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Förord 

Vi vill först och främst rikta ett tack till våra handledare Akmal Hyder och Zahra Ahmadi 

för det värdefulla engagemang, samt den vägledning vi fått genom arbetet. Ett tack ska 

även riktas till vår examinator Agneta Sundström för den konstruktiva kritik du givit oss 

genom arbetet. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till de respondenter som tagit dyrbar tid 

för att låta oss intervjua dem och givit oss den information som vårt syfte var beroende 

av.  

  



 

 

Sammanfattning 

Titel: Kund och leverantörsrelationers påverkan på outsourcing vid produktutveckling 

Författare: Jonas Krook och Björn Ratjen  

Handledare: Akmal Hyder och Zahra Ahmadi  

Datum: 2020 – januari 

 

Syfte: Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur relationen mellan kund och 

leverantör påverkar outsourcing av produktutveckling inom läkemedelsindustrin.  

 

Metod: Eftersom vi valt ett syfte där vi vill få en ökad förståelse för relationen mellan 

kund och leverantör inom outsourcing av produktutveckling, har vi valt en kvalitativ 

forskningsansats för att på ett bättre vis tolka relationernas påverkan. Vi har genomfört 

10 semistrukturerade intervjuer med respondenter som jobbar med outsourcing av 

produktutveckling i läkemedelsindustrin. Det empiriska materialet har sedan ställts mot 

den teoretiska referensramen för att se likheter och skillnader mellan vad våra 

respondenter och tidigare litteratur förmedlat, för att sedan kunna diskutera och skapa en 

slutsats inom ämnet. 

 

Slutsats: Studiens fokus på läkemedelsindustrin bidrar till ett nytt synsätt, genom att även 

uppmärksamma hur relationerna mellan kund och leverantör kan ge en påverkan på 

långvariga relationer, tillit och förtroende. Huvudsakligen klargör vi den stora 

beroendesituation som existerar mellan kund och leverantör som ingår i outsourcing av 

produktutveckling. Denna beroendesituation grundas sig i att de stora 

läkemedelsföretagen söker efter specialkompetens hos de mindre leverantörerna, vilket 

påverkar av relationerna inom industrin. 

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsens teoretiska bidrag bekräftar tidigare forskning, vad gäller 

outsourcing av produktutveckling inom läkemedelsindustrin. Detta forskningsområde har 

ökat i relevans, då outsourcing av produktutveckling blivit allt mer förekommande för 

företag inom läkemedelsindustrin. Få tidigare studier har dock omfattat relationernas 

påverkan inom detta forskningsområde. Detta är vad som är unikt med vår studie. De 

praktiska bidragen är att ge en ytterligare förståelse av relationernas påverkan inom 

industrin och bidra med lärdom av vad som är mest gynnsamt för dem. 

 



 

 

 

Förslag till vidare forskning: Utifrån studien har vi fått en förståelse kring att det finns 

ett flertal faktorer inom industrin, som ger en påverkan på relationer och 

produktutveckling. Respondenterna besvarade våra frågor om relationer och 

produktutveckling genom att belysa de myndighetskrav från Food And Drug 

Administration (FDA) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) men även 

kliniska tester och andra saker som vår förförståelse, korta tidsram, samt komplexitet 

valde att inte ta med i arbetet. Vidare forskning anser vi därför borde vidareutveckla kring 

FDA och EMAs krav samt kliniska tester inverkan på relationerna mellan kund och 

leverantör i läkemedelsindustrin, då det skulle ge en ytterligare bredd till 

forskningsområdet. 

 

Nyckelord: Outsourcing, produktutveckling, outsourcingrelationer, läkemedelsindustrin 

  



 

 

Abstract 

Title: The effects of customer and supplier relationships on outsourcing in product 

development 

Authors: Jonas Krook and Björn Ratjen 

Supervisors: Akmal Hyder and Zahra Ahmadi 

Date: 2020 - January 

 

Thesis: The aim of the study is to gain an increased understanding of how the relationship 

between customer and supplier affects outsourcing of product development in the 

pharmaceutical industry. 

 

Method: Since we have chosen a thesis where we want to gain a greater understanding 

of relationships in outsourcing of product development, we have chosen a qualitative 

research approach in order to better interpret the impact of the relationships. We have 

conducted 10 semi-structured interviews with respondents, active in companies that make 

use of outsourcing of product development in the pharmaceutical industry. The empirical 

material has then been analyzed to reach a conclusion.  

 

Conclusion: With the study's focus on the pharmaceutical industry, our work takes a new 

approach, by also paying attention to how the relationships between customer and 

supplier can have an impact on long-term relationships and trust. Our study mainly 

clarifies the major interdependence that exists between a customer and supplier that take 

place in outsourcing of product development. This dependency situation is based on the 

fact that the large pharmaceutical companies seek specialized competencies from the 

smaller suppliers, which affects the appearance of the relationships within the industry. 

 

Contribution: This thesis makes a theoretical contribution by confirming previous 

research regarding outsourcing of product development in the pharmaceutical industry. 

This area of research is on the upsurge of relevance, as outsourcing of product 

development has become increasingly common for companies in the pharmaceutical 

industry. However, few previous studies have covered the influence of relationships in 

this research area. This is somewhat unique about our study. The practical contributions 

are to give a further understanding of the relationships within the industry. 

 



 

 

Suggestions for further research: After conducting this study we understood that there 

are a number of factors in the industry that have impact on relationships and product 

development. Respondents answered our questions on relationships and product 

development by highlighting the regulatory requirements of the US Food And Drug 

Administration (FDA) and the European Medicines Agency (EMA). The respondents 

also answered the questions with answers about clinical trials and other things that are 

important in the business but our lack of understanding, short time frame, and the 

complexity made us unable to make these important factors a part of our study. Further 

research, we therefor believe should be develop around the FDA and EMA requirements 

and clinical tests impact on the relationship between customer and supplier, as it would 

provide further breadth to the research area. 

 

Keywords: Outsourcing, product development, outsourcing relationships, 

pharmaceutical industry 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Tanken om outsourcing formades fram av Coase under 1930-talet vid skrivandet av 

transaktionskostnadsteorin i The nature of the firm. Han menade att företag bör lägga 

både tid och pengar för att göra transaktioner i marknaden. Detta för att på så sätt minska 

på transaktionskostnaderna och effektivitetsförlusten då företaget istället köper produkten 

eller tjänsten på marknaden (Coase, 1937). 

Vidare menar Hätönen och Eriksson (2009) att outsourcing som ett begrepp kom till under 

1950-talet, men det blev inte en strategi för företag förrän 1980 talet. Roy och Sivakumar 

(2012) menar att strategin om outsourcing uppkom då företag i industriländer fick ett ökat 

fokus på kortsiktiga resultat. För att nå dessa kortsiktiga resultat menade författarna att 

företag började outsourca sin produktion till utomstående parter för att skapa 

kostnadsminskningar. 

Roy och Sivakumar (2012) menar att det på senare tid blivit allt mer relevant med 

outsourcing av tjänster. Även Enarsson (2008) menar att outsourcing över åren utvecklats 

till att bli ett strategiskt beslut företag kan nyttja för att öka sina konkurrensfördelar. 

 

Dessa strategiska beslut inom outsourcing av tjänster är alltså något som uppkommit på 

senare tid då företag såg ett sätt att komma åt leverantörers kompetenser (Bengtsson, Von 

Haartman, Dabhilkar, 2009). Författarna belyste att det i samma skede som företag 

började outsourca mer komplexa uppgifter uppkom ett större behov av starka relationer. 

Roy och Sivakumar (2012) menar att samarbeten blir allt mer vanliga inom outsourcing 

av mer komplicerade uppgifter såsom produktutveckling, för att nå optimala resultat.  

 

1.2 Problematisering 

Under de senaste årtiondena menar Choi och Beladi (2014) att det blivit allt mer vanligt 

för företag inom ett land, att outsourca sin produktion till företag i andra länder. Detta för 

att sänka produktionskostnader och öka sin effektivisering. Följaktligen, så har 

outsourcing fått en ökad uppmärksamhet för forskningen, framförallt inom områden 

såsom internationell handels- och utvecklingsekonomi (Choi och Beladi, 2014). 
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Globalisering och ett fokus på kortsiktiga resultat skapade krav för företag i industriländer 

att förflytta sin produktion under 1980 och 1990-talet.  

 

Reis, Aron, Clarke och Finkel (2013) påpekar att relationer innefattar någon nivå av 

självständighet. Personer i en relation tenderar att påverka varandra och dela sina tankar 

och känslor. På grund av detta ömsesidiga beroende kommer något som förändrar eller 

påverkar den ena parten i relationen i någon grad även påverka den andra (Reis et al., 

2013). Choy, Fan och Lo (2003) menar att kund och leverantörsrelationer är 

företagsrelationer med fokus på deras gemensamma produktkvalitet, tjänster, 

kommunikation och leveranser. Båda parterna inom företagsrelationen har samma mål, 

att tillfredsställa den slutgiltiga konsumenten. Därför är det kritiskt för företag att ha en 

sund kund- och leverantörsrelation (Choy, Fan, Lo, 2003).   

