationsutbytet och 

anser att informationsdelningen är en av de viktigaste byggstenarna för en hållbar 

försörjningskedja. Informationsdelning gör det möjligt att förutspå leveranstider, ledtider 

och potentiella avvikelser [19, s.289]. Konkurrensen bland företag har på senare tid blivit 

hårdare samtidigt som kundernas krav på tillgänglighet ökat. Därför har det blivit ännu 

viktigare för företag att dela information för att effektivisera flödet och möta kundernas 

behov. 
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Företag som framgångsrikt delar information i sina försörjningkedjor har mindre 

avvikelser, högre lageromsättningshastighet, ökad arbetskraftseffektivitet och förbättrad 

responstid. Informationsdelningen hjälper företag att reagera snabbt på plötsliga 

förändringar eftersom de kan upptäckas i en tidig fas [20].  

3.1.2 Teknologi för informationsdelning 

Webbaserade informationsdelningssystem och delade nätverk har gjort det möjlig att 

medlemmarna i en försörjningskedja kan dela information i realtid. Teknologin gör att 

aktörer lättare kan samverka för att förhindra flaskhalsar och bearbeta avvikelser. 

Teknologin möjliggör dessutom en effektiv kanal att dela nödvändig information över 

organisationsgränserna. För att informationsdelningssystemen ska nå sin fulla potential 

är det viktigt att informationsinnehållet som delas är av hög kvalitet. Därför är det viktigt 

att identifiera relevant information som kan utnyttjas av samarbetspartnern och inte dela 

överflödig information [19].  

 

Avancerad teknik och internetbaserade verktyg har gjort det möjligt för globala 

försörjningkedjor att dela information oförhindrat. En effekt av detta är att 

försörjningskedjorna expanderat. Användningen av informationsdelningssystemen har 

dessutom förändrat partnerrelationer genom att förbättra tilliten. Det har också inneburit 

att högre krav ställs på kvalitet och responstid. [21].  I en försörjningskedja där rätt 

information delas finns en högre grad av transparens. Förbättrad transparens resulterar i 

en högre effektivitet, minskade avvikelser och nöjdare kunder. Enbart investeringar i 

informationsteknologi räcker dock inte. Ledningsgrupper måste välja lämplig 

information att dela och datan bör även delas i realtid. Mottagaren bör också ha 

kompetens att analysera informationen för att exempelvis kunna skapa prognoser till 

produktion eller försäljning [20, 22]. 

3.1.3 Sustainable supply chain management (SSCM) 

Produktionsprocesser är ofta geografiskt spridda över världen. Leverantörer, fokala 

företag och kunder är kopplade till material, informations- och kapitalflöden. Fokala 

företag utgör den centrala punkten i en försörjningskedja och syftar exempelvis på 

återförsäljare, tillverkare eller grossister. Under en produkts resa genom 

försörjningskedjan uppstår miljömässiga och sociala effekter som de fokala företagen kan 

hållas ansvariga för. Att integrera hållbarhet i försörjningskedjans nätverk blir därför en 
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viktig faktor då brister hos anslutna leverantörer kan skada de fokala företagens 

varumärke, förtroende och lönsamhet [23]. 

SSCM skapar möjlighet för industriella företag att avancera deras arbete med hållbarhet. 

Begreppet syftar till att understödja företagens arbete med hänsyn till människor, miljö 

och ekonomi. SSCM kan beskrivas som balansen mellan socialt ansvar, miljö och 

ekonomisk kraft i försörjningskedjan och kan på lång sikt förbättra den ekonomiska 

prestationen av ett individuellt företag samtidigt som kundernas krav uppfylls. SSCM kan 

skapa ekonomiskt värde med lägre social-och miljöpåverkan genom att förbättra 

samarbetet i försörjningskedjan. De fokala företagen i en försörjningskedja kan i vissa 

fall tvinga aktörer högre upp i kedjan att engagera sig i hållbarhetsaspekter för att förbättra 

slutprodukten [24]. 

3.1.4 Supply chain management for sustainable products 

Sustainable products är ett begrepp som används för att kategorisera de produkter som 

avser att minska miljöpåverkan eller öka den sociala hållbarheten genom att tillfredsställa 

kundbehov. I SCM handlar det om att ställa krav på leverantörer för att skapa 

högkvalitativa slutprodukter med ett hållbart utförande. Det är därför viktigt att hela 

försörjningskedjan från början till slut är integrerade i samarbetet. Kraven bygger ofta på 

miljömässiga kriterier och sociala standarder. De miljömässiga kriterierna kan 

exempelvis innefatta hur stor miljöpåverkan en produkt medför eller att den ska vara fri 

från föroreningar. De sociala standarderna syftar mer till utförandet och dess närliggande 

etiska aspekter, tex att en produkt inte är ett resultat av barnarbete [23]. 

3.1.5 Supply chain visibility (SCV) 

Ett förekommande problem i försörjningkedjor är bristen på transparens. Det innebär att 

vissa enheter i försörjningskedjan saknar information från aktörer högre upp, eller längre 

ner kedjan. I sådana situationer kan det ofta dröja veckor eller månader innan ett problem 

blir synligt [19].  SCV omfattar spårbarheten av en produkt från råvara till slutkonsument 

och syftar till synligheten av olika logistikaktiviteter och transporter från 

försörjningskedjans början och slut. Syftet med SCV är att förbättra och stärka 

försörjningskedjan genom att göra information mer tillgänglig för varje intressent. 

Interaktionen sker via SCV-verktyg eller system och gör det möjligt för de olika aktörerna 

att i realtid få exakt information om produkternas status i det inkommande och utgående 

flödet [19]. 
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Olika teknologiska lösningar kan användas för att förbättra SCV och för att minska 

osäkerheter i försörjningkedjor. Ett exempel på detta är RFID (Radio Frequency 

identification) som möjliggör spårning av produkter. RFID taggar är antingen aktiva eller 

passiva. Aktiva taggar skickar information i realtid medan passiva taggar möjliggör 

avläsning via en skanner under de olika stegen i försörjningskedjan. Tekniska lösningar 

kan även möjliggöra spårning av leveranser och vara ett hjälpmedel vid insamling av 

information om variabler, exempelvis temperaturen under lagerhållning och fraktning 

[19, s.231].   

3.1.6 Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment (CPFR) 

CPFR är en metod vars syfte är att öka transparensen i en försörjningskedja och förbättra 

integrationen mellan delaktiga aktörer. Metoden syftar till att underlätta planeringsarbetet 

genom att de involverade aktörerna delar information om exempelvis lager, produkter 

och leveranser. Genom att dela information är målet med CPFR att försörjningskedjan 

gemensamt ska kunna möta efterfrågan och behov genom att tillsammans skapa underlag 

för framtida försäljningsprocesser, prognoser. Arbetet med CPFR och de förebyggande 

påfyllningsprocesserna av lager kan minska kapitalbindning och lagerhållningsnivåer. Ett 

effektivt utnyttjande av CPFR kan därför bidra till ekonomiska besparingar [25-26]. 

 

3.2 Försörjningskedjan för läkemedel 
Figur 2 illustrerar ett exempel på hur försörjningskedjan för läkemedel kan se ut.   

 

Figur 2. "Example of pharmaceutical Supply Chain (FDA)” [27]. 
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Det första halvan utgörs av utvinning av råmaterial och tillverkning. Läkemedel skapas 

från en mängd olika ingredienser. De flesta läkemedelsföretagen köper därför sina råvaror 

från ett flertal underleverantörer. Eftersom vissa av de ingående kemikalierna också kan 

säljas som färdiga produkter har denna del av försörjningskedjan även en intermediär nivå 

för slutkunden. Den andra delen utgörs av distribution och försäljning till slutkund. Denna 

del är mer dynamisk och mer logistikintensiv eftersom slutanvändarna kan variera mellan 

apotek och sjukhus [28]. 

Ett viktigt segment inom läkemedelsindustrin är kvalitet och säkerhet därför har 

myndigheter som exempelvis USA:s FDA (Food and Drug Administration) skapat lagar 

och regelverk för att skydda auktoriserade läkemedel i försörjningskedjan. Dessa lagar 

och regelverk kräver stora administrativa insatser för att dokumentera flödet av produkter 

från tillverkare till konsument och för att möjliggöra spårning vid eventuella avvikelser 

[1]. 

Spårning innebär att veta den fysiska platsen av ett läkemedel i försörjningskedjan vid en 

given tidpunkt. Vid eventuella utredningar behövs dessutom information om respektive 

aktör som hanterat läkemedlet samt information om paketering, lagring och distribution. 

Spårbarheten i försörjningskedjan är en grundläggande faktor för att förbättra säkerheten 

av läkemedel och utgör även förmågan att systematiskt upptäcka och kontrollera om ett 

läkemedel är undermåligt eller förfalskat. Dagens system kräver dock stora mänskliga 

resurser, som ett resultat av detta sker spårning endast vid nödfall t ex. när ett läkemedel 

återkallas [29]. 

3.3 Förfalskade och undermåliga läkemedel  

3.3.1 Definition  

Förfalskade läkemedel - World Health Organisation (WHO) definierar förfalskade 

läkemedel som medicinska produkter som medvetet / bedrägligt förvränger sin identitet, 

sammansättning eller källa [1]. 

Undermåliga läkemedel – World Health Organisation (WHO) definierar undermåliga 

läkemedel som auktoriserade medicinska produkter som inte uppfyller sina 

kvalitetsstandarder och/eller deras specifikationer [1].    
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3.3.2 Orsaker till förfalskade och undermåliga läkemedel 

Tidigare forskning diskuterar kring tre faktorer som orsak till den ökade förekomsten av 

förfalskade läkemedel.  

1)  Tillgängligheten av teknologi har gjort det möjligt att förfalska etiketter och 

förpackningar.  

2) Komplexiteten i det globala tillverknings-och distributionsnätverket har ökat. 

Eftersom läkemedel passerar genom flera olika aktörer i nätverket innan det når 

slutkunden ökar risken för förfalskade och undermåliga läkemedel att hamna i 

försörjningskedjan.  

3) Ett ökat antal av dyra läkemedelsterapier skapar en lukrativ möjlighet för 

organiserade brottsligheten att skapa förfalskningar. [29].  

Enligt Newton, Green och Fernández [30] ses undermåliga läkemedel däremot som ett 

resultat av bristande kompetens, dåliga tillverkningsförhållanden eller otillräcklig 

infrastruktur. Medlemmarna i en försörjningskedja har globala säkerhetskrav när det 

kommer till hantering, lagring och distribution av omgivningskänsliga produkter. 

Läkemedel som kräver kontrollerade temperaturer måste distribueras med hänsyn till dess 

bestämda förhållanden för att kvalitetén inte ska försämras. Det är vanligtvis tillverkarens 

ansvar att säkerhetsställa ett läkemedels omgivning övervakas under transporten och att 

övriga kriterier uppfylls Läkemedel under distribution riskeras att utsättas för förändrad 

temperatur, luftfuktighet, syrehalt och exponering av ljus vilket kan resultera i 

produkterna blir undermåliga. [31].    

3.3.3 Konsekvenser av förfalskade och undermåliga läkemedel 

3.3.3.1 Hälsokonsekvenser 

Faran med förfalskade och undermåliga läkemedel är att de kan var feldoserade eller 

innehålla kvalitetsbrister som reducerar eller tar bort den avsedda effekten. Förfalskade 

läkemedel kan även innehålla giftiga substanser vilket leder till ytterligare 

sjukdomstillstånd eller i värsta fall dödsfall. Användningen av förfalskade och 

undermåliga läkemedel är dessutom en av huvudfaktorerna till att människor utvecklar 

antimikrobiell resistans. Antimikrobiell resistens uppstår delvis genom att patogener 

utsätts för felaktiga doser vid behandlingar. Effekten av antimikrobiell resistans blir 

ineffektiva behandlingar samt en bredare spridning av sjukdomar [1, 30].  
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Ett exempel på den negativa hälsoeffekten av förfalskade och undermåliga läkemedel är 

medicineringen mot sjukdomen malaria i tropiska länder. En undersökning av WHO 

visade att stora proportioner av anti-malariamedicin och antibiotika var förfalskningar. 

Oro väcktes kring antimikrobiell resistens och läkemedelsresistenta infektioner. 

Undersökningen visade att de saknades aktiva substanser i över en tredjedel av de anti-

malariamediciner som testades från apotek i Sydostasien och Afrika. Över 40% av de 

läkemedel som utgav sig som anti-malariamediciner var förfalskningar [1]. 

3.3.3.2 Socioekonomiska och ekonomiska konsekvenser 

En potentiell effekt av undermåliga och förfalskade produkter är allmänhetens förlorade 

förtroende för läkemedel och läkemedelsindustrin. Detta kan leda till att människor inte 

besöker särskilda sjukhus och apotek eller inte låter sina barn vaccineras eller behandlas 

med rekommenderade läkemedel [1]. 

Den ekonomiska effekten av förfalskade och undermåliga läkemedel kan mätas i två 

dimensioner: 

i. Mängden pengar spenderade på undermåliga och förfalskade läkemedel av 

individuella personer, sjukhus och apotek. Den direkta kostnaden av förfalskade 

och undermåliga läkemedel hamnar hos patienter och deras familjer. Kostnaden 

motsvarar de finansiella utlägg som gjorts på medicinska produkter som är skadliga 

eller inte uppfyller sitt syfte. Detta kan leda till ett ytterligare behov av vård vilket 

ökar den ekonomiska effekten i individuella hushåll. 

ii. Summan kapital som gått förlorat till auktoriserade läkemedelsbolag till följd 

av försäljningen av förfalskade läkemedel. De medicinska produkter som inte 

betalas ut ur hushållsbudgetar hamnar på de ofta redan belastade hälsosystemen. De 

ökade kostnaderna leder också till att kapital avsett för forskning av nya mediciner 

förverkas. Även om många direkta och indirekta socioekonomiska kostnader är 

förknippade med förfalskade och undermåliga läkemedel är dessa svåra att mäta. Att 

noggrant mäta den socioekonomiska effekten skulle kräva kvantifiering av 

exempelvis nationell inkomst, förväntad livslängd, sysselsättningsnivå, samt det 

förändrade förtroendet mellan patient och sjukvård [1]. 
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3.3.4 Tidigare försök till att förhindra förfalskade läkemedel 

Till följd av regelverk och påtryckningar från företag har läkemedelsindustrin försökt 

tackla problemet med förfalskade läkemedel med olika metoder. I skrivande stund har 

inget tillvägagångssätt visat sig vara effektivt nog att eliminera problemet. Det flesta 

metoderna kräver en mänsklig kontroll eftersom apotekare eller försäljningsansvariga 

behöver kontrollera läkemedel manuellt. Vid avsaknad av en automatiserad teknik är 

dessa metoder ofta för kostsamma för att kunna genomföra regelbundet. Om ett förfalskat 

läkemedel upptäcks råder det fortfarande en del oklarheter hur det bör hanteras eftersom 

det ofta saknas information om kvantiteten på förfalskningen för det enskilda läkemedlet 

[29]. 

3.3.5 Marknadsstruktur för återförsäljare i EU 

Majoriteten av länderna i EU har både regionala och nationella återförsäljare av 

läkemedel. Sverige och Finland är däremot minoriteter i Europa med strukturen där 

återförsäljare har ensamrätt till återförsäljning av läkemedel. Detta påverkar relationen 

mellan återförsäljaren och tillverkaren och resulterar i att det ofta finns ett fåtal företag 

verksamma inom återförsäljning. Färre återförsäljare innebär att det blir lättare att 

kontrollera marknaden. Resterande länder i EU har däremot ett fler-kanals system för 

återförsäljning, vilket innebär att försäljningen av läkemedel är parallell mellan flera 

andra återförsäljare [28]. 

  

3.4 Blockchain 

3.4.1 Introduktion till blockchain 

För att kunna analysera användningen av blockchain måste begreppet och dess relaterade 

terminologi först definieras. En gemensam uppfattning i litteraturen är att det första 

konceptet av blockchain har sitt ursprung från en artikel publicerad 2008 av en okänd 

författare med pseudonymen Satoshi Nakamoto [7, 32-33]. I artikeln introducerar 

Nakamoto kryptovalutan Bitcoin som blockchain-teknologins första applikation. 

Kryptovalutan beskrivs som en peer-to-peer (P2P) version av de elektroniska kontanterna 

för att möjliggöra transaktioner från en part till en annan utan en finansiell institution [34]. 

Blockchain bygger på en distribuerad datastruktur som replikeras och delas mellan 

medlemmar i ett nätverk. Datan i det distribuerade nätverket registreras i permanenta filer 

som kallas för block. Tillsammans bildar dessa block en kronologisk kedja av 
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nätverksaktiviteter verifierade med konsensus av medlemmarna i nätverket. En 

blockchain kan både vara publik och privat. En privat blockchain har ett begränsat antal 

medlemmar medan en publik blockchain är öppen för allmänheten. Ett enskilt block i en 

blockchain innehåller följande element: 

i). Blocknummer. 

ii). Datalagring. 

iii). Hash input: information om det tidigare blocket. 

iv). Hash output: information om det aktuella blocket [7, 33-34]. 

Ett block som inte går att referera till ett tidigare block kallas för genesis-block och 

markerar början på en ny datastruktur/kedja [33]. För att skapa ett nytt block krävs det att 

blocket innehåller ett svar på ett mycket komplext matematiskt pussel baserat på en 

kryptografisk hashalgoritm. Detta kallas för proof of work och bevisar att skaparen av det 

nya blocket har investerat tillräckligt med resurser för att lösa det matematiska pusslet 

samtidigt som blocket blir accepterat av deltagarna i nätverket [32-33].  De noder i 

nätverket som skapar nya block och löser det matematiska pusslet kallas för ”miners”. 

Dessa miners validerar den nya informationen och registrerar den i det distribuerade 

nätverket. Alla miners konkurrerar om att lösa det matematiska pusslet för att erhålla en 

belöning i form transaktionsavgifter eller tokens, exempelvis Bitcoin [7, 33-33].   

3.4.2 Användningsområden 

Blockchains användningsområden kan klassificeras i tre kategorier: 

i). Blockchain 1.0: Omfattar finansiella applikationer som kryptovalutor och digitala 

betalningssystem 

ii). Blockchain 2.0:  Fokuserar på transaktioner av smarta kontrakt. 

iii). Blockchain 3.0: Beskriver tillämpning av tekniken bortom kryptovalutor och 

finans i exempelvis områden som vetenskap, kultur och logistik [33]. 

3.4.3 Fördelar med blockchain 

Styrkan i blockchain-teknologin kommer från kombinationen av dess unika egenskaper. 

Blockchain innehåller egenskaper som säkerställer att den lagrade datan är korrekt och 

från en säker källa. En intressent kan få tillträde till antingen ett öppet nätverk eller ett 

begränsat nätverk via privata nycklar. Dessutom finns det säkerhetsfunktioner som ser till 

att enskilda transaktioner och meddelanden är krypterade och signerade via de privata 

nycklarna. Detta säkerställer den grundläggande säkerheten mellan intressenter, samtidigt 
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som det minskar risken mot yttre hot [7]. Kombinationen av P2P-nätverket och den 

krypterade distribuerade datalagringen gör att blockchain skulle kunna ersätta verifierings 

processerna i de centraliserade databaserna hos exempelvis banker eller myndigheter. 

Figur 3 visar en illustration över hur en transaktion genomförs via blockchain. 

Matematiska algoritmer säkerställer konsensus via miners och det distribuerade nätverket 

friställer sig från styrningen av en central punkt [35,36].  

 
Figur 3. Egen illustration över en blockchaintransaktion 

3.4.4 Smarta kontrakt 

År 1994 introducerade Nick Szabo grundidén för smarta kontrakt och definierade 

konceptet som datoriserade transaktionsprotokoll avsedda att verifiera eller verkställa 

villkoren för olika typer av kontrakt. Szabo hävdade att många avtalsbestämmelser skulle 

kunna genomföras helt eller delvis självständigt. I en traditionell centraliserad 

affärsrelation förmedlar ofta en tredje part mellan aktörerna och bekräftar att 

kontraktsvillkoren blir uppfyllda. Denna tredje part kan antingen vara en statlig 

myndighet, en bank, eller någon annan typ av mellanhand. De involverade aktörernas 

relation blir då beroende av en central punkt. Medan en tredje part ser till att 

kontraktsvillkoren bevaras i enlighet med lagar och regler upprätthåller smarta kontrakt 

istället relationen via kryptografisk kod [35, 37]. Den största fördelen med smarta 

kontrakt är möjligheten att utföra trovärdiga transaktioner utan en tredje part. Dessutom 

reduceras mängden involverade parter som krävs för att skapa, upprätthålla och slutföra 

olika typer av samarbeten [7, 33]. 
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Blockchains decentraliserade modell har öppnat upp möjligheten att implementera och 

upprätthålla smarta kontrakt. År 2013 skapades Ethereum av programutvecklaren Vitalik 

Buterin. Ethereums infrastruktur anses vara pionjär för de blockchain baserade smarta 

kontrakten och möjliggör ett system utöver de elektroniska funktionerna för betalning [7]. 

Ethereums mjukvara styr olika funktioner i en transaktion när särskilda tillstånd är 

uppfyllda. En av funktioner kan exempelvis vara att frigöra kapital eller information till 

de involverade parterna. Den registrerade aktiviteten blir därefter spårbar och irreversibel 

i en blockchain [38]. 

3.4.4.1 Hur smarta kontrakt fungerar 

Tillgångar och kontraktsvillkor registreras i ett avtalsliknande block som placeras i en 

blockchain. Avtalet kopieras och distribueras sedan mellan noderna i nätverket. 

Programmet kontrollerar därefter automatiskt förpliktelserna och avtalet verkställs när 

kontraktsvillkoren är uppfyllda [38]. Kraven för att ett smart kontrakt kan fungera kan 

sammanfattas kort i fyra steg: 

i)    Kontraktets föremål: Det registrerade avtalet i blockkedjan måste ha disposition 

till att tjänsterna eller tillgångarna upprättas i kontraktet mellan parterna. Detta för 

att kunna låsa och frigöra dessa automatiskt när kontraktsvillkoren är uppfyllda. 

ii)   Digitala signaturer: Parterna som inleder ett avtal måste underteckna kontraktet 

med sina privata nycklar. 

iii)  Kontraktsvillkor:  Villkoren för smarta kontrakt kodas i en detaljerad form och 

alla deltagare måste underteckna dessa villkor. Minsta fel kan leda till att 

kontraktet inte kan genomföras. Vid manuella kontrakt finns det en risk att den 

ansvarige missar ett villkor och det är svårt att spåra misstaget i tid. Smarta 

kontrakt kan därför vara ett bättre alternativ när avtalsparter vill uppnå en högre 

grad av precision och noggrannhet, 

iv) Distribuerat nätverk: Alla uppgifter i kontraktet behöver lagras och registreras i en 

blockchain och sedan distribueras till nätverkets noder. Medlemmarna i 

blockchain-nätverket har då möjlighet att när som helst komma åt uppgifterna. 