 

Cannon, Doney, Mullen, Petersen (2010) förklarar hur forskning och praxis har visat att 

kund- och leverantörsrelationer gynnas av att båda parter uppvisar ett intresse för 

långsiktigt samarbete. Befintlig litteratur antyder att köparens förtroende till leverantören, 

samt leverantörens prestation har en inverkan på hur långsiktig relationen blir (Cannon et 

al. 2010). Wognum, Fisscher och Weenink (2002) påpekar att förhållandet mellan kunder 

och leverantörer håller på att skifta mot mer samarbetande relationer. Traditionellt, så har 

outsourcing haft en asymmetrisk balans där kunden har kunnat ställa krav på leverantören. 

Det har istället blivit allt mer förekommande att företag inom outsourcing har en ökad 

likvärdighet inom kund och leverantörsrelationer. Som resulterar i att båda företagen har 

villkor inom deras samarbeten (Wognum et al. 2002). Detta härstammar ifrån att 

leverantörerna har fått ett adderat värde, då de har gått ifrån att skapa komponenter och 

delar till att utveckla hela produkter (Wognum et al. 2002). Med utvecklandet av 

produkter inom outsourcing så behövs mer komplexa uppgifter utföras. Under senare tid 

har outsourcing av tjänster därmed fått en större relevans (Roy och Sivakumar, 2012).  

En annan huvudsaklig anledning till att outsourcing av tjänster har fått ett ökat intresse 

på världsmarknaden, kan utifrån tidigare forskning förknippas till det ökade värdet av 

sammansatta och avancerade organisationer (McIvor och Humphreys, 2004). Det 

traditionella mönstret av stora, vertikalt integrerade företag håller på att bytas ut till ett 

mer komplexa och samarbetande organisationer. Samt välutvecklade kedjor av köpare 

och leverantörer (Roy och Potter, 1996; McIvor och Humphreys, 2004). Detta har 
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resulterat i en tydlig trend för företag och organisationer att fokusera på sina 

kärnaktiviteter och kompetenser. Företag väljer sedan att outsourca resterande funktioner 

till leverantörer utanför företaget (McAleer, McIvor och Humphreys, 1997).  

När kärnaktiviteter och kompetenser hamnar i huvudsakligt fokus för att förbättra 

företags arbetsområden, har en gradvis växande kanal för teknikflöden börjat ta sin form. 

Nämligen den för utbytet av kunskapsintensiva tjänster, där outsourcing av 

produktutvecklingsprocesser är en central del för många företag (Garcia-Vega och 

Huergo, 2019). Denna typ av outsourcing gäller ofta för högteknologiska tjänster såsom 

tekniktjänster, kliniska tester och design (Garcia-Vega och Huergo, 2019).  

Cui, Loch, Grossmann och He (2009) utförde en studie på teknikbranschen. Där 

konstaterade de att outsourcing av högteknologiska tjänster, sker i stor utsträckning inom 

läkemedelsindustrin. Då de också till hög grad outsourcar teknologi och 

innovationsarbeten. Så i en fältstudie av McCoy, Thayer och Mullin (2017) påpekades 

vikten av att skapa outsourcingspartnerskap inom läkemedelsindustrin. Då den komplexa 

industrin ofta resulterar i att många företag, ofta start-up företag, behöver outsourca 

tjänster för att få arbeten slutförda Detta antyder på att läkemedelsindustrin har ett stort 

behov av outsourcing som berör högteknologiska tjänster och att företag måste samarbeta 

för att skapa produkter av värde.  

Inom läkemedelsindustrin är design och utveckling av produkter en av de aktiviteter som 

ofta outsourcas. Att arbeta nära sina leverantörer och hantera relationer mellan många 

företag i en omfattande köpare och leverantörskedja, blir av större vikt för design och 

utveckling av produkter (McIvor och Humphreys, 2004). För företag är det allt mer 

vanligt att avfärda tron att produktutveckling måste vara internt driven. Att outsourca 

företagets produktutveckling, har visat sig ha viktiga implikationer på 

innovationsförmåga och strategier (Bertrand och Mol, 2013). 

Garcia-Vega och Huergo (2019) utförde en studie om outsourcing av forskning och 

produktutveckling. Utifrån deras representativa urval på 10 000 spanska företag, visade 

sig en stark korrelation till ökad process- och produktinnovation utav företag som nyttjar 

sig av outsourcing av produktutveckling. Detta gav upphov till vårt intresse att få 

förståelse för hur relationen mellan kund och leverantörsföretag påverkar outsourcing vid 

produktutveckling. Men likaledes, vilken betydelse relationerna mellan köpande och 
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säljande företag har, när organisationsstrukturen för dem blir allt mer komplex med ökat 

samarbete och partnerskap som då krävs (Chou, Techatassanasoontorn och Hung, 2015). 

Läkemedelsindustrin skiljer sig ej kring den huvudsakliga anledningen för att outsourca 

sin produktutveckling, vilket är för att sänka sina kostnader via en ökad effektivisering 

(Villemeur, Versaevel, 2019). Samtidigt så investerar stora läkemedelsföretag kopiösa 

mängder av finansiella resurser för att förvärva specialiserade enheter involverade i 

lovande projekt. Zhao och Chen (2011) menar att stora och små företag inom 

läkemedelsindustrin har olika kunskap som gör dem specialiserade i olika faser av 

produktutvecklingen. Det finns enligt Villemeur och Versaevel (2019) bevisning för att 

läkemedelsföretag alltmer väljer att outsourca specifika uppgifter. Den årliga tillväxten 

av outsourcingkontrakt som berör produktutveckling är 16,6% inom läkemedelsindustrin, 

det har ökat från 14 miljarder dollar från år 2003 till 47 miljarder dollar 2011 (Villemeur, 

Versaevel, 2019). 

Vid slutet av 2004, hade en tredjedel av läkemedlen som marknadsfördes av stora 

läkemedelsbolag sitt ursprung från licensavtal med mindre företag som fokuserar på unik 

teknologi och speciella kompetenser (Zhao och Chen, 2011). Dessa stora 

läkemedelsbolag och små företag har olika kunskap som gör dem specialiserade i olika 

faser av produktutvecklingen. De mindre företagen har generellt sett en komparativ fördel 

när det gäller upptäckter i tidigt stadium av utvecklingsprocessen. Detta då de ofta har en 

spetsteknologi inom de områden som i stor grad står för innovation (Zhao och Chen, 

2011). Större läkemedelsbolag är ofta sedda som mer effektiva i det senare stadiet av 

utvecklingsprocessen (Reepmeyer, 2006). 

Med detta ökade intresse för företag att skapa outsourcingkontrakt inom 

läkemedelsindustrin så finner vi ett behov av att studera hur detta påverkar utveckling och 

skapande av produkter. Majoriteten av de studier vi funnit inom läkemedelsindustrin vilka 

fokuserar på outsourcings påverkan på produktutveckling, har ofta tekniskt instrumentella 

syften. De vill antingen förbättra ledares styrning av projekt, eller belysa skillnader i 

output och resultat. Av detta skäl, vill vi istället öka förståelsen för hur relationen mellan 

kunden och leverantören inom outsourcingprocessen tillsammans bidrar till en lyckad 

produktutveckling, inom läkemedelsindustrin.   
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur relationen mellan kund och 

leverantör påverkar outsourcing av produktutvecklingen inom läkemedelsindustrin.  

 

1.4 Forskningsfrågor 

Vilka är de centrala faktorerna för att skapa kund- och leverantrösrelationer inom 

outsourcing? 

Hur påverkar outsourcingen mellan leverantör och kund deras produktutveckling?  

Hur påverkar relationerna mellan kund och leverantör deras outsourcing? 
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2. Teoretisk referensram 
 

2.1 Outsourcing 

Det finns många definitioner av vad outsourcing egentligen är. Bengtsson, Von 

Haartman, Dabhilkar (2009) definierar outsourcing som ett fenomen när ett företag 

anställer en part utanför företaget för att utföra tjänster eller skapa varor som tidigare 

gjorts internt av företagets egna anställda. Barrar och Gervais (2004) ser problem kring 

många definitioner av outsourcing och framför att en ansenlig definition ger vissa 

riktlinjer för vad som inkluderas samt exkluderas, Barrar och Gervais (2004) menar med 

detta att definitionen Bengtsson et al. (2009) ger är alldeles för bred och ofokuserad. 

 

Barrar och Gervais (2004) hänvisar till Lei och Hit (1995) och Kotabe (1992) definitioner 

på outsourcing. Den första är “outsourcing är när ett företag använder externa källor för 

tillverkning av komponenter eller andra mervärdes aktiviteter” (Lei och Hitt, 1995). Den 

andra är liknande formulerad och definierar det som “omfattningen av komponenter och 

färdiga produkter som levereras till ett företag av en oberoende leverantör” Kotabe 

(1992).  

Barrar och Gervais (2004) menar dock att dessa två definitioner av outsourcing inte heller 

är specifika nog, och fallerar kring tre olika områden. Det första är att en lyckad definition 

måste ge vissa riktlinjer för vad som inkluderas samt exkluderas, det andra är att den 

måste fånga den verkliga komplexiteten och den tredje är att dessa definitioner måste ge 

en tillräcklig tydlighet för att kunna utveckla mätningsmetoder som ska vägleda vidare 

empirisk forskning. Gilley, Greer och Rasheed (2004) håller med Barrar och Gervais 

(2004) om att outsourcing är mer än bara ett vanligt köp av en tjänst eller produkt. Gilley 

et al. (2004) ser outsourcing som ett strategiskt val att omplacera en intern drift av en 

aktivitet till en extern aktör. 

Så en tydlig och enhetlig definition av outsourcing finns inte enligt Barrar och Gervais 

(2004), men de flesta definierar det ofta liknande Bengtsson et al. (2009), att företag 

använder sig av ett utomstående företag för att utföra tjänster eller skapa varor som 

tidigare gjorts internt. Bengtsson et al. (2009) och Lu, Ng och Zhigang (2012) finner olika 

motiv till varför företag outsourcar delar av sin verksamhet. Författarna menar att det 

centrala motivet är att sänka kostnaderna i företaget - detta görs genom lägre 

personalkostnader samt att företag tar del av leverantörers skalfördelar. 
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Moneta och Dillon (2001) delar Bengtsson et al. (2009) och Lu et al. (2012) tankar om 

fördelar med outsourcing och menar att det även kan öka ett företags hävstångseffekt av 

kärnkompetenser och intellektuella tillgångar samt öka företags organiska flexibilitet. De 

menar även att outsourcing kan leda till snabbare och mer betydande produktutveckling i 

företaget (Moneta och Dillon, 2001).  

2.2 Outsourcingsprocessen 

När ett företag outsourcar finns det enligt Kumar, Aquino och Anderson (2007) en 

process företag går igenom. Enligt forskarna består denna process av fem steg som de 

gjort för att företag ska undvika misstag, minimera risker och maximera värdet för 

företagen inom outsourcing. Det första steget enligt Kumar et al. (2007) är strategi och 

initieringsfasen där företaget definierar hur de kan öka företagets lönsamhet. Även Lever 

(1997) och Zhu, Hsu och Lillie (2001) refererar till outsourcingprocessen och menar att 

det första steget är där företagen skapar sin strategiska plan efter genomförande av 

industri- och marknadsanalys och kostnadsanalys för övervägande av outsourcing.  

Väljer ett företag att outsourca, menar Kumar et al. (2007), att nästa steg i 

outsourcingprocessen är att göra en affärsanalys där företaget bestämmer vilken process 

som ska outsourcas för att få mest nytta. Lever (1997) menar istället att nästa steg i 

processen är “förhandlingar” vilket innebär att välja leverantörer baserat på kompatibilitet 

hos leverantören, tillvägagångssätt för service och strategi för gemensam planering. Zhu 

et al. (2001) menar till skillnad från Kumar et al. (2007) och Lever (1997) att det andra 

steget är “utveckling” där företaget förutom att välja leverantör att fastställa 

affärsförhållande, bedömning av effekterna av outsourcing, utveckla en tidslinje för 

processen samt utarbeta en kommunikationsplan.   

Tredje steget handlar enligt Kumar et al. (2007) om att välja rätt leverantör, då kontaktar 

företagsledningen olika företag som får visa vilken kompetens de har och varför de ska 

väljas. Enligt Perunovic, Christoffersen och Mefford (2012) är leverantörens kompetens 

en av de viktigaste faktorerna för framgång inom outsourcing och leverantören bör väljas 

därefter. Både Lever (1997) och Zhu et al. (2001) menar att tredje steget handlar om 

“övergång” och “implementering”, båda stegen handlar om skapandet och genomförandet 

av en övergångsplan och checklista.   

Sista steget i Lever (1997) process är “bedömning” och i Zhu et al. (2001) process är det 

“överlevnad”. Lever (1997) menar att i bedömningsstadiet kontrolleras resultatet med 
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hjälp av de servicenivåer och riktmärken parterna satt upp. Vid slutet av detta stadie 

avslutas kontraktet eller omförhandlas (Lever, 1997). Zhu et al. (2001) stadie är liknande 

där företaget utvärderar om målen som var uppsatta nåddes av leverantören.   

Kumar et al. (2007) fjärde steg är samma som Lever (1997) och Zhu et al. (2005) tredje 

steg där det handlar om en utförings och implementeringsfas där de överför arbetet till 

outsourcing-leverantören. Femte och sista steget i Kumar et al. (2007) process handlar 

om slutförande eller uppsägning, där företaget och outsourcing-leverantören granskar 

kontraktet och beslutar om det ska fortsätta eller säga upp det.   

De tre olika studierna, Kumar et al. (2007), Lever (1997) och Zhu et al. (2005) har 

liknande processer där många av stegen vill uppnå samma sak. Den stora skillnaden är att 

Kumar et al. (2007) har ett extra steg i början av processen och att Zhu et al. (2005) andra 

steg skiljer sig från Lever (1997) andra steg. Här fokuserar Zhu et al. (2005) på mer än 

att bara välja företag och vill även utveckla kommunikations- och tidsplaner.  

 

Figur 1 . Zhu, Hsu och Lillie (2001) egen konstruktion. 

 

Figur 2. Lever (1997) egen konstruktion. 

 

Figur 3. Kumar, Aquino och Andersson (2007) egen konstruktion. 

2.3 Outsourcing av produktutveckling 

Bengtsson et al. (2009) menar att outsourcing av produktutveckling på senare tid ökat och 

att företag ser fördelar med att outsourca för att få tillgång till leverantörers kompetenser. 

Även Roy och Sivakumar (2012) menar att outsourcing en gång i tiden begränsades till 

tillverkning av varor. I och med en ökad globalisering och tillväxt så har enligt forskarna 

en mängd olika kunskapsbaserade tjänster, såsom produktutveckling alltmer börjat 

outsourcas.  

Planering Utveckling Implementering Överlevnad

Planering Förhandlingar Övergång Bedömning

Initiering
Företags
analys

Leverantörs
val
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Enligt Becker och Zirpoli (2017) finns det dock några svårigheter med outsourcing av 

produktutveckling, detta är bland annat att det kan försvaga företagets förmåga att förstå 

komponenterna i deras produkt. Författarna menar att detta i sin tur kan försvaga 

förståelsen för hur komponenter bör integreras i system och hur de ska hanteras. De 

skriver också att tidigare litteratur menar att lärande genom att göra är viktigt, vilket inte 

blir av om företag outsourcar delar av sin produktutveckling. Detta kan enligt Garcia-

Vega och Huergo (2019) i sin tur motverka den interna tillväxten i företaget. Även 

Chesbrough och Teece (2002) för ett liknande resonemang. De påpekar angående 

outsourcing av forskningsaktiviteter att det ofta görs av företag, på grund utav 

kapacitetsbegränsningar i företaget. Outsourcing av produktutvecklingen kan ur en annan 

aspekt därmed resultera i att den interna kapaciteten försvagas när utomstående företag 

outsourcar delar av arbetsbördan.  

Enligt Becker och Zirpoli (2017) visar även litteraturen att outsourcing kan leda till att 

företag försvagas och de interna kapaciteterna försämras. Detta är något som García-Vega 

& Huergo (2019) även instämmer om och har som en alternativ hypotes kring negativa 

effekter på outsourcing av produktutveckling. Deras hypotes kring de positiva effekterna 

på outsourcing av produktutveckling är istället att företag får en kunskapsutväxling, samt 

att outsourcing av en del forskningsaktiviteter kan minska kostnader på grund av 

kapacitetsbegränsningar.  

Enligt Becker och Zirpoli (2017) finns det vissa företag som lyckats med outsourcing av 

produktutveckling. Ett sådant företag är Toyota då de enligt författarna inte blev beroende 

av leverantörer för kunskap om nyckelkompetenser. Enligt Becker och Zirpoli (2017) 

finns de både korta- och långsiktiga konsekvenser av att outsourca produktutveckling till 

externa parter. På kort sikt är det ofta gynnande för företaget, då det möjliggör 

utnyttjandet av externa specialister och omedelbar kostnadsbesparing. Samtidigt så ökar 

den risken för att förlora de läromöjligheter som krävs för att kunna integrera och 

övervaka den externa partens insatser. På lång sikt kan outsourcing av produktutveckling 

ge negativa konsekvenser för hur företag löser problem, samt företags kunskap om 

produkten. 