Detta blir särskilt användbart om eventuella tvister skulle uppstå i framtiden [7, 

35, 37]. 
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3.4.5 Blockchain i supply chain 

Blockchain karaktäriseras genom sin transparens och säkerhet, författare i litteraturen 

diskuterar kring hur blockchain kan förändra företagens relationer med varandra som 

tidigare varit uppbyggt på tillit [6-7, 39]. Ett av problemen idag är att det är svårt för 

berörda parter att lita på den informationen som delas i ett nätverk, samtidigt når inte 

alltid viktig information ut till de berörda parterna [40]. Blockchain har möjligheten att 

ersätta företagens fokus på tillit i relationer i en försörjningskedja. Berörda parter behöver 

inte vara oroliga att samarbetspartners förändrar eller raderar den delade informationen 

utan kan istället lita på att datan är säkrad i en blockkedja [41]. 

Figur 4 illustrerar hur blockchain kan användas i en försörjningskedja för att samla, lagra 

och hantera nyckelinformation om en produkts livscykel. Först behöver 

produktinformation och status registreras i blockchain-nätverket. Sedan skulle produkten 

behöva utrustas med en streckkod, RFID eller QR kod som sammanlänkas med 

produktens virtuella identitet. Produkten får då en unik digital profil som kan lagras och 

delas i nätverket. Försörjningskedjans medlemmar behöver därefter skapa digitala 

användarprofiler för att få åtkomst till nätverket. De digitala profilerna bör innehålla 

information om exempelvis företaget, geografisk position och association till produkten. 

En produkt som blivit signerad av en aktör kommer således ha en länk på produktsidan 

till aktörens profil. Samtliga aktörer som vid någon tidpunkt hanterar produkten 

registrerar och delar aktiviteten med de resterande noderna i nätverket [33, 36]. 

 
Figur 4. Illustration över blockchain i en försörjningskedja [36]. 



 

 22 

3.4.6 Smarta kontrakt i supply chain 

Blockchain-baserade smarta kontrakt kan användas för att spåra och registrera ägandet av 

digitala tillgångar. I ett blockchain-nätverk skulle det exempelvis vara möjligt att spåra 

och registrera intyg, certifikat och olika typer av rättigheter. En produkt skulle 

kontrolleras vid varje steg under hela leveransprocessen fram tills den når slutkunden. 

Om en produkt går förlorad i processen kan smarta kontrakt användas för att upptäcka 

avvikelsen i realtid. Om en intressent inte uppfyller sina kontraktsvillkor blir det också 

synligt för resten av nätverket [6]. Smarta avtal har även vissa fördelar för många 

industrisektorer, såsom att minska överliggande kostnader, transparens i försäljningsledet 

och tidsbesparingar [32, 33]. Sannolikheten att någon part bryter ett avtal minskar 

eftersom smarta kontrakt kan med hjälp av kod ta stora avgifter när ett villkor inte uppfylls 

[40, 42]. 

 

3.5 Hinder för Blockchain  
Eftersom blockchain är relativt nytt i logistiksammanhang finns det potentiella 

begränsningar som bör uppmärksammas. Begränsningarna syftar exempelvis till problem 

med den bakomliggande tekniken eller hur människor eller företag förhåller sig till ett 

decentraliserat nätverk. Implementeringen av blockchain i en försörjningskedja skulle 

bland annat innebära en omfattande transformation av befintliga datastrukturer. 

Införandet av blockchain i försörjningskedjan skulle även kräva nya roller i 

ansvarsområden samt kompetens för att stödja de olika delarna av tekniken. Begränsad 

expertis och kunskap om blockchain kan vara ett hinder för tekniken. Även om det finns 

ett växande intresse för blockchain så är antalet tekniska experter och utvecklare av 

blockchain begränsade [33]. 

3.5.1 Transaktionsgränser 

Ett antal tekniska utmaningar är relaterade till blockchain. Till exempel har 

blockchainnätverket för Bitcoin en nuvarande gräns på ca 7 Bitcoin-transaktioner per 

sekund. VISAs kreditkortsnät hanterar däremot rutinmässigt ca 2000 transaktioner per 

sekund och kan rymma toppvolymer upp till 10 000 transaktioner per sekund. Att förstora 

blocken i kedjan skulle kunna öka transaktionsvolymen men det innebär också att noderna 

i nätverket måste hantera mer data. Finns inte kapacitet hos noderna skulle det kunna leda 

till en motsatt effekt där färre transaktioner skulle bli genomförda [33]. 
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3.5.2 Latens 

Latens avser tiden det tar för ett datapaket att bearbetas. Ett Bitcoin-transaktionsblock tar 

ca 10 minuter att bearbeta vilket kan skapa fördröjningar. Vid större datatransaktioner 

behövs ännu mer tid eftersom den matematiska algoritmen blir mer komplex vid större 

volymer data [33]. 

3.5.3 Säkerhet 

Blockchain har potentiella säkerhetsproblem som bör tas i hänsyn. Det största hotet för 

blockchain är en attack på 51 procent.  Då blockchain bygger på en delad datastruktur 

skulle en attack på 51 procent innebära att en nod styr 51 procent av nätverket och därmed 

kontrollerar hela kedjan. Även om risken för denna typ av attack är nästintill omöjlig så 

skulle konsekvenserna av attacken bli förödande [43]. 

3.5.4 Kapacitet  

Eftersom mining av kryptovalutor kan ge en solid inkomstström konkurrerar människor 

över hela världen om att lösa den matematiska algoritmen som genererar ett nytt block i 

kedjan. Människor bygger kraftfulla databaser i hopp om att ta del av belöningar. Under 

åren har detta resulterat i att blockchains totala energiförbrukning ökat med enorma 

proportioner. Enligt en rapport av den Internationella energibyrån IEA förbrukar t.ex.  

hela Bitcoin-nätverket ensamt 10,41 TWh per år, vilket motsvarar till den årliga 

energikonsumtionen av Uruguay, ett land med 3,3 miljoner invånare [44].  

3.5.5 Externa hinder 

Denna kategori omfattar begräsningar från externa intressenter. Dessa inkluderar enheter 

som inte har någon direkt ekonomisk nytta av försörjningskedjan, exempelvis 

institutioner och regeringar. Regeringsbestämmelser och lagar står fortfarande oklara om 

hur användningen av blockchain ska regleras. Flera regeringar ser t.ex. den anonyma 

användningen av Bitcoin som ett problem, vilket kan påverka arbetet med att tillämpa 

blockchain i andra industrisektorer.  

3.5.6 Färre styrpunkter och anonymitet 

Internet har frigjort information och har potentialen att förändra centraliserade 

organisationer som fanns redan innan den digitala tiden. Stora företag inom både privat 

och offentlig sektor har utnyttjat distributionen av internet för skala upp sina 

verksamheter. Blockchain har potentialen att minska behovet av centraliserade 
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myndigheter och kan med hjälp av konsensusfunktioner i systemets periferi administrera 

egna transaktioner och affärer utan en central mellanhand. Blockchain har förmågan att 

digitalt lagra och kryptera information, data och digitala egendomar. Blockchain erbjuder 

de möjligheter som många tidiga internet visionärer hoppades på, ett mer flexibelt och 

transparent samverkande utrymme med ett lägre antal centraliserade organisationer. Men 

decentraliserade nätverk innebär också färre styrpunkter i ett flöde. Företag kan därför 

möta hinder i att styra och reglera sina organisationer [45]. 
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4.0 Empiri 
Detta avsnitt avser att presentera studiens empiriska fynd. Den första delen presenterar 

en sammanställning av den Europeiska kommissionens regleringar på läkemedelindstrin. 

Den andra delen presenterar resultaten från intervjuerna med grupp A. Slutligen 

presenteras resultaten från intervjuerna med grupp B. Vidare har åtta kategorier i 

försörjningskedjan för läkemedel identifierats som huvudaktörer. Dessa aktörer 

illustreras och beskrivs under grupp A i Fig.5, Från dessa huvudaktörer har 

representanter från kategorierna ”produktion/råvaror”, ”produktion-läkemedel” och 

”transport” bidragit med den empiriska datan i studien.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Den Empiriska studien och läkemedelsindustrins huvudaktörer. 
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4.1 Regleringar i EU 

4.1.1 Europeiska kommissionens nya regler för ökad patientsäkerhet 
 
Denna del avser att beskriva de nya direktiven för läkemedelsindustrin i EU. Den 

skriftliga informationen i denna del är baseras på en rapport från Europeiska 

kommissionens hemsida som beskriver EU:s direktiv för ökad patientsäkerhet [46], 

tillsammans med kompletterande information från riksdagens hemsida [15]. Slutligen 

presenteras en modell över EU:s centraliserade databas med dess integrerade 

medlemmar. 

 

Den 9 februari 2019 introducerade Europeiska kommissionen nya säkerhets- och 

kontrollåtgärder för läkemedel. Den delegerade förordningen gäller alla 28 länder i EU 

och omfattar även Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Direktivet gör det 

lättare att upptäcka förfalskade läkemedel samt förbättrar kontroller vid gränserna. 

Direktivet omfattar även striktare regler för import av verksamma råvaror och ställer 

högre krav på grossister att föra register under distribution. Förordningen antogs 2011 

och har sedan arbetats fram i den Europeiska kommissionen för att förbättra säkerheten 

kring försäljningen av läkemedel. Säkerhetsdetaljerna innebär obligatoriska åtgärder på 

receptbelagda läkemedelsförpackningar samt ett systemkrav där identifiering och 

autentisering av läkemedel garanteras genom end-to-end verifiering. Säkerhetsåtgärderna 

kräver att: 

 

i. Förpackningar för receptbelagda läkemedel har en tvådimensionell streckkod. 

Den unika streckkoden gör det möjligt att kontrollera om läkemedlet är äkta eller 

förfalskat via produktens virtuella identitet.  

ii. Förpackningarna har en säkerhetsförsegling för att kunna kontrollera om 

förpackningen har brutits innan den når patienten.  

iii. En EU-logga måste placeras på förpackningen för att lättare kunna känna igen 

auktoriserade återförsäljare. 

iv. Alla apotek och sjukhus i EU inrättar ett system för att lättare och mer effektivt 

kunna upptäcka om ett läkemedel är förfalskat. Det innebär att apotek och sjukhus 

måste verifiera alla läkemedel i systemet innan de säljs eller ordineras till 

patienterna.  
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De nya reglerna kräver ett databassystem där information om de äkta och unika 

identitetsbeteckningarna lagras. Systemet bör dessutom möjliggöra spårning av 

produktinformation för att kunna kontrollera om läkemedlet är äkta. Alla aktörer som är 

godkända för försäljning av läkemedel ansvarar för att etablera och hantera 

databassystemet. Övriga aktörer i försörjningskedjan eller personer med tillstånd att 

distribuera läkemedel har också rätt att delta i hanteringen av systemet. Detta eftersom 

deras verksamheter kommer vara beroende av att följa det nya direktivet samt att 

databassystemet ska kunna omfatta hela försörjningskedjan. Berörda myndigheter 

rekommenderas att vara involverade i etableringen av systemet eftersom arbetet med 

tillsyn ligger på deras ansvar och kommer således underlättas om de är delaktiga från 

början.  

Strukturen i databassystemet bör skapa förutsättningar för kontroll av läkemedel i hela 

europeiska unionen. Data och information om läkemedlens virtuella identitet måste därför 

kunna överföras mellan medlemmarna i nätverket. Detta sker via en central databas (se 

figur 6) och omfattar gränssnitt som ger de auktoriserade medlemmarna tillgång till 

informationen, antingen direkt eller via mjukvaran. Datan bör sparas tillräckligt länge för 

att kunna möjliggöra spårning vid eventuella förfalskningar. Därför bör den virtuella 

identiteten av läkemedlet synkroniseras mellan databasens medlemmar [46]. 
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Figur 6. Illustration över EU:s databas för läkemedel [47]. 

4.2 Fallföretag 1 
Intervjun genomfördes med distributionschefen för fallföretagets centrallager. Företaget 

har valt att vara anonym i intervjun och refereras därför som fallföretag 1 i följande text. 

Ytterligare material som används är en företagspresentation och företagets websida. 

4.2.1 Företagsbeskrivning              
Fallföretag 1 är del av en koncern och har produktionsanläggningar och regionallager på 

ett flertal platser i Sverige. Företaget grundades på 90-talet och har sedan dess vuxit till 

ett multinationellt företag med diagnostiska verktyg och teknologier som möjliggör 

precision i kliniska diagnoser och ny terapiforskning. Kundsegmenten är 

läkemedelsföretag, sjukhus och forskningsinstitut över hela världen. Ansvarsområdet för 

intervjuperson 1 täcker till störst del företagets export från Sveriges centrallager. 

Ansvarsområdet omfattar även systemsupport, kvalitét och trade compliance 

(handelsöverensstämmelse) samt hanteringen av ett kontinuerligt förändringsarbete i 

organisationen. Fallföretaget står i centrum för utvecklingen av framtidens 

precisionsmedicin och är global ledare i två affärsområden:                                   

i). Biomedicin: framställning av material till biologiska läkemedel, såsom insulin, 

antikroppar och vacciner. Utveckling, tillverkning och marknadsföring av 

produkter och lösningar som underlättar forskning inom grundläggande cell och 

proteinbiologi.  

ii). Läkemedelsdiagnostik: Framställning av molekylära bildhanteringsmedel som 

används för att öka kontrasten av strukturer eller vätskor i kroppen vid medicinsk 

bildbehandling. Fallföretaget producerar även förbrukningsmaterial som 

förbättrar diagnostiska bildbehandlingar. 

I dagsläget finns det personer i företagets ”operations of acceptance” team som forskar 

och föreläser om blockchain. Dock finns det bara ett nyfiket intresse för tekniken i 

dagsläget 

4.2.2 Fallföretagets försörjningskedja                          
Fallföretagets supply chain är uppbyggt av ett komplext globalt nätverk bestående av 

regionallager och centrallager kopplade till produktionsanläggningar och 

underleverantörer. Centrallagret i Sverige har en outsourcad lösning med en LSP 
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(Logistics Service Provider) som är DHL Supply chain som i sin tur använder olika 

transportbolag för att kunna fullfölja leveranserna. På global nivå finns det inget definierat 

centrallager även om Sverige är det land som exporterar störst volym. Försörjningkejdan 

formas istället utifrån nationernas egna produktionssiter och regionallager med Kina som 

undantag där produkterna skickas direkt till Europa och USA.  

4.2.3 Datahantering 
Fallföretaget har 11 interna produktionssiter och 110 externa leverantörer som importerar 

in i Sverige. Både de interna och outsourcade aktörer använder fallföretagets egna 

affärssystem vilket resulterar i en minimal manuell hantering av data och information. 

Däremot finns det vissa unika dokument som måste hanteras manuellt då exempelvis 

Turkiet och Saudiarabien inte accepterar elektroniska dokument. Dessa behövs för 

företagets export och import och blir således undantag för fallföretagets resterande 

dokument och avtal som alltid signeras digitalt. Fallföretaget har krav på systemöverförda 

dokument för att kunna hantera de stora volymerna som sträcker sig över ca 2000 

orderrader per dag. DHL som ansvarar för  fallföretagets ”warehouse operation” använder 

samma affärssystem. Via systemet får DHL all nödvändig information för de kommande 

leveranserna. Samarbetet är unikt utformat för fallföretagets transporter och 

informationen överförs sedan till DHL:s egna system.  

4.2.4 Spårbarhet 
Kravet på ett gemensamt integrerat affärssystem skapar goda förutsättningar för 

spårbarheten i fallföretagets försörjningkedja. Eftersom systemet registrerar aktiviteter 

från intag av råvara fram till slutkund kan eventuella avvikelser enkelt följas upp i 

systemets historik. Först sker en kvalitetskontroll på ankomstmottagningen för 

råvarumaterial. Uppfyller råvaran kvalitetskraven går det vidare till produktion. Denna 

aktivitet gör att fallföretaget vet exakt vilken råvara som används i slutprodukten och 

systemet möjliggör även direkt återkallning och produktionsstopp om 

kvalitetsavdelningen eventuellt skulle rapportera om ett undermåligt råvarumaterial. När 

slutprodukten är färdig tilldelas den ett spårningsnummer. Denna identitetsbeteckning 

registreras permanent och kan i framtiden spåras flera år tillbaka.  

Alla leverantörer riskbedöms av inköpsavdelningen och avdelningen för Supply Quality. 

Avdelningen för Supply Quality verkar för hela koncernen och arbetar aktivt med ett 

system för att kalkylera risknivån för varje enskild leverantör. Eftersom fallföretaget är 

certifierade mot kvalitetsstandarder måste vissa leverantörer också vara certifierade om 
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deras råvaror ska få gå vidare till läkemedelsproduktion hos exempelvis en av deras 

största kunder, Pfizer.   

4.3 Fallföretag 2 - Pfizer  
 

Intervjun genomfördes med demand manager och koordinator för Pfizers supply chain 

avdelning. Ytterligare material som används är en företagspresentation och företagets 

webbsida. 

4.3.1 Företagsbeskrivning  
Pfizer är ett världsledande multinationellt läkemedelsföretag med forskningscenter och 

produktionsanläggningar över hela världen. Pfizer grundades för ca 150 år och är den 

största leverantören av medicinska läkemedelsbehandlingar till patienter och sjukhus i 

Sverige. Företagets framgång nåddes genom den omfattande penicillintillverkningen 

under andra världskriget. Pfizer har ambitionen att hjälpa människor till ett friskare och 

längre liv genom att forska fram och tillverka läkemedel. Den högteknologiska 

tillverkningsanläggningen i Strängnäs medverkar i nästan häften av alla studier på nya 

produkter och exporterar läkemedel till den globala marknaden. Exempel på läkemedel 

som tillverkas i Sverige är kontraktstillverkning av immunsuppressiva läkemedel, 

vacciner och hormoner. Volymmässigt distribueras Alvedon och kärlkrampsläkemedlet 

Trombyl mest med en försäljning på ca en halv miljon förpackningar i månaden.  

4.3.2 Pfizers försörjningkedja 
Pfizers försörjningskedja omfattar ett komplext nätverk med tredjepartstillverkare, 

leverantörer och underleverantörer. Företaget tar strategiskt marknadsandelar genom att 

hela tiden förvärva nya tillverkningsanläggningar. Antingen flyttas produktion internt, till 

en tredjepartstillverkare eller så avvecklas fabrikerna helt och hållet. 

Produktionsnätverket är rörligt och formas efter företagets produkter. De mindre 

produkterna produceras av ett hundratal tredjepartstillverkare och de större produkterna 

tillverkas internt på egna produktionssiter. Fabriken i Strängnäs tillverkar bulkpartier och 

köper in den största delen av råvaror från Kanada och USA. Pfizers produktionsavdelning 

för färdiga produkter har ett tusental leverantörer som i sin tur har egna underleverantörer. 

En utgångspunkt i företagets försörjningskedja är att försöka producera en typ av produkt 

i en fabrik för att sedan distribuera denna till resten av världen.  SC-nätverket är utformat 

för att effektiv kunna möta kraven på miljö, hälsa, säkerhet och transportledning med 

farligt gods. Pfizer försörjningskedja arbetar med ett säkerhetsprogram som omfattar alla 

delar av produktion och leveranser. Säkerhetsprogrammet avser att öka företags SCV från 

Kommenterad [REF1]: Var och vem? (utveckla) 
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inköp av råvaror till leverans av produkter till slutkund. Programmet är utformat för att 

kunna kontrollera och autentisera hela försörjningskedjan samtidigt som partnerskap med 

distributörer kontinuerligt revideras för att säkerställa integriteten och skydda 

produkterna.  

4.3.3 Datahantering 
Pfizer arbetar med att automatisera sin verksamhet för att endast behöva arbeta med 

avvikelser. Kommunikationen är till största delen digitaliserad, genom ett 

påfyllningssystem kan matematiska prognoser för interna ordrar omvandlas till externa 

ordrar som sedan går vidare till tredjepartstillverkare. Pfizer har ett samarbete med en 

organisation i Belgien som hanterar den manuella biten för intressenter som ännu inte 

integreras i den digitala transformationen. Pfizer använder också en LSP, där blir det 

mesta av informationen är transparent mot Pfizer själva så de kan enkelt följa volymer 

och efterfrågan ut till apotek. Pfizer har endast en ingång till den gemensamma databasen 

i EU. Databasen gäller för 28 länder och inkluderar över 2000 tillverkare. Det är ingången 

till en gemensam databas som sedan simulerar det unika serienumret till 

läkemedelsförpackningarna för respektive EU-land. I Norden finns det dock många 

gemensamma förpackningar. Därför har systemet konstruerats så att serienumret kan 

bytas ut till exempelvis Norge, Danmark eller Finland. Skulle serienumret stängas i ett 

land så stängs det även ned i de resterande nordiska länderna.  

4.3.4 Spårbarhet 
Pfizer arbetar efter kvalitetskrav som kräver att en batch ska kunna spåras från råvara till 

kund. Pfizer samarbetar med grossister som dessutom är LSP, på så vis kan en batch 

effektivt spåras ut till kund och enkelt återkallas vid en eventuell avvikelse. Den interna 

spårbarheten i företagets tillverkningsprocess omfattar ett system som spårar alla Pfizer 

bilar samt produkternas resa från fabrik till lager.  Den 9 februari 2019 infördes det nya 

säkerhetsdirektivet för ökad patientsäkerhet av den Europeiska kommissionen. Pfizer 

måste därför utrusta alla receptbelagda läkemedelsförpackningar med unika streckkoder. 

Streckkoderna kopplas därefter mot ett gemensamt europeiskt datasystem med 

produktens virtuella identitet. När läkemedlet sedans säljs till en patient verifieras 

streckkoden av apoteket. På så sätt kan läkemedlets äkthet kontrolleras samtidigt som det 

säkerställs att produkten inte kan säljas fler gånger.   
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Vid en eventuell uppkomst av undermåliga eller förfalskade läkemedel har Pfizer två 

åtgärder. Dessa baseras på de krav som ställs ifrån det nya säkerhetsdirektivet och skiljs 

åt beroende på om avvikelsen beror på den fysiska produkten eller på informationen om 

produkten.  

i) Om det uppstår problem med produktens data/information, exempelvis när den ska 

verifieras av apoteket vid en försäljning så skickas automatiskt en signal tillbaka hela 

vägen till tillverkaren. Om det finns misstankar avseende förfalskningar eller om 

exempelvis utgångsdatumet är felformaterat så finns det ett antal olika orsakskoder 

som gäller över hela EU. Dock anser Pfizer att dataspåret behöver förbättras och testas 

mer eftersom systemet är så pass nytt.  

ii) Om det uppstår problem med den fysiska produkten så finns det tidigare åtgärder som 

fortsätter att gälla. Sverige har en gemensam process som kallas för ”reklamation av 

läkemedel”. Processen innebär att apoteket gör en reklamation som sedan går vidare 

till respektive tillverkare. Hamnar denna reklamation på Pfizer så har företaget en 

reklamationsavdelning som arbetar mot både patienter, apotek och distributörer. 