Garcia-Vega och Huergo (2019) är positivt inställda till outsourcing av forskning och 

utveckling av produkter, de menar att det kan ge åtkomst till kunskap som inte kan 

erhållas enkelt av ett företag. Samtidigt kan det vara en genväg till internationell 
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teknologiöverföring och bidra till teknologisk förändring. Becker och Zirpoli (2017) är 

mer cyniska angående dess effekter. De instämmer med Garcia-Vega och Huergo (2019) 

om att det kan ge vinning kring företags åtkomst av kunskap, men samtidigt anser de att 

ur ett långsiktigt perspektiv så kommer företagets kompetenser att sina av missade interna 

aktiviteter. 

2.4 Relationer inom outsourcing 

Reis, Aron, Clarke och Finkel (2013) påpekar att relationer innefattar någon nivå av 

självständighet. Personer i en relation tenderar att påverka varandra och dela sina tankar 

och känslor. På grund av detta ömsesidiga beroende kommer något som förändrar eller 

påverkar den ena parten i relationen i någon grad även påverka den andra (Reis et al., 

2013). För företag så anses enligt Almomani (2019) etablering och utveckling av 

ömsesidigt gynnsamma relationer med kunder av största vikt. Vidare påpekar författaren 

de stora kostnader som kan uppstå av att förlora sina kunder. Almomani (2019) belyser 

därefter vikten av att vara omsorgsfull med sina befintliga relationer, då det kan kosta upp 

till fem gånger mer att införskaffa nya kunder. 

Choy, Fan och Lo (2003) menar att kund och leverantörsrelationer är företagsrelationer 

som fokuserar på deras gemensamma produktkvalitet, tjänster, kommunikation och 

leveranser. Chou, Techatassanasoontorn och Hung (2015) påpekar att företag överväger 

att allt mer outsourca de kunskapsintensiva och strategiska affärsprocesserna inom 

företaget. Samtidigt menar de att framgång inom dessa strategiska områden kräver starkt 

engagemang från båda parterna för att kunna utnyttja resurserna som de har till sitt 

förfogande på optimalt vis. Båda parterna inom företagsrelationen har samma mål, att 

tillfredsställa den slutgiltiga konsumenten. Därför är det kritiskt för företag att ha en sund 

kund- och leverantörsrelation (Choy, Fan, Lo, 2003).  Chou et al. (2015) menar att när 

outsourcing av mer komplex karaktär såsom produktutveckling eller omvandling av 

affärsprocesser forskas kring, så brukar nyare outsourcing-studier ha mindre fokus på 

kvaliteten av tjänsterna och mer på relationerna och partnerskapet. 

Hansen och Rasmussen (2013) nämner att företag som väljer att outsourca processer i ett 

tidigt skede måste bestämma vilka relationer som bör skapas med den andra parten. De 

menar att besluten företagen tar beror på vilken typ av uppgifter och funktioner som det 

outsourcade företaget skall utföra. Samtidigt menar Kishore, Rao, Nam, Rajagopalan och 

Chaudbury (2003) att relationer inom outsourcing inte är statiska utan kommer sannolikt 
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att förändras och utvecklas över tiden på grund av förändringar i den yttre miljön och 

kundernas interna krav. 

Grimpe och Kaiser (2010) studie betonade den kritiska rollen av att samarbeta inom 

outsourcing av produktutveckling för att öka variationen av extern kunskap som sedan 

resulterar i unika kunskapsresurser för företaget. Medan intern produktutveckling är 

relaterat till vikten av att noggrant balansera den interna och externa 

teknologiutvecklingen, så är samarbete inom produktutveckling associerat med 

möjligheterna företag får av externa källor till produktutvecklingsprocessen (Grimpe och 

Kaiser, 2010). 

Roy och Sivakumar (2012) studie antyder på att relationen som företagen har inom sin 

outsourcing har olika konsekvenser beroende på hur globaliserade företagen är och även 

på vilka typer av innovationer de lyckas skapa. En rigid och tydlig kontroll av det ena 

företaget kan successivt få utvecklingen av produkter att öka, men minska möjligheten 

för genombrytande och extraordinära produkter. Roy och Sivakumar (2012) nämner att 

konsekvenserna är motstridande och val av relation inom outsourcing kräver mycket 

övervägande och tanke av cheferna som är involverade. Samarbete inom outsourcing kan 

underlätta för interaktionen med leverantörer som arbetar med produktutveckling 

(Grimpe och Kaiser, 2010). Det resulterar i kunskaper och rutiner som minskar behovet 

av chefernas uppmärksamhet kring utplacering av resurser. Detta ökar resurser de får till 

sitt förfogande, samt deras effektivisering av outsourcing som kretsar kring 

produktutveckling. 

Både Grimpe och Kaiser (2010) och Roy och Sivakumar (2012) påpekar därmed 

chefernas roll på relationer inom outsourcing. Det val av kontroll som företag väljer att 

utföra, en mjukare och mindre restriktiv eller en rigid och tydlig kontroll, har olika 

konsekvenser och resultat på produktutvecklingen som utförs inom 

outsourcingprocessen. 

För att en gynnsam kunskapsprocess skall uppnås av outsourcing så krävs det att båda 

företagen är överens om en långsiktig relation (Chou et al. 2015). Det som ofta händer 

enligt Hansen och Rasmussen (2013) är dock att den mest kraftfulla parten kommer 

dominera relationen, detta är något som kan ge negativa konsekvenser på outsourcing. 

När en part besitter mer makt än den andra så kan den utnyttja relationen och förhållandet, 

vilket blir skadligt för synergin mellan dem (Hansen och Rasmussen, 2013). 
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Wognum et al. (2002) menar dock att förhållandet mellan kunder och deras leverantörer 

håller på att skifta mot mer samarbetande relationer mellan de två parterna. Traditionellt, 

så har outsourcing haft en asymmetrisk balans där den mest kraftfulla parten, ofta kunden, 

har kunnat ställa krav på den andra parten (Se Figur. 1 A). Allt mer förekommande, på 

grund av ökad likvärdighet, är att båda parterna kan ha villkor inom samarbetet. Hantering 

av samarbeten mellan dessa, handlar inte längre om att en part försöker att använda, 

influera eller kontrollera den andra parten. Utan, istället, att relationen mellan kunden och 

leverantören är den centrala aspekten (Se Figur. 1 B). I en ökad utsträckning så 

eftersträvas en “win-win” situation för båda parterna (Wognum et al. 2002).  

 

Figur 4 (Lamming, 1996). Skillnader inom kund-leverantör relationer. 

Det anses enligt Wognum et al. (2002) finnas tre huvudsakliga anledningar till att 

relationerna mellan kunder och leverantörer förändrats mot en mer symmetrisk relation.  

Första anledningen är ett ökat adderat värde för kunderna. Leverantörer har förändrats 

från att enbart skapa komponenter och delar, till att även utveckla dem. På detta vis så har 

ett ökat värde av produkterna som levereras till kunderna tillkommit. Samtidigt, så kan 

kunderna begära deras leverantörer att inte enbart leverera delar utan att de står för hela 

delsystem för företaget. 

Den andra anledningen är långvariga samarbetsrelationer. När företagen gör en 

samarbetande produktutveckling så skapas relationer byggda på samarbete, vilket är mer 

långvariga än tidigare. Leverantörer involverade i projekt för ny produktutveckling är 

delaktiga redan under designfasen. Leverantörer kan inte bli enkelt ersatta i och med 
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komplexiteten i beställningarna. Som en konsekvens så är samarbetsrelationer skapade 

för livscykeln av en produkt (Wognum et al. 2002). 

Den tredje och huvudsakliga anledningen, är att parterna blivit mer ömsesidigt beroende 

av varandra.  För en leverantör att enbart skapa delar och komponenter efter en kunds 

specifikationer är relativt simpelt, antal leverantörer inom denna kategori är tämligen stor. 

Leverantörer inom denna kategori är i en stark beroendesituation av sina kunder. Omvänt, 

så är kunder i en stark position över sina leverantörer. I kontrast, i och med att leverantörer 

kan erbjuda ett större ökat värde och att långsiktiga samarbetsrelationer allt mer skapas, 

så har kunder blivit mer beroende på kunskapen, kontinuiteten och omsorg av sina 

relationer med valda leverantörer. Detta har resulterat i att kunder och leverantörer blivit 

mer beroende av varandra (Wognum et al. 2002). 