Tillsammans med översyn av Pfizers och tillhörande LSP partners inleds en utredning 

med bestämda regelverk. Distributionen omfattas av riktlinjerna för god 

distributionssed (GDP) och produktionen av riktlinjerna för god produktionssed 

(GMP). Eftersom läkemedelsbranschen är väldigt reglerad måste Pfizer i vissa fall 

även kontakta Läkemedelsverket.  

 

Pfizer producerar Viagra som är ett av de mest förfalskade läkemedlen i hela världen. 

Därför har företaget även en central säkerhetsbas som samarbetar med myndigheter över 

hela världen för att förbättra säkerheten kring lagerhållning och transporter, i vissa fall 

behöver transporter utrustas med beväpnad personal.  

4.3.5 Reflektioner kring Blockchain 
Blockchain har inkluderats i Pfizers diskussioner kring produkternas spårbarhet. Eftersom 

den Europeiska kommissionen infört en gemensam databas har blockchain-tekniken 

däremot exkluderats som lösning. Den gemensamma databasen i Europa baseras istället 

på en centraliserad datastruktur med en central ingång från varje land. Demand Manager 

på Pfizer hänvisar däremot till att USA följer andra metoder. De amerikanska aktörerna 

delar enskilt informationen vidare till nästa del av kedjan. Detta blir inte lika effektivt då 

datan stegvis måste föras vidare i rätt kanal, från tillverkare till grossist, sedan till 

distributör och återförsäljare. Likaså om det skulle uppstå en återkallning av ett läkemedel 
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så behöver avvikelsen stegvis följas upp tillbaka i ledet. Pfizer anser att Europa har löst 

detta problem mer pragmatiskt genom den delade databasen.  

4.4 Fallföretag 3 – Sonat 
Intervjun genomfördes med grundaren av Sonat som i skrivande stund har gått över från 

rollen som VD till säljchef. Ytterligare material som används är en företagspresentation 

och företagets websida. 

4.4.1 Företagsbeskrivning 
Sonat grundades 1999 och är en utvecklingspartner inom SC och logistik med kompetens 

och tjänster inom fjärdepartslogistik. Sonat arbetar med att ta fram strategier för SCM 

och kan fungera som en logistik- eller transportavdelning för företag. Tjänsterna omfattar 

bland annat anskaffning till lager, prognoser och huvudplanering samt administration av 

transporter.  Sonat har kontor i Stockholm och Örebro men arbetar med kunder över hela 

världen. År 2004 startade Sonat ett samarbete med Apoteket som sedan ledde till att Sonat 

blev Apotekets transportavdelning. Sonat utvecklar Apotekets tjänster som innefattar 

läkemedelsleveranser till sjukhus, boenden och privata hemleveranser. Sonat var också 

med och skapade de första e-handelsflödena för läkemedel. Grundare och säljchef på 

Sonat har ingen erfarenhet av blockchain och är inte bekant med teknikens innebörd. 

Företaget har inga framtidsplaner på att utforska blockchain och de har hittills inte 

påverkats av EU:s nya säkerhetsregler för ökad patientsäkerhet.  

4.4.2 Datahantering 
Sonat har byggt upp en integrationsplattform som hanterar stora digitala 

informationsflöden.  Integrationsplattformen innehåller licenserade mjukvaruprogram 

som Sonat använder för att skapa prognoser och administrera Apotekets transporter. Det 

är transportörens uppgift att säkerhetsställa transportens indata och scanna allt emballage 

och plattformen låter Sonat följa flödet mellan Apoteket och kunden. Tillsammans med 

ett ordersystem och ett lagersystem kan Sonat hålla koll på tusentals paket varje dag. 

Systemen skapar kvantifierbara data som sedan kan analyseras för prognoser. Sonats 

plattform delas med Apoteket och datan lagras i både externa och interna databaser.  

4.4.3 Läkemedelstransporter 
Sonat ansvarar för två typer av läkemedelsleveranser, alla former av returer sköts av 

apoteketen och inte av Sonat.  

i) Centraliserade leveranser av läkemedel från apotekens distributionscentraler 

till olika boendeformer och hem.  
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ii) Leveranser från apotekens distributionscentraler till sjukhus 

Sonats ansvar ligger endast på transporterna från apotek till kund, de har således ingen 

delaktighet i läkemedelsbolagens ansvar att leverera in till apoteken. Detta gör att 

medicinernas autenticitet verifieras vid inflödet till Apoteket. Sonat spårar och bevakar 

alla leveranser, en automatisk larmrapport skapas också när avvikelser uppstår. Denna 

noggrannhet har givit Sonat en leveransprecision på 99,5%.  Tidigare gick leveranserna 

direkt från tillverkare till apotek och gjorde inget uppehåll på Apotekets centrallager. När 

apotekens centrallager infördes flyttades en del av tillverkarens ansvar till Apoteket då de 

själva sköter transporterna mellan lager och apotek. Säljchefen på Sonat anser att 

skanningen av transportören är den svagaste länken i försörjningskedjan för läkemedel. 

Det sker ofta missar vid inskanning av paket och det ligger ett allt för stort ansvar på 

transportören att skanna de stora volymerna av emballage. Säljchefen menar att tidigare 

alternativ till lösning som exempelvis RFID är alldeles för osäkra och att RFIDs precision 

inte motsvarar den relativ dyra investering som behöver göras i tekniken.  
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4.5 Fallföretag 4 - Superblocks 
Intervjun genomfördes med grundare och VD för Superblocks. Ytterligare material som 

används kommer från företagets websida. 

4.5.1 Företagsbeskrivning 
Superblocks bygger verktyg åt företag och privatpersoner för smarta kontrakt som sedan 

distribueras på Ethereums blockchain. Företaget har en webbaserad produkt som kallas 

för Superblocks Lab. Den webbaserade produkten används för att bygga och distribuera 

decentraliserade applikationer som sedan integreras i Ethereums blockchain. Superblocks 

Lab har en inbyggd Solidity Compiler och Ethereums Virtual Machine som gör att 

applikationen fungerar med både lokala och offentliga nätverk. Superblocks arbetar 

huvudsakligen med sin produktutveckling men arbetar också på konsultuppdrag. 

Superblocks har tidigare arbetet med ett flertal konslutprojekt i den svenska 

logistiksektorn.  

4.5.2 Superblocks reflektioner kring fördelarna med Blockchain 

Den största fördelen med blockchain anses vara den ökade transparensen. En 

centraliserad datastruktur kräver att intressenterna har tillit till varandra eller till den 

centrala mellanhanden. Fördelen med är blockchain är att intressenter inte behöver lita på 

varandra och kan då verka tekniskt obundet i sitt samarbete. Alla system har svaga 

punkter och problemen med dagens centraliserade system är att de svaga punkterna kan 

vara osynliga. Enligt superblocks går det aldrig att veta riktigt säkert om data har blivit 

manipulerad eller var någonstans i systemet informationen blivit manipulerad. 

Blockchain exkluderas inte från förvrängd data, däremot är systemet immunt mot 

manipulation av redan registrerad data. Systemets svaga punkter är pressat mot de 

mänskliga faktorerna i systemets periferi, ut i noderna där indata sker. Kärnan i 

blockchain nätverket förblir intakt och det finns ingen ägare till systemet som kan styra 

nätverket för egen vinning. Superblocks föreslår kontrollfunktioner för indata i noderna, 

där övriga medlemmar får möjlighet att bestraffa eller stänga av de noder som inte 

uppfyller systemets premisser. Bland Superblocks kunder har appliceringen av 

blockchain även använts som marknadsföring mot intressenter och kunder. Genom att 

implementera smarta kontrakt i en liten del av verksamheten har förtag kunnat 

marknadsföra sig själva med blockchain.  
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4.5.3 Superblocks reflektioner kring nackdelar med blockchain 

Superblocks ser användarvänligheten i blockchain som den största begränsningen för 

tekniken. Det finns även ett antal regleringar kring tekniken som inte är på plats ännu som 

också hindrar teknikens expansion, åtminstone här i Sverige. Kryptovalutor har blivit 

väldigt enkla att handla med men det råder fortfarande en stor osäkerhet kring 

skatteproblem och hur affärerna ska redovisas. Kryptovalutor räknas som värdepapper 

vilket skapar en stor förvirring i vardagliga transaktioner. För att upprätthålla blockchain 

krävs också kapacitet i nätverket. En privat blockchain behöver mindre kapacitet men är 

inte lika säkert då noderna är begränsade. En publik blockchain är säkrare men hanterar 

större volymer data. Detta är energikrävande och ett publikt nätverk kräver dessutom 

transaktionsavgifter för att spara datan. Att hitta noder som är villiga att bidra med 

kapacitet till en privat blockchain är en utmaning. I publika blockchain nätverk har detta 

lösts genom att erbjuda belöning till de som skapar nya block.  
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4.6 Fallföretag 5 – Mediledger (Chronicle) 
Intervjun genomfördes med senior director of pharma solutions på Chronicle. Ytterligare 

material som används kommer från företagets websida och ett pressmeddelande. 

4.6.1 Företagsbeskrivning 
Mediledger-projektet formades 2017 i San Fransisco av blockchain-företaget Chronicle 

som tidigare arbetat med decentraliserade nätverkslösningar i logistiksektorn.  

Mediledger för samman läkemedelstillverkare och distributörer med hjälp av ett 

dynamiskt och anpassningsbart decentraliserat SCM system. Det dynamiska systemet är 

byggt på blockchain och erbjuder funktionsförbättringar genom hela försörjningskedjan. 

Nätverkets noder är distribuerade bland industrins deltagare och syftar till att ge 

medlemmarna ett säkert och effektivt system för spårning och omvandling av 

partnerrelationer. Nätverk gör det även möjligt för medlemmar att registrera och föra 

vidare äganderätt till receptbelagda läkemedel i försörjningskedjan. I framtiden förespår 

Chronicle att Mediledger även kommer att utgöra en grund för ett alternativt samarbete i 

ett gemensamt ekosystem. Mediledger-projektet stöds i dagsläget av ledare inom den 

amerikanska läkemedelsindustrin, bland annat Genentech i Roche Group, Pfizer, 

AmerisourceBergen och McKesson Corporation. 

4.6.2 Product verification system (PVC) 
Från och med den 27 november 2019 kommer den amerikanska läkemedelsindustrin gå 

under nya regleringar som fastställs i lagen om försörjningskedjan för läkemedel. En 

viktig del av dessa föreskrifter är de bestämmelser som anger att alla receptbelagda 

läkemedel som återlämnas till distributörer måste ha sina unika produktidentifierare 

verifierad mot tillverkaren innan läkemedlet kan återförsäljas. Den nya förordningen 

kräver också en ökad interoperabilitet i läkemedelsindustrin. Det betyder att olika 

datasystem i försörjningskedjan för läkemedel måste kunna fungera och kommunicera 

med varandra effektivt.  Mediledger-projektet har utvecklat ett nätverk för att möta kraven 

i denna nya uppsättningen av regler. Nätverket kombinerar ett PVC, se Figur 7, som 

placeras i en blockchain. Tillsammans med ett meddelandenätverk blir det möjligt för 

företag att efterfråga eller svara på begäran om produktidentifieringsverifiering. 
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Mediledgers PVC säkerställer att endast den rättmätiga distributören kan beställa ett 

serienummer i blockchains register, vilket minskar risken för förfalskade läkemedel att 

hamna i försörjningskedjan. PVC verifierar transaktioner mellan handelspartner via 

konsensus i noderna som också säkerhetsställer att läkemedlet stämmer överens med 

tillverkaren. En transaktion kan således ske på endast en plats under ett tillfälle i systemet. 

Detta gör det möjligt för medlemmarna att snabbt upptäcka om någon försöker 

manipulera läkemedelsregistret. Denna sekretessfunktion tillåter dessutom medicinerna 

att passera genom försörjningskedjans ägarföretag endast en gång samtidigt som de blir 

verifierade vid varje steg.  

4.6.3 Utmaningar i industrin 
Den största utmaningen för MediLedger är den omoderna informationstekniken i den 

amerikanska läkemedelsindustrin. Tillverkarna fokuserar främst på att forska fram och 

tillverka nya läkemedel och inte på att utveckla modern informationsteknologi. Detta 

resulterar i långsamma och omoderna system och ställer MediLedger inför en stor 

utmaning att implementera sitt system. Mediledger samarbetar även med 

teknikleverantörer som erbjuder kapacitet utan konsensusfunktion till samtliga noder i 

läkemedelsindustrins blockchain nätverk. Om projektet skulle växa sig större i framtiden 

behöver mer kapacitet tillföras. I en sådan situation behöver industrins medlemmar själva 

hitta en lösning på databaser för mining processen.  

Figur 7. MediLedger Product verification system (PVC) [48]. 
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4.6.4 Reflektioner kring regleringarna i USA. 
I USA är beskrivs inte förordningen från FDA på detaljnivå när det kommer till hur 

företag inom läkemedelsindustrin ska arbeta med verifiering av sina produkter. Därför 

har det öppnats upp en gråzon där flexibla lösningar som blockchain kan verka i en större 

uträckning utan reglering från tillsynsmyndigheter. I USA är företag inom 

läkemedelsindustrin förtegna om information som rör organisationen eller produkterna. 

Detta är också en anledning till att informationsdelningen mellan aktörerna i 

försörjningskedjan varit begränsat. Mediledger vill lösa problemet genom att låta 

företagen kunna kontrollera sin egna data och bara behöva dela med sig av det som är 

nödvändigt.  Mediledger tycker att det nya centrala databassystemet i Europa är begränsat 

då det endast kan spåra läkemedel och utföra ägarutbyte.  MediLedgers system kan göra 

återbetalningar och genomföra branschövergripande lagerhanteringar. Systemet förespås 

kunna göra hundratals andra saker eftersom konkurrenterna samarbetar i ett blockchain-

nätverk, handelspartner är också samlade på en och samma plats och ingen behöver dela 

privata uppgifter till någon. 
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5.0 Diskussion 
I detta avsnitt presenteras och diskuteras de empiriska resultaten. En jämförelse mellan 

den teoretiska referensramen och den empiriska studien kommer att ske genom att kritiskt 

granska och tolka resultaten från dessa avsnitt. I detta avsnitt presenteras även två 

tabeller som syftar till att sammanfatta hur intervjugrupp A arbetar med spårbarhet och 

vilka effekter blockchain kan ge försörjningskedjan för läkemedel. Vidare kommer 

strukturen i detta avsnitt att baseras på uppsatsens syfte: Att skapa en bredare förståelse 

för hur blockchain kan förbättra transparensen och spårbarheten i försörjningskedjan 

för att minska förekomsten av förfalskade och undermåliga läkemedel.  

 

5.1 Databasstrukturer 
I avsnitt 4.1 sammanfattas den Europeiska kommissionens direktiv för ökad 

patientsäkerhet.  Det nya kravet på en central databas kräver att de involverade aktörerna 

samarbetar i ett gemensamt nätverk där endast auktoriserade medlemmar får tillgång till 

den “europeiska huben”. Den centrala databasen i EU visar på en del likheter med 

blockchain. För det första beskriver Christidis och Devetsikiotis [35], och Abeyratne och 

Monfared [40] blockchain som ett gemensamt nätverk där medlemmar kan få åtkomst till 

information. Vidare menar också Crosby et al [7], och Nofer et al [32] att en privat 

blockchain kan begränsa antalet medlemmar genom att reglera nätverkets åtkomst med 

privata nycklar. För det andra registrerar och sparar medlemmarna i den europeiska huben 

data för att möjliggöra spårning av produkter och aktiviteter. En liknelse kan göras mot 

beskrivningen av Crosby et al [7], och  Nofer et al [32]  över hur blockchain konstrueras. 

Data registreras i permanenta filer, dessa filer placeras stegvis efter varandra och bildar 

en kronologisk kedja av nätverksaktiviteter vilket möjliggör spårning av historiska 

händelser.   

 

Skillnaderna mellan blockchain och den europeiska huben utgörs av databasernas 

arkitektur. I figur 8 illustreras en jämförelse mellan de två olika arkitekturerna. Till 

vänster i figuren illustreras arkitekturen för den europeiska huben. Denna struktur lagrar 

information i en central databas och låter återförsäljare identifiera och autentisera 

läkemedel genom en central end-to-end verifiering. Till skillnad från den europeiska 

huben följer arkitekturen till höger i figuren en decentraliserad modell. Databasen är 

distribuerad mellan försörjningskedjans medlemmar som agerar noder i en blockchain. 

Strukturen till höger i figuren har likheter med arkitekturen för Mediledgers system. I 
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avsnitt 4.6.2 beskriver respondenten från Mediledgers hur deltagare säkerställer äktheten 

av läkemedel genom en PVC placerad i blockchain. Den europeiska huben och 

Mediledgers system uppnår således samma syfte med olika utföranden.  

 
 

 

 

5.2 Transparens 
I teoriavsnittet beskrivs transparens som tillgången av information mellan de olika 

nivåerna i en försörjningskedja. Transparens i försörjningskedjan skapas bland annat 

genom att bygga ett effektivt samarbete mellan medlemmarna. Som byggstenar använder 

företag verktyg och metoder som exempelvis informationsteknologier och CPFR [19].  

Samtliga företag från grupp A arbetar med affärssystem som även är integrerade med de 

närliggande medlemmarna. I intervjuerna med grupp A framkom det att respondenterna 

från fallföretag 1 och Pfizer samarbetar i ett gemensamt informationssystem. Samarbetet 

är utformat för att möta de kvalitetskrav och säkerhetsdirektiv som omfattar branschen. 

Vikten av detta bekräftas av Li och Lin [21] som beskriver hur ny avancerad 

informationsteknologi har förändrat partnerrelationer och hjälper dessutom företag att 

dela information oförhindrat. Detta är även visat sig vara en bidragande faktor till att 

globala försörjningskedjor kunnat växa sig större och mer komplexa.  

 

Figur 8. Jämförelse mellan databasen i EU och en Blockchain. 
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Fallföretag 1 och Pfizers försörjningskedjor omfattar en enorm mängd olika 

samarbetspartners. Dessa samarbetspartners inkluderar outsourcade 3PL lösningar, 

leverantörer, underleverantörer och tredjepartstillverkare. Som resultat av detta har båda 

företagen behövt implementerat kontrollfunktioner som stärker tilliten till de externa 

samarbetsparterna. Kontrollfunktionerna inkluderar säkerhetsprogram som riskbedömer 

och kontinuerligt reviderar de olika samarbetsparterna. När samarbetsparterna 

riskbedöms och revideras kan fallföretag 1 och Pfizer försöka gardera sig mot att ingen 

samarbetspartner brister i kvalitet och säkerhet. Detta stämmer överens med Stindt [24] 

beskrivning över fokala företag och SSCM övergripande roll i försörjningskedjan.  De 

fokala företagen utgör den centrala punkten i en försörjningskedja. Eftersom de fokala 

företagen kan hållas ansvariga för de övriga medlemmarnas miljömässiga och sociala 

effekter på försörjningskedjan, kan de i vissa fall kräva att aktörer högre upp kedjan att 

uppfylla hållbarhetsaspekter för att inte riskera skada på sitt varumärke.  

 

Intervjuerna från grupp A visar att fallföretag 1 och Pfizer har byggt upp ett nätverk med 

en bakomliggande SSCM. Transparensen i nätverket säkerställs mot kvalitet, säkerhet 

och miljö via en central datastruktur som kontrollerar att medlemmarna uppfyller olika 

typer av krav. Dock så framkommer det i intervjun med Superblocks att de bristfälliga 

delarna i en central datastruktur ofta är osynliga. Därför kan det vara svårt att veta hur 

stor del av den lagrade informationen som faktiskt är äkta.  

 

Pfizers krav på ett gemensamt affärssystem avser att öka transparensen mellan de 

närliggande medlemmarna i försörjningskedjan. Logistikaktiviteter registreras och kan 

enkelt följas upp i den gemensamma databasen. För att öka transparensen framåt i tiden 

arbetar Pfizer med matematiska prognoser som automatiskt informerar 

tredjepartstillverkare om orderstatus.  Detta attribut hittas också hos fallföretaget Sonat 

som kvantifierar data från sina informationssystem. Datan delas sedan med Apoteket som 

använder informationen till sina orderprognoser. Detta stämmer väl överens med 

beskrivningen som Sari [25], och Holmström et al [26] gör av CPFR och hur det kan 

förbättra transparensen och integrationen mellan delaktiga aktörer i en försörjningskedja. 

Genom CPFR delas information om exempelvis lager, produkter och leveranser mellan 

de involverade aktörerna för att skapa underlag för efterfrågan och försäljningsprocesser. 
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Respondenten från intervjun med Superblocks beskriver ökad transparens som den största 

fördelen med blockchain. Vidare menar respondenten på att centraliserade datastrukturer 

kräver tillit mellan intressenterna eller den centrala mellanhanden. I en blockchain 

behöver intressenter däremot inte lita på varandra. Medlemmarna i en försörjningskedja 

kan istället verka tekniskt obundna i sitt samarbete. Enligt Crosby et al [7], och Christidis 

och Devetsikiotis [39] tillförsäkrar blockchain säkerheten mellan intressenter genom 

kryptering av information och privata nycklar i ett distribuerat P2P-nätverket.  

 

Crosby et al [7] menar också att blockchain-baserade smarta kontrakt kan användas om 

eventuella tvister i ett avtal skulle uppstå. Eftersom kontraktsvillkor distribueras i ett 

gemensamt nätverk kan medlemmar i en blockchain få insyn över de aktörer som inte 

uppfyller villkoren i samarbetet. Crosby et al [7] och Nofer et al [32] beskriver även hur 

blockchains decentraliserade modell kan reducera mängden involverade parter som krävs 

för att upprätthålla avtal och samarbeten. Rent hypotetiskt skulle fallföretag 1 och Pfizers 

kontrollfunktioner kunna ersättas med en blockchain eftersom autenticiteten av 

samarbetsparterna skulle säkerställas via blockchains konsensusfunktioner. Vidare skulle 

även privata nycklar kunna ge en kontrollerad tillgång till information i ett gemensamt 

blockchain nätverk istället för att integrera interna datasystem mot varandra.  