Kristjánsson, Helms och Brinkkemper (2014) beskriver vikten av gynnsam 

kommunikation inom outsourcing som en vital part för att relationen ska vara funktionell. 

Författarna menar att social kontakt mellan parterna i outsourcing, som involverar relation 

och kommunikation hjälper företag att skapa socialt kapital. Carmel och Agarwal (2001) 

påpekar att ett vanligt förekommande problem i kommunikationen är när det handlar om 

geografiskt, tids- och kulturellt avstånd. Författarna menar vidare att detta problem i 

kommunikationen kan leda till mindre informell kommunikation, vilket minskar 

kunskapsutbytet och prestationerna mellan parterna. Detta är enligt dem fundamentalt för 

att relationen inom outsourcing skall fungera. 

Kristjánsson et al. (2014) menar även att kommunikationen är avgörande kring 

kunskapsutbyten, som är en viktig del av produktutvecklingen. Författarna menar att 

kunskapsutbyten kräver både strukturerad och ostrukturerad kommunikation. Detta 

genom att titta på de frågor eller problem som uppkommer under projektet. Samt att låta 

nyckelpersoner inom företaget som jobbar nära leverantören, vara en form av stöd under 

deras projekt. 

Hansen och Rasmussen (2013) menar att drivkraften i att outsourca en uppgift förändras 

över tid från kostnadsminskningar till kunskapsvinster, detta när relationen utvecklas och 

förtroendet för leverantörer växer. Chou et al. (2015) menar också att denna betoning av 

relationer framkommit eftersom det har en sådan stor roll för att kunna utnyttja 

leverantörens fulla kunskap. Detta för att underlätta anpassningen mellan parterna inom 

outsourcing på yppersta vis. Samtidigt menar Chou et al. (2015) att det är viktigt för 
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företagen att bibehålla den goda relationen mellan varandra, då en försämrad relation kan 

leda till höga finansiella kostnader, driftstörningar och förluster av affärsmöjligheter. 

Kishore et al. (2003) menar att kompetensen är en oundviklig faktor för framgången av 

relationer mellan klienter och leverantörer, finns inte kompetensen menar författarna att 

relationen inte kommer nå sin fulla potential. Motena och Dillon (2001) menar samtidigt 

att den viktigaste framgångsfaktorn för outsourcing är en ömsesidig förståelse mellan 

parterna. Ett sätt att skapa förståelse är enligt Kishore et al. (2003) genom 

informationsdelning i regelbundna möten mellan parterna.  

2.5 Outsourcing av produktutveckling inom läkemedelsindustrin 

Villemeur och Versaevel (2019) nämner att outsourcing inom läkemedelsindustrin har 

blivit allt mer förekommande på senare tid. Det finns en trend för läkemedelsföretag att 

alltmer outsourca specifika uppgifter. Läkemedelsföretag investerar även enorma 

mängder finansiella resurser för att förvärva specialiserade innovativa enheter (Villemeur 

och Versaevel, 2019). Den årliga tillväxten av outsourcingkontrakt som berör 

produktutveckling är 16,6% inom läkemedelsindustrin. Det vill säga en ökning från 14 

miljarder dollar från 2003 till 47 miljarder dollar 2011 (Villemeur, Versaevel, 2019). 

Denna trend är sedd som ett försök att vända ett nedåtgående mönster av 

produktutvecklingsproduktivitet som observerats över ett flertal årtionden (Munos, 2009; 

Pammolli et al., 2011; Mestre-Ferrandiz et al., 2012). Trots detta så har spenderande av 

forskning och utveckling inom läkemedelsindustrin, ungefär halverats per nionde år 

under de senaste decennierna (Villemeur och Versaevel, 2019). Även om anledningarna 

för dessa långsiktigt sjunkande investeringssiffror är många, så anser industriexperter att 

teknologiska utmaningar är en av huvudorsakerna för den stigande kostnaden av 

forskning- och utvecklingskostnaderna (Villemeur och Versaevel, 2019). 

Vid slutet av 2004, hade en tredjedel av läkemedlen som marknadsfördes av stora 

läkemedelsbolag sitt ursprung från licensavtal med mindre företag som fokuserar på unik 

teknologi och speciella kompetenser (Zhao och Chen, 2011). Dessa stora 

läkemedelsbolag och små företag har olika kunskap som gör dem specialiserade i olika 

faser av produktutvecklingen. De mindre företagen har generellt sett en komparativ fördel 

när det gäller upptäckter i tidigt stadium av utvecklingsprocessen. Detta då de ofta har en 

spetsteknologi inom de områden som i stor grad står för innovation (Zhao och Chen, 
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2011). Större läkemedelsbolag är ofta sedda som mer effektiva i det senare stadiet av 

utvecklingsprocessen (Reepmeyer, 2006). 

På sådant vis kompletterar företagen varandra och outsourcing blir gynnsamt (Zhao och 

Chen, 2011). Det är även vanligt förekommande att det stora läkemedelsföretaget 

förvärvar det mindre företaget, vilket blir till ett substitut för en relation via outsourcing. 

Båda dessa alternativ, det vill säga förvärv eller outsourcing, resulterar i slutändan i 

kostnader för utveckling av produkter för läkemedelsföretaget (Zhao och Chen, 2011). 

Resultatet av deras studie påvisade även att de stora läkemedelsföretagen ej bör vänta om 

det mindre företaget ska förvärvas. Utförandet av dessa kvicka beslut är kritiskt för 

ledningen, för att ej gå miste om intäkter. 

Läkemedelsföretag kan få stor vinning av att skapa strategiska partnerskap med 

leverantörer som gör skräddarsydda produkter som möter deras behov (Polastro, 2003). 

Detta för att förbättra koordinationen för hela deras leverantörskedjor. Uppfattade 

fördelar med dessa typer av partnerskap är ett större fokus kring fördelar av 

kostnadskontroll, kvalitet, reliabilitet och tillgång till läkemedlen. Tillgången till 

läkemedlen är av största vikt för en produkts livscykel. Om leverantörskedjan inte 

fungerar kring läkemedlens produktion så resulterar det följaktligen i en stor negativ 

effekt på intäkterna (Polastro, 2003).  
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3. Metod 

3.1 Kvalitativ forskningsmetod 

För forskare och författare så skiljer sig kvantitativ och kvalitativ forskning åt, vad gäller 

både de kunskapsteoretiska grundvalen och flera andra frågeställningar. Vid bland annat 

samband mellan teori och forskning, kunskapsteoretiska överväganden och ontologiska 

frågor – antar kvantitativ respektive kvalitativ forskning också formen av två specifika 

forskningsstrategier (Bryman & Bell, 2017). En kvalitativ utgångspunkt är den som givit 

oss bäst lämpade strategier för att angripa vårt specifika syfte. Detta i och med dess 

grundläggande skillnader vad gäller kunskapsteoretisk inriktning, samt teorigenerering 

(Bryman & Bell, 2017), vilket kretsar kring förståelse och tolkning (Larsson, Lilja & 

Mannheimer, 2005). 

 

Vad gäller vårt kunskapsteoretiska val ansåg vi hermeneutiken mest lämpad till vårt 

arbete. Hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och förmedla och kan användas för att 

förmedla upplevelser och fenomen (Fejes & Thornberg, 2011). Vi anser att kunskap 

skapas via pågående dialoger, där de deltagande kommunicerar utifrån sina olika synsätt 

och tolkningar. Hermeneutik som kunskapsteori, har hjälpt oss att uppnå våra mål av att 

skapa en egen förståelse kring tolkningarna som gjorts av intervjusvaren. Via 

genomgående samtal med experter inom läkemedelsindustrin så har vi fått en större 

förståelse för hur outsourcing går till inom företagen. Som Larsson et al. (2005) påpekar 

så kan samtal vilket spelas in på band resultera i text som kan göras till föremål för 

tolkning inom hermeneutiken. Vi ville utifrån våra kunniga respondenters svar, 

tillsammans med tidigare litteratur, skapa en förståelse för vårt valda ämnesområde. Vi 

som forskare har haft som mål att skapa en interaktiv och samarbetande relation med våra 

respondenter för att förstå outsourcing och de relationer som existerar inom det. Våra 

utförda intervjuer blev enligt oss lyckade, då vi har försökt att vara flexibla för att ta åt 

oss kunskap och låtit oss överraskas.  

 

3.2 Induktiv forskningsansats 

Det induktiva perspektivet låter tolkning växa fram utifrån det material som existerar 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013). En induktiv forskningsansats är det som varit mest lämpad 

till denna studie. Detta i och med att relationers påverkan, inom vårt forskningsområde, 

är ett relativt outforskat område där slutledningsförmågan har testats. Relationer mellan 
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parterna i outsourcing är det område som vi upplevt att det funnits mindre material kring 

inom litteraturen, speciellt inom läkemedelsindustrin. Det induktiva perspektivet är 

generellt sett ofta centralt inom den hermeneutiska traditionen, då hermeneutiken kretsar 

kring tolkning och förståelse (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Tillsammans har en 

kombination av detta kunskapsteoretiska val har använts och en induktiv forskningsansats 

bidragit till att en slutsats skapats. Denna har grundat sig i den forskning som föregått, 

samt kompletterats av den information som samlats in under intervjuer (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013). Vi har sedan tolkat denna insamlade information och för att öka 

förståelsen inom ämnesområdet.  

 

Som Sohlberg & Sohlberg (2013) påpekar så kan vissa induktiva fall även validera och 

kontrollera sina tolkningar tillsammans med intervjupersonen. När vi intervjuat så pass 

kunniga anställda inom området så har det varit till en fördel att ha klargjort våra 

tolkningar av relationen, så att de överensstämt med läkemedelsindustrin. Relationen 

mellan de två företagen kan säkerligen skildras olika beroende på vilken bransch och 

industri de är aktiva inom. En induktiv forskningsansats har därmed gett det mest 

gynnsamma resultatet för oss.  

 

3.3 Tillvägagångssätt 

 
Figur 5. Egen konstruktion. Vår forsknings modell. 

 

Det första steget inom vår forskningsprocess var en litteraturinsamling, som bidragit till 

att forma vår teoretiska referensram. För att samla in empirin valde vi att använda oss av 

en datainsamlingsmetod som grundar sig i semi-strukturerade intervjuer, där utrymme 
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lämnas för att respondenterna skall kunna uttrycka sig utifrån deras egna subjektiva 

tankesätt. Vi utformade en intervjuguide för att besvara de frågor som var centrala för 

vårt forskningsområde.  Sedan så utformades våra urvalskriterier, de företag och personer 

som vi fann väl lämpade till vår studie kontaktades. Vi sökte då respondenter aktiva inom 

marknadsföring, leverantörs kontakt och produktansvar.  

 

Inför intervjuer med dessa personer så klargjordes våra etiska krav till studien, vi 

förberedde oss med att genomgående se över våra etiska krav för anonymitet och 

konfidentialitet. Detta för att ej negativt påverka våra utförda intervjuer. Slutligen så 

transkriberades våra intervjusvar. Vi delade här upp våra respondenter till kunder och 

leverantörer, för att på ett systematiskt vis kunna se likheter och skillnader i intervjuerna. 

Detta för att klargöra vart det fanns konsensus mellan de intervjuade, samt vart diskussion 

har kunnat föras mellan rösterna. 

Vi fann det induktiva perspektivet bäst lämpat för vårt arbete. Det induktiva perspektivet 

låter, som tidigare nämnt, tolkningen växa fram av det material som existerar (Sohlberg 

& Sohlberg, 2013). Därmed så utvecklade vi en forskningsgrund av de material som vi 

fann inom vårt område, vilket sedan utvecklades med vår funna empiri. Detta framförallt 

inom de områden som var mer sparsamma, vad gäller tidigare forskning. Utifrån 

forskningen så skapades en analys som i sin tur lett till en diskussion och slutsats. Vi har 

från början till slutet av studien, strävat efter att vara källkritiska i det material vi samlat 

in från artiklar och litteratur. Vi har även tänkt mycket på kvalitetskraven för trovärdighet 

inom kvalitativ forskning, dessa två grundpelare har vi valt att placera som egna delar i 

modellen, då hela studien präglas av detta. 

3.3.1 Litteraturinsamling 

Vår litteraturinsamling har till stor del vuxit fram via vetenskapliga artiklar från databaser, 

inom Högskolan i Gävles sökmotor. Framförallt har Academic Search Elite, Emerald och 

Scopus brukats. Anledningen till vår användning av vetenskapliga artiklar inom arbetet 

är för att det skall vara kumulativt. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) betyder 

kumulativ forskning att ny kunskap adderas till den gamla och att kunskapsmassan 

ständigt ökar på ett oproblematiskt sätt. Det vill säga att forskning bygger vidare på 

tidigare forskning. De nyckelord eller sökbegrepp vi använt oss av har varit avgränsade 

för att passa till vårt forskningsområde. Bryman och Bell (2017) belyser begreppens vikt 

i arbeten och menar att det utgör teorins byggsten och är utgångspunkten för 
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företagsekonomiska studier. Så vilka sökbegrepp vi har nyttjat oss av har varit essentiellt 

för arbetet. 

Våra mest centrala sökbegrepp under insamling av vetenskapliga artiklar har varit 

outsourcing, product development och relationships. För att besvara vårt syfte har 

dessa begrepp kombinerats och på sådant vis funnit oss vetenskap inom vårt område. 

Sedan har ämnesområdet pharmaceutical companies/industry använts för att vidare 

hjälpa oss skildra hur begreppen påverkar vår valda avgränsning. Det har dock varit mer 

utmanande att finna vetenskapliga artiklar när läkemedelsindustrin har inkluderats som 

begrepp. Vi har på sådant vis försökt att skildra det större sammanhanget med hjälp av 

information som har besvarat enskilda forskningsfrågor, för att sedan komplettera och 

utveckla arbetet med artiklar som besvarat de resterande frågeställningarna. Med hjälp av 

vårt empiriska resultat så har vår funna teori sedan testats, för att ytterligare avgöra teorins 

relevans inom studiens sammanhang. 

När sökandet av vetenskapliga artiklar inom databaserna inleddes, så använde vi oss av 

fritextsökning, detta för att ytterligare bekanta oss med innehållet av våra databaser. Som 

Larsson et al. (2005) påpekar så är fritextsökning en icke filtrerad sökning som inkluderar 

textmassa vilket finns i abstracts och fulltexten i artiklar. Fritextsökning är användbart 

vid sökande efter begrepp, som ej är så etablerade inom forskningen att de fått egna 

ämnesord, dock ger det frekvent träffar med mindre relevans. Vi inledde med 

fritextsökning då vi hade ett flertal begrepp som var av vikt för vårt arbete, vilket vi hade 

svårigheter att kombinera i mån att få relevanta träffar som medgav text av substans för 

oss. Detta hjälpte oss att förstå våra begrepps relation till varandra, samt hur vi kan söka 

kring dem för att få väsentlig information till vårt arbete. När vi hittat artiklar har vi 

försökt ta hänsyn till vilka journals de vetenskapliga artiklarna är publicerade i. Vi hittade 

bland annat journalen “Journal of health economics” via fritextsökning, med 

betydelsefulla artiklar till vårt forskningsområde. 

Vi har även försökt att begränsa oss till användning av artiklar som är Peer Reviewed, för 

att på så sätt kunna säkerhetsställa kvaliteten på de artiklar vi valt. Detta för att kunna 

vara trygga i att vår forskning har grundats på information av god standard och att 

kvalitetskrav har uppfyllts. 
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3.3.2 Datainsamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetod som var mest lämpat för att svara på syftet med vårt arbete var 

en kvalitativ studie. När en sådan studie utförs menar Bryman och Bell (2017) att det mest 

använda tillvägagångssättet för att samla in data är via en semistrukturerad intervjuform. 

Detta för att kunna ställa svaren från respondenterna mot varandra. Bryman & Bell (2017) 

menar att en semistrukturerad intervjuform skall utgå från en intervjuguide. Inom den 

skall vissa teman beröras men samtidigt, skall utrymme lämnas för respondenterna att 

själva utveckla svar och kunna framhäva sådant som är av vikt för dem.   

Bryman och Bell (2017) menar att det mest lämpade sättet att utföra en datainsamling för 

kvalitativa studier är genom intervjuer För att kunna göra en semistrukturerad intervju på 

ett systematiskt sätt behövdes en intervjuguide. Vid skapandet av intervjuguiden så 

förberedde vi oss, genom att utveckla vår teoretiska referensram och utifrån kunskapen 

vi fått från teorin så formade vi våra intervjufrågor.   

  

Vi utgick till en början av intervjuguiden, ifrån mer öppna inledningsfrågor där 

intervjupersonen fått svara med sina egna tankar om ämnet. För att på så vis få ta del av 

deras mer unika tolkningar. Eriksson och Hultman (2014) menar att flexibiliteten för 

intervjupersonen att göra sina egna tolkningar inom en semistrukturerad intervju är vad 

författare bör sträva efter.  Detta medför en helhetsbild av intervjupersonens synsätt på 

ämnesområdet. Vidare i intervjuguiden så valde vi att använda oss av lite mer 

specificerade frågeställningar och följdfrågor. Nyttjandet av specificerade 

frågeställningar utfördes, för att uppnå en mer djupgående intervju med relevant 

information för just vår studie. 