 

Ølnes, Ubacht och Janssen [41] talar om en oro för manipulation av information i 

försörjningkedjor. Författarna menar på att denna oro skulle kunna botas genom att säkra 

informationen i en blockchain eftersom konsensusfunktionerna säkerställer att ingen 

oberoende kan ändra registrerad data. Swan [33] talar dock om stora hinder för att ersätta 

befintliga datastrukturer med blockchain. En sådan digital transformation kräver både nya 

ansvarsområden och kompetens. Övergången behöver också ta hänsyn till kapacitet och 

olika typer av regleringar. Respondenten från Superblocks menar på att även om 

blockchain kan säkerställa lagrad data mot manipulation kan blockchain inte göra något 

för säkerställa att noderna för in korrekt data i systemets periferi. Respondenten från 

Mediledger talar även om hur läkemedelsindustrin fortfarande arbetar med omoderna 

informationsteknologier och hur den omoderna tekniken försvårar integrationen med 

blockchain. För att blockchain ska omfatta hela försörjningskedjan för läkemedel behöver 

företagen själva tillföra kapacitet till nätverkets mining-process. För att få en uppfattning 

hur mycket kapacitet som krävs beskrivs det i avsnitt 3.4.4 att Bitcoin-nätverket förbrukar 

ensamt lika mycket energi som den årliga energikonsumtionen i Uruguay.  
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5.3 Spårbarhet 
Koh et al [29] beskriver att spårbarhet innebär att veta den fysiska platsen av ett läkemedel 

i försörjningskedjan vid en given tidpunkt. Den empiriska studien av intervjugrupp A 

visar på att företag i läkemedelsindustrin investerat stora resurser i sina verksamheter för 

att kunna arbeta med spårbarhet i försörjningskedjan. Empirin visar dessutom att 

fallföretagen från grupp A samarbetar och delar sin information för att utöka räckvidden 

på sina produkters spårbarhet. Vikten av detta bekräftas av Christopher [19] som 

beskriver hur företag använder informationsdelningssystem när tillgång till nödvändig 

information mellan aktörer efterfrågas. Rapporten från WHO redogör också hur 

läkemedelsbranschen hålls under strikta regleringar av olika tillsynsmyndigheter. 

Regleringarna ställer krav på företag som arbetar med läkemedel att dokumentera 

produktflödet från tillverkare till konsument där dokumentationen avser att kunna 

möjliggöra spårning vid eventuella avvikelser. 

 

I tabell1 illustreras en sammanställning över hur fallföretag 1, Pfizer och Sonat arbetar 

med spårbarhet. I tabellens kolumner beskrivs de egenskaperna som framkommit från 

intervjuerna med grupp A och hur dessa skiljer sig från varandra. Skillnaderna kan ses i 

de tre alternativ som presenteras horisontellt i tabellen. Vad som framkommit är att 

råvaror och färdiga läkemedel får en unik produktidentifiering. Råvaror märks med 

batchnummer och läkemedelsförpackningar får en 2-dimensionell streckkod som sedan 

verifieras på apoteket vid försäljning i enlighet med EU direktivet för ökad 

patientsäkerhet, se avsnitt 4.1. Intervjun med Pfizer visade också att åtgärder endast sker 

efter att ett undermåligt eller förfalskat läkemedel upptäckts. Eftersom läkemedelena 

verifieras i försäljningsprocessen på apoteket betyder det att åtgärder vidtas främst i slutet 

av försörjningskedjan. Detta stämmer överens med en studie av Koh et al [29]. I studien 

talar författarna om hur dagens spårningssystem kräver stora mänskliga resurser. Som ett 

resultat av detta sker spårning endast vid nödfall exempelvis när ett läkemedel återkallas.  
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Tabell 1. Sammanställning över hur grupp A arbetar med spårbarhet 

Grupp A Fallföretag 1 – Anonym 

(Råvarutillverkning) 

Fallföretag 2 – Pfizer 

(läkemedelstillverkning) 

Fallföretag 3 – Sonat 

(4PL) 

Teknik för 
transparens 
och spårbarhet 

• Krav på gemensamt 
affärssystem för alla 
samarbetspartners 

• Registrering av 
kvalitetskontroll vid 
varuintag, 
(numrering av batch) 

• Kalkylering av 
risknivåer på 
leverantörer 

• Internt system för 
tillverkningsprocesser. 

• Samarbete med LSP 
• 2-dimensionell 

streckkod på 
läkemedelsförpackningar 

• Virtuell produktidentitet 
i ”europeisk hub” 

• Integrerade 
informationssystem 
med transportörer 

• Datasystem 
bevakar alla 
transporter från 
Apotekets 
distributionscentral  

• Automatiska 
larmrapporter 

Spårbarhetens 
räckvidd 

• Från råvara till 
slutkund 

• Från råvara till slutkund • Från Apotekets 
distributionscentral 
till sjukhus, 
sjukhem och andra 
boendeformer 

Åtgärder vid 
avvikelser som 
rör 
undermåliga 
eller 
förfalskade 
läkemedel 

• Direkt 
återkallning 

• produktionsstopp 

Avvikelser som omfattar 
produktens 
data/information 
• Automatisk signal från 

återförsäljare till 
tillverkare 

• Orsakskoder från EU 
direktiv 

Avvikelser som omfattar 
den fysiska produkten 
• ”Reklamation av 

läkemedel” 
• Utredning enligt GDP 

och GMP 

 
- Sonat har inte varit 

med om någon 
händelse där det 
förekommit ett 
förfalskat eller 
undermåligt 
läkemedel 

 

Enligt Wu et al [6] skulle blockchain-baserade smarta kontrakt kunna spåra en produkt 

genom hela försörjningskedjan. Ett läkemedel skulle således kontrolleras vid varje steg 

under produktens livscykel fram tills den når slutkunden. Om ett läkemedel går förlorad 

i processen kan smarta kontrakt användas för att upptäcka avvikelsen direkt. Blockchain-

baserade smarta kontrakt blir således en form av kvittens på genomförda aktiviteter eller 

kontroller i en produkts resa genom försörjningskedjan. Därför kan smarta kontrakt vara 

en intressant lösning att titta närmare på om läkemedelsföretag vill kunna vidta åtgärder 

tidigare i försörjningskedjan.  

 

5.4 Möjligheter för teknisk anpassning av blockchain 
För att kunna utvärdera huruvida blockchain kan vara till användning i försörjningskedjan 

för läkemedel bör nuvarande system tillsammans med blockchains positiva respektive 

negativa på en försörjningskedja utvärderas. Enligt Crosby et al [7] kommer styrkan i 

blockchain från kombinationen av unika dess egenskaper. I tabell 2 illustreras en 
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samanställning över blockchains effekter på en försörjningskedja. De positiva effekterna 

har möjlighet att förbättra svagheter som t.ex. transparens, spårbarhet, datalagring. De 

positiva effekterna bör dock väga över de negativa eller så bör medlemmarna hitta en 

lösning på begräsningar som exempelvis kapacitet och latens. 

 
Tabell 2. Blockchains effekter på försörjningskedjan för läkemedel 

Positiva effekter  Negativa effekter  

 
• Ökad transparens 

och spårbarhet 
 

Genom dokumentera 
logistikaktiviteter och 
verifiera läkemedel i 
blockchain kan ett helt 
nätverk ta del av historik 
och händelser i realtid. 

 
• Ökat behov av 

kapacitet 
 

För att blockchain ska 
fungera mellan 
medlemmar i 
försörjningskedja 
behövs stora mängder 
kapacitet 

• Tar bort behovet av 
en mellanhand 

Blockchain frigör sig från 
styrningen av en central 
punkt 

• Högre 
energiförbrukning 

Det ökade behovet av 
kapacitet skulle leda till 
en ökad 
energiförbrukning 

• Automatisering av 
avtal 

Blockchain kan 
automatisera avtal med 
hjälp av smarta kontrakt 

• Ökat behov av 
expertis 

Kompetens behövs för 
att implementera och 
upprätthålla en 
blockchain 

• Tekniskt obundna 
till 
samarbetspartners 

I en blockchain  behöver 
intressenter inte lita på 
varandra och kan verka 
tekniskt obundna i sitt 
samarbete 

 
• Latens 

Blockchains långsamma 
transaktioner kan skapa 
fördröjningar 

 

Den europeiska huben är utformad och anpassad efter behoven hos läkemedelsbolagen. 

Systemet delas av fler än 2000 tillverkare i 30 olika länder och gör det möjligt att lagra 

data på en centraliserad databas. Detta ligger i linje med Christopher [19, s.289] som 

menar att integrationen i ett informationssystem kräver en hög grad av kommunikation 

mellan medlemmarna samt registrering av olika informationstyper. En central databas 

kan hantera stora mängder data och tusentals transaktioner per sekund [33]. Till skillnad 

från blockchain är en central databas inte heller beroende av noder för att bearbeta data. 

Eftersom styrningen utgår från en central punkt hanteras information av en aktör eller 

enhet. En sådan struktur är dock mer utsatt för yttre hot till skillnad från en blockchain 

där datan är uppdelad ock säkrad i ett decentraliserat nätverk.  

 

Den första halvan av den empiriska studien visar att läkemedelsindustrin i Europa har 

arbetat fram en lösning som säkerställer äktheten av läkemedel. I USA har däremot 

regleringarna kring industrin inte varit lika tydliga. Respondenten från Mediledger menar 

på att direktiven från FDA inte beskrivs på detaljnivå vilket har öppnat upp en gråzon där 

lösningar som blockchain kan verka. Den empiriska studien visar att läkemedelsindustrin 
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i Europa samarbetar under ett mer specifikt regelverk och har därför valt en annan 

databasstruktur. Empirin visar också på att läkemedelsindustrin i USA inte har samma 

kontroll på sin datahantering vilket har bidragit till att de ser över blockchain som 

alternativ lösning.  

 

Empirin från grupp A visar på att läkemedelsindustrin i EU redan använder sig av ett 

system som krävt både tidsmässiga och ekonomiska investeringar för att implementeras. 

Eftersom systemet går under ett EU direktiv måste  läkemedelsföretagen använda sig av 

det specifika systemet. Det skulle därför troligtvis behövas stora ekonomiska vinster eller 

nya regleringar som specifikt kräver en decentraliserad nätverksmodell för att blockchain 

ska implementeras i försörjningskedjan för läkemedel i Europa. Det finns däremot 

potential för tekniken i andra delar av världen. Mediledger är ett bevis på att tekniken kan 

fungera, åtminstone i en mindre skala. Vidare stämmer respondentens från Mediledger 

åsikter om blockchains begränsningar väl överens med de hinder som presenteras i avsnitt 

4.3. Dessa hinder syftar exempelvis till blockchains transaktionsfördröjningar, behov av 

kapacitet och externa faktorer 
 

MediLedger-projektet visar att om läkemedelsindustrins försörjningskedja ska använda 

sig av en blockchain bör en oberoende part hjälpa till med tekniken. Förslagsvis en 

oberoende part som kan bygga arkitekturen och bidra med kapacitet. Det är dock väldigt 

viktigt att denna part frilägger sig från konsensus funktioner. Om den oberoende parten 

har möjlighet att påverka nätverket går syftet med blockchain förlorat. Det tillverkande 

företaget eller den sista aktören försörjningskedjan bör  även få  ett större ansvar över 

tekniken eftersom läkemedlets varumärke är kopplat till dessa aktörer. Med större ansvar 

menar vi att det är de som bör beställa tekniken och forma kraven till de andra 

medlemmarna. Det är också återförsäljaren som slutligen måste verifiera äktheten på 

läkemedelsförpackningen. Empirin visar att denna aktivitet är nödvändig oavsett 

databasstruktur. Respondenten från fallföretag 1 menar  på  att de själva kvalitetssäkrar 

alla varor som kommer från råvaruleverantörer. Eftersom de befinner sig i början av 

försörjningsledet och inte själva tillverkar några läkemedel kan de inte heller ansvara för 

de kvalitetsbrister eller förfalskningar som uppstår senare i försörjningskedjan.  
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6.0 Slutsats och rekommendationer 
 
I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser genom att svara på studiens syfte och 

forskningsfrågor. Därefter görs en kritisk reflektion över studiens forskningsdesign. 