3.3.3 Urval 

När vi valde respondenter utgick vi från de företag som kunde ge bidrag till att besvara 

våra forskningsfrågor inom studien. Valet av respondenter skedde ej slumpmässigt utan   

de som var relevanta för vår studie. Vi intervjuade personer inom företag som var aktiva 

inom marknadsföring, leverantörs kontakt och produktutveckling. Under ett tidigt skede 

av forskningen fick vi kontakt med två personer, som ville medverka i våra intervjuer. 

För att få ytterligare respondenter till studien utfördes vad Bryman och Bell (2017) kallar 

för ett snöbollsurval. Vi frågade därför de intervjuade personerna om de kunde hjälpa oss 

att få kontakt med andra respondenter av värde till vår studie. 
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Något som i stor utsträckning försvårade vår möjlighet att finna respondenter, var företag 

inom läkemedelsindustrins stora fokus på att hålla deras företagsinformation 

konfidentiell. Schlee och Van Duzer (2007) påpekar att företag blivit allt mer medvetna 

om att skydda sina affärshemligheter. Majoriteten av de företag vi haft kontakt med har 

på grund av sekretess kring processer och produkter ej velat medverka i vår undersökning. 

Trots att företagens tidigare anställda är de som kan anses vara mest troliga att stjäla eller 

missbruka information om företag, så har det visat sig att även den akademiska miljön 

har identifierats som en stor källa för läckande av affärshemligheter (Schlee och Van 

Duzer, 2007). 

 

Vanligt förekommande för studier inom läkemedelsindustrin är Non Disclosure 

Agreement (NDA), det vill säga att upprätta avtal om icke-avslöjande. Personer inom vårt 

urval, som vi varit intresserade att intervjua har påpekat NDA Detta i och med att allt det 

som berör produktutveckling och innovation inom företaget kan antas vara av ett stort 

värde, då industrin är väldigt kunskapsorienterad och företag ej vill tillhandahålla 

information som kan ge ett bakslag på företaget. Immateriell egendom tas ofta del av 

inom studier utförda av studenter (Schlee och Van Duzer, 2007). Två av de företag vi 

hade i åtanke att intervjua, begärde att vi skulle skriva på avtal om icke-avslöjande. Detta 

var ej möjligt för oss då företagen ej hade kontor i Sverige. Vi kände oss heller ej bekväma 

att skriva under sådana avtal. I och med att misstag kring framförande av information 

skulle ge rättsliga påföljder för oss. 

 

Vi har genomfört 10 intervjuer med personer aktiva inom företag som följde våra uppsatta 

kriterier. Dessa kriterier var (1) att respondenten arbetar på ett företag som blir 

outsourcade till, eller outsourcar någon form av produktutveckling (2) att de är 

verksamma inom läkemedelsindustrin (3) har kontakt med den andra parten vid 

produktutvecklingen. Anledningen till att vi valde dessa kriterier är för att svaren från 

respondenterna skulle beröra vårt studerade område.  

 

Vi valde även att definiera dessa företag som större och mindre. Detta i och med att vi av 

litteraturen och empirin konstaterade att relationen skildras olika, beroende på storleken 

av företagen som finns inom industrin. Generellt sätt så avgör storleken bland annat 

vilken part som är den mer kontrollerande i relationen (Wognum, Fisscher, Weenink, 

2002; Zhao och Chen, 2011; Hansen och Rasmussen, 2013). Därmed ansåg vi att detta är 
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en rimlig anledning för att särskilja företagen i studien, då det redan under forsknings 

fasen klargjordes vara en central faktor som kommer påverka relationen inom 

outsourcing. Denna särskiljning av företag utfördes, för att som Bryman och Bell (2017) 

betonar det, uppnå ett målstyrt urval. Ett målstyrt urval sätter forskningsfrågorna i 

centrum för urvalsprinciper. Hur relationen påverkar outsourcing av produktutveckling 

kunde enklare härledas, med hjälp av denna urvaluppdelning till större och mindre 

företag. 

För att möjliggöra ett särskiljande av giganterna inom industrin med de företag som inte 

är av samma storlek, valdes två kriterier för att kunna definiera dem olika. De två kriterier 

vi valt för uppdelning av företagen till större och mindre är antalet anställda och årlig 

omsättning. Kriterierna för att betraktas som ett större företag var därmed (1) att antalet 

anställda överskrider 5000 personer (2) att den årliga omsättningen överskrider 500 

miljoner kronor. Inom vår studie så uppfyllde ej leverantörerna dessa kriterier, därmed 

betraktades de som mindre företag. Alla kunder som intervjuades, det vill säga 

läkemedelsbolagen, uppfyllde båda kriterierna och betraktades som stora företag.  

Benämning Datum Tid Storlek på 

Företag 

Respondent 

Grupp 

Språk 

L1 11/11–19 37min Mindre Leverantör Svenska 

L2 17/11–19 31min Mindre Leverantör Svenska 

L3 23/11–19 46min Mindre Leverantör Svenska 

L4 29/11–19 33min Mindre Leverantör Svenska 

L5 03/12–19 30min Mindre Leverantör Engelska 

K1 24/11–19 28min Större Kund Engelska 

K2 24/11–19 31min Större Kund Engelska 

K3 01/12–19 23min Större Kund Svenska 

K4 01/12–19 32min Större Kund Svenska 

K5 08/12–19 26min Större Kund Svenska 

 

Tabell 1: Egen konstruktion. Information om alla intervjuerna. 

3.3.4 Etik 

I vår studie har vi utgått ifrån de etiska regler som Bryman och Bell (2013) menar att 

författare behöver beakta när forskning skall bedrivas. De menar att det inom forskning 

finns det krav inom områden, såsom, viss information kring undersökningen, samtycke 

med den deltagande personen, konfidentialitet och anonymitet gällande de uppgifter som 
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lämnas, nyttjande av insamlade data och falska förespeglingar av studien. Inom vår studie 

ville vi upprätthålla dessa etiska krav som Bryman och Bell (2013) framfört. 

 

Ett informationsmejl skickades ut till de respondenter vi intervjuade, vad gällde deras 

samtycke till deltagande av studien. Där förklarades syftet med vår studie. De fick även 

information om att det var helt frivilligt att ställa upp på intervjuerna, samt att de, 

tillsammans med det företag de representerar, skulle hållas anonyma inom den. Denna 

information gavs för att uppfylla krav på konfidentialitet och anonymitet. Vi förklarade 

även att respondenternas svar ej kommer att brukas till något annat än studien, för att 

uppfylla nyttjandekravet för inom studien.  

 

Vad gäller anonymitet och konfidentialitet så anpassades dessa krav till företagen vi 

riktade oss mot, då sekretess har stor betydelse för företag aktiva inom 

läkemedelsindustrin. I mejlet för första kontakt har vi lagt tonvikten på förklarandet av 

vårt syfte och intervjuns format. Det vill säga ett intervjuformat som grundat sig i öppna 

frågor, där respondenten består en rätt att besvara frågorna subjektivt och formulering är 

fri. Vi har också förklarat att våra intervjufrågor framförallt kretsar kring industrin de 

befinner sig i och ej processer och produkter som är unikt för företaget. Detta för att de 

intervjuade skall ha förstått sig på att den information vi söker efter ej varit konfidentiell 

och handlat om företagets egna angelägenheter. Detta har vi gjort för att företag skall få 

en ökad förståelse av vår studies ändamål. Samt att den information vi velat ta del av ej 

på något vis har möjlighet att negativt prägla företaget. Detta har även utförts för att 

kvalitetskriteriet för tillförlitlighet ytterligare skall uppfyllas. Vi har velat att vår 

empirianvändning skall ha skett på korrekt sätt, utifrån företagens förhållningssätt till vår 

studie. 

3.3.5 Bearbetning av empirisk data 

En noggrann transkribering av den data vi samlat in från respondenterna, är något som 

lett till stora mängder material. Detta är något som Bryman och Bell (2013) menar är ett 

av de vanligaste problemen med utförandet av kvalitativa intervjuer. När vi har urskilt 

vad som faktiskt är relevant utifrån helheten, valde vi att utgå från Braun och Clarke 

(2006), deras metod var enligt oss flexibel kring bearbetandet av data. Den används ofta 

som analysmetod inom den kvalitativa forskningen. Författarnas metod hjälpte oss i vårt 

arbete att smidigt kunna urskilja relevant information och vad som var mest centralt för 

vår studie. Med hjälp av metoden, valde vi ut relevanta områden inom en dokumenterad 
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transkribering, för att sedan kunna koppla ihop den med resterande transkriberingar och 

vår teoretiska referensram. Detta gjordes i mån att ytterligare stärka rösterna och skapa 

diskussion, för att uppnå ytterligare förståelse utifrån vår utförda empiri- och teori. 