Slutligen diskuteras förslag på vidare forskning. 
 
Studiens syfte var att skapa en bredare förståelse över hur blockchain-teknik kan förbättra 

transparensen och spårbarheten i en försörjningekedja för att minska förekomsten av 

förfalskade och undermåliga läkemedel.  

 

Vi har med denna studie fått bekräftat att blockchain har egenskaper som kan förbättra 

transparensen och spårbarheten i en försörjningskedja. Tekniken är dock till viss del 

begränsad främst av det stora behovet av tillförd kapacitet. Blockchain anses idag vara 

den säkraste av databasstrukturerna då information lagras permanent i block säkrad från 

manipulation. Dock utesluts inte blockchain-tekniken från felaktig indata i systemets 

periferi orsakad av den mänskliga faktorn. Information i en blockchain blir tillgänglig för 

samtliga medlemmar i ett gemensamt nätverk vilket ger en hög grad av transparens. 

Europas nya regleringar och gemensamma databas erbjuder dock liknande transparens 

vilket gör att tekniken i dagsläget inte efterfrågas i den europeiska läkemedelsindustrin. 

Däremot finns det potential för tekniken under de amerikanska regleringarna från FDA. 

Fallet Mediledger är ett tydligt exempel på att tekniken går anpassa och implementera i 

en försörjningskedja för läkemedel.  

 

Blockchain-baserade smarta kontrakt kan fungera som en form av kvittens på genomförda 

aktiviteter och kontroller i en produkts resa genom försörjningskedjan. Detta skulle öka 

spårbarheten avsevärt och användningen av smarta kontrakt skulle även innebära att 

läkemedel kan verifieras under alla steg i försörjningskedjan. Vidare skulle detta kunna 

bidra till att åtgärder mot förfalskade och undermåliga läkemedel vidtas tidigare i 

försörjningsledet. Denna egenskap skulle också kunna synliggöra var och när 

undermåliga läkemedel uppstår samt var och när förfalskade läkemedel hamnar i 

försörjningskedjan. Denna data skulle kunna hjälpa tillsynsmyndigheter i sitt arbete att 

motverka förekomsten av förfalskade och undermåliga läkemedel 
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Studiens första forskningsfråga innebar att undersöka vilka effekter blockchain kan ge 

försörjningskedjan för läkemedel. Denna studie har identifierat åtta huvudpunkter som 

beskriver de effekter blockchain kan ge en försörjningskedjan för läkemedel, dessa  

illustreras  i tabell 2 i föregående avsnitt. Vi har identfierat att de positiva effekterna blir 

främst en hög grad av transparens, spårbarhet och säker datalagring. Implementeringen 

av blockchain skulle dock ge en del negativa effekter på försörjningskedjan, exempelvis 

genom ökad energikonsumtion och transaktionsfördröjningar. 

 

Den andra och sista forskningsfrågan innebar att undersöka vad som krävs för att 

blockchain ska kunna implementeras i försörjningskedjan för läkemedel. Studien har 

identifierat följande incitament: 

 

i). Det är främst externa faktorer som avgör vilken databasstruktur som appliceras på 

försörjningskedjan för läkemedel. Det blir således regleringar på läkemedelsindustrin 

som avgör om blockchain bör implementeras. Eftersom regleringarna skiljer sig i 

olika delar av världen påverkas också möjligheten för anpassning av blockchain 

geografiskt.  

ii). Det tillverkande företaget och återförsäljaren bör ansvara för att introducera tekniken 

i försörjningskedjan. Detta eftersom deras varumärken är direkt kopplade till 

produkten. 

iii). En oberoende part som specialiserar sig på tekniken bör finnas till hands. Den 

oberoende parten bör även uteslutas från konsensusfunktionerna så att de inte kan 

påverka eller styra nätverket. Samtliga företag i försörjningskedjan skulle förslagsvis 

kunna skapa en fond reglerad efter hur stor insats respektive aktör bidrar med. Detta 

för att gemensamt kunna dela på de kostnader som krävs för att tillföra kapacitet till 

blockchain-nätverket. 

 
6.1 Kritisk reflektion över studiens forskningsdesign 
Eftersom tidigare forskning och publikationer om blockchain främst fokuserat på 

kryptovalutor och finans var det viktigt för studiens forskningsbidrag att empirin 

inkluderade företag som arbetat med blockchain-tekniken bortom finanssektorn. Studiens 

forskningsstrategi samt val av fallföretag gav goda möjligheter att bilda en uppfattning 

om nuläget i läkemedelsindustrin och gav även insikter om branschens utmaningar vilket 

kan inspirera till vidare utveckling av säkra logistiklösningar, exempelvis blockchain.  
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6.2 Teoretiskt bidrag och praktisk relevans  

6.2.1 Teoretiskt bidrag 
Forskning om Blockchain har hittills huvudsakligen har handlat om användning och 

relevans inom finanssektorn. Det saknas forskning kring och beskrivning av effekterna 

som blockchain kan tillföra till försörjningskedjan för läkemedel. Här bidrar studien 

med ett insteg till detta. 

6.2.2 Praktisk relevans 
Studien ger en bild av i vilka sammanhang blockchain är en relevant lösning att 

implementera för säker informationsdelning i en försörjningskedja. De positiva 

respektive negativa effekter som framkommit för blockchain inom läkemedelsbranschen 

bör vara relevanta även inom andra branscher. 

 

6.3 Förslag på vidare forskning  
Denna studie har visat att det i dagsläget inte går att utesluta felaktig indata orsakat av 

den mänskliga faktorn. Ett test av blockchain-tekniken på någon av fallföretagen i grupp 

A hade varit till stor nytta för mer direkta insikter, dock måste grundforskning genomföras 

först och en testperiod hade inte fått plats i studiens korta tidsram. Ett test hade således 

kunnat komplettera men inte ersätta de metoder som valts för denna studie. För att 

ytterligare utforska möjligheterna kring hur blockchain kan vara ett alternativ i 

försörjningskedjan för läkemedel, rekommenderas framtida studier undersöka hur 

säkerheten mellan den fysiska produkten och blockchain kan förbättras i syfte att minska 

fel orsakat att av den mänskliga faktorn. Vidare rekommenderas även jämförande studier 

av transparens och spårbarhet i regelverken inom EU och USA för att eventuellt öka 

säkerheten i läkemedelssektorn med blockchain.  
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Blockchain i försörjningskedjan för läkemedel  

Denna del av studien syftar till att skapa en bredare förståelse över hur försörjningskedjan för 
läkemedel ser ut och hur ett tillverkande företag arbetar med sin logistik.  

Studien är ett examensarbete på grundnivå̊ och är en del av Ekonomiingenjörsprogrammet vid 
Högskolan i Gävle. Studien kommer att genomföras av Rasmus Forsell och Kim Berge 
Hedkvist Intervjun kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet av supply chain. Intervjun 
beräknas ta Ca 15- 20 minuter. Med din tillåtelse kommer intervjun att spelas in och skrivas ut i 
text .  

Den information som du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen 
obehörig kommer att få ta del av den. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig 
presentation till andra studerande samt i form av ett examensarbete. När examensarbetet är 
färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Högskolan i Gävle. Inspelningarna 
och den utskrivna texten kommer att förstöras När examensarbetet är godkänt. Du kommer ha 
möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  

Deltagandet är helt frivilligt och du kan När som helst avbryta din medverkan utan närmare 
motivering.  

Har du Frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss  

Rasmus Forsell   Kim Berge Hedkvist 
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Mail: rasmus.enesgardforsell@gmail.com    Mail: kim_hedkvist91@hotmail.com  
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Bilaga B 

Intervjumall Grupp A 

Introduktion 

• Vad är din titel?  
• Hur länge har du arbetat på företaget?  
• Vad är dina främsta arbetsuppgifter?  
• Hur ser en vanlig dag ut?  

• Hur ser er supply chain ut idag?  
• Hur stor del hanteras manuellt?  
• Hur stor del hanteras digitalt?  
• Hur många leverantörer har ni?  
• Vilka länder importerar/Exporterar ni främst ifrån?  
• Hur många leverantörer? Hur många viktiga underleverantörer (2nd / 3rd) till dessa?  
• Hur många kunder?  
• Hur säkerställs transporterna i försörjningskedjan (från leverantörer resp. till kunder)?  
• Vilka certifieringskrav / kvalitetskrav har ni på era leverantörer? Och vad gäller för 

deras underleverantörer?  
• Hur ser informationsflödet ut?  
• Hur mycket och vilken typ av data delar ni med andra aktörer inom försörjningskedjan 
• Hur lagras er data?  
• Hur delas er data?  
• Vilken typ av databas använder ni er av?  
• Använder ni er av en tredje part för datalagring?  

Spårbarhet  

• Hur arbetar ni med spårbarhet idag?  
• Hur långt sträcker sig spårbarheten på produkterna?  
• Har du några idéer hur spårbarheten kan förbättras?  
• Finns det några certifieringar eller ISO standarder?  
• Använder era leverantörer och kunder sig av samma mjukvaror?  
• Vad händer om ett läkemedel har kvalitetsbrister?  
• Hur ser åtgärderna ut? 
• Hur ser uppföljningen ut?  
• Hur/var upptäcks detta? (Rutiner för kvalitetskontroll – var finns dessa i 

försörjningskedjan?)  
• Samarbetar du med de andra medlemmarna i er supply chain för att ökat spårbarheten?  

Förfalskade och undermåliga läkemedel  

• Hur arbetar ni för att förfalskade och undermåliga läkemedel inte ska hamna hos 
slutkunden`  

Blockchain  

• Känner du till blockchain? 
• Om ja, ser du potential för blockchain-tekniken i ditt företag?  
• Vilka hinder ser du med tekniken 



 

                            C 

Bilaga C 
 

Intervjumall Grupp B 
 
Introduction 

• What is your title? 
• How long have you been working at the company? 
• What does a normal day look like?   
• What are your main tasks? 

Blockchain  

• How does your company work with blockchain? 
• What type of customers do you work with? 
• Have you worked with blockchain solutions in supply chains? 
• What opportunities do you see for blockchain in supply chains? 
• What are the obstacles today? 
• What kind of problems in the supply chain do you think can be solved with Blockchain 

technology?  
• What kind of industries do you think can benefit most from the technology?  
• How can blockchain solve trust issues? 
• How can blockchain increase traceability and trackability? 
• what kind of pharmaceutical companies are you working with today?  
• Can blockchain technology improve the pharmaceutical supply chain? 

 -Where in the supply chain would the technology be most beneficial?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