För att bearbeta vår empiriska data ville vi finna liknande teman under intervjuerna, för 

att på så sätt kunna dela in det empiriska materialet i olika delar. De olika teman som 

tolkades ur transkriberingen skapades via löpande markeringar. Detta är något som 

Rennstam och Wästerfors (2015) menar måste ske för att kunna sortera det insamlade 

materialet.  

Den största delen av analysarbetet var för oss, att argumentera för materialet som valdes. 

Ahrne och Svensson (2015) menar att denna del av arbetet handlar om att binda ihop 

insamlade data för att sedan skapa en självständig syn i relation till de tidigare studierna 

som finns inom området. Vi utförde detta genom att leta efter samband mellan det 

empiriska materialet som samlades in. Vi utnyttjade här även vår induktiva ansats för att 

successivt låta den teoretiska referensramen byggas fram (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

Denna teorigenerering som skett stegvis, gjordes för att utveckla en förståelse inom 

området och successivt, finna de beståndsdelar som fattats inom vår forskning. Sedan har 

empirin brukats, för att påvisa vår information, samt komplettera den inom vissa 

områden. Forskningen skapades på ett sådant sätt, för att uppnå en teori- och empiristyrd 

analys.  

För att en studie skall ses som akademisk, menar Ahrne och Svensson (2015) att det 

handlar om att skapa självständiga resonemang av materialet som samlats in, för att kunna 

bidra till ämnesområdet. Författarna menar att detta är ett problem bland många studenter 

som gör studier, då studenterna har uppfattningen att inga egna tolkningar och 

förklaringar får finnas inom deras studie. Detta är en av anledningarna till att vi med vårt 

arbete valde att analysera och argumentera för ämnet vi valt, vilket i sin tur kan leda till 

ett bidrag till teorin. 

3.3.6 Källkritik 

Att vara källkritisk till våra referenser är något vi tänkte på genom hela processen och det 

är också därför vi valde att ha det som en egen del inom vår forsknings modell. Bryman 

och Bell (2017) nämner att många referenser är ett tecken på att författarna har varit flitiga 

i sitt sökande och läsande av litteraturen. Samtidigt menar författarna att detta bara 

stämmer till en viss gräns, eftersom forskare skall vara selektiva i vilka referenser de 
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väljer. De menar även att forskare skall ha välgrundade bedömningar kring hur viktiga 

och relevanta källorna är.  

 

Vi försökte inom vår studie att vara så selektiva och källkritiska till artiklarna som möjligt 

och använde enbart artiklar som berört vårt område. Samtidigt har vi lagt ett fokus på att 

källorna som använts skall ha varit sakliga och objektiva. Vi har tagit ställning till om 

texten vi läser är sann utifrån vad Ejvegård (2003) menar är en pålitlig källa. Ejvegård 

(2003) menar att en pålitlig källa är de vetenskapliga verk som avhandlingar eller 

uppsatser i vetenskapliga tidskrifter där de enligt författarna är försiktiga med granskning 

och jämförande av olika källor. 

 

Att använda sig av sekundärlitteratur är något Bryman och Bell (2017) menar att författare 

skall vara försiktiga med. Sekundärlitteratur är då en studie refererar till en annan bok 

eller artikel och du inte har någon möjlighet att få tag på originalkällan. Forskare förlitar 

sig då blint på att författarna av studien tolkar ursprungskällan rätt, utan att själva se efter. 

Ett sätt att vara källkritisk kring sekundärkällor är enligt Eriksson och Hultman (2014) att 

se på äkthetskriteriet. Detta kan enligt författarna göras genom att hitta fler källor som 

kommer fram till samma slutsats, något de kallar triangulering, där informationen som 

används grundar sig i flera andra källor för att på så sätt skapa en uppfattning av hur äkta 

informationen är. Det är väldigt tidskrävande att försöka gå tillbaka till ursprungskällan, 

vi har i större utsträckning använt oss av Eriksson och Hultmans (2014) sätt att se efter 

om källorna är äkta. Det vill säga, att hitta överensstämmelser inom annan litteratur och 

artiklar. 

3.3.7 Kvalitetskriterier 

För att studier ska hålla hög kvalitet finns det vissa kvalitetskriterier att se på. Bryman 

och Bell (2017) menar att reliabilitet och validitet är viktiga kriterier för att den 

kvantitativa forskaren ska få en uppfattning om kvaliteten på undersökningar. Vidare 

menar författarna att uttrycken reliabilitet och validitet är för svåra att mäta. De anser 

istället att andra begrepp såsom trovärdighet och äkthet är mer lämpade vid bedömning 

av kvaliteten inom kvalitativ forskning. Bryman och Bell (2017) menar att trovärdighet 

kan delas upp i fyra delkriterier, tillförlitligheten, överförbarheten, pålitligheten och 

bekräftelsen. Dessa fyra delar har vi inom studien använt oss av när vår kvalitetssäkring 

hanterats. Med en eftertänksamhet inom detta område, så har vi enklare kunnat avgöra 

vad som varit rätt att implementera in i vårt arbete. 



 

 

 

26 

  

Tillförlitlighet 

Enligt Bryman och Bell (2017) innebär tillförlitlighet att bekräfta att det empiriska 

materialet används och har tolkats rätt. För att kunna uppfylla kriteriet om tillförlitlighet 

så har vi spelat vi in de intervjuer som genomförts, för att efteråt kunna gå igenom 

ordagrant vad respondenten sagt utan att ha missat viktiga delar. Bryman och Bell (2017) 

menar även att en annan sak som stärker tillförlitligheten är att skicka tillbaka en 

sammanfattning av de mest centrala delarna till respondenten för att se att vi verkligen 

tolkat svaren rätt. Detta har gjorts för de respondenter som har haft tid för det, för att en 

såpass hög nivå av tillförlitlighet skall nås som möjligt.  

  

Överförbarhet 

Överförbarheten menar Bryman och Bell (2017) beror på hur enkelt det är för studiens 

resultat att generaliseras och tillämpa i andra miljöer. Eftersom vi i vår studie fokuserat 

på att öka förståelsen och enbart intervjuat ett fåtal företag, så är det svårt för studien att 

uppnå något som kan tillämpas i andra miljöer och kan generaliseras. Med vår 

hermeneutiska studie så är generaliseringar inget vi har haft som mål med arbetet, det är 

socialkonstruktivismens ändamål (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Så detta kriterium blev 

svårt för arbetet att uppfylla, eftersom generaliseringar kräver röster från fler personer än 

vad som uppnåtts med studien.   

 

Pålitlighet 

När det gäller att bedöma en undersökning i termer av pålitlighet, menar Bryman och Bell 

(2017) att man ska anta ett granskande synsätt. Vidare menar författarna att det är av stor 

vikt att säkerhetsställa att det skapats en fullständig och tillgänglig redogörelse av 

forskningsprocessens alla faser. Dessa faser är till exempel formulering av 

forskningsfrågor, val av undersökningsprocess, fältanteckningar, intervjuutskrifter och 

beslut angående analysen av data. Detta kriterium är lättare för oss att uppfylla då vi 

motiverar varför vi gjort vissa avgränsningar och val av undersökningsprocessen inom 

vår metod. 

 

Konfirmering 

För att konfirmering ska uppfyllas menar Bryman och Bell (2017) att författaren skall 

agera i god tro och inte medvetet låta sina personliga värderingar eller sin teoretiska 
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inriktning påverka utförandet av, och slutsatserna i en undersökning. Hur vi ska uppfylla 

detta kriterium är genom att inte ställa ledande frågor. Vi har som tidigare nämnt, en 

semistrukturerad intervjuform där frågorna är öppna för respondenternas tolkning. 

Fördelen med att vara två författare inom studien har varit att vi tillsammans har kunnat 

konfirmera varandras skrift och säkerställa att mindre förhastade slutsatser och 

misstolkningar skett. Då agerande i ond tro ofta sker på grund av det undermedvetna.   
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4. Empiri 

 

För att hålla kravet om konfidentialitet har vi lovat våra respondenter, om att de skall 

vara anonyma inom studien. Vi har intervjuat både leverantörer och kunder aktiva inom 

outsourcing och kommer därför benämna dessa som L1 (Leverantör 1), L2 (Leverantör 

2) och så vidare, samt K1 (Kund 1), K2 (Kund 2) och så vidare, detta för att kunna skilja 

på dessa och se om det finns några likheter mellan grupperna. Vi nämner heller inte vilka 

företag respondenterna arbetar inom, då detta kan göra det möjligt att urskilja de 

intervjuades identiteter. Alla svar vi fått från respondenterna är utifrån deras egen syn 

på läkemedelsindustrin. 

 

4.1 Faktorer för relationer inom outsourcing 

Generellt för de valda företagen inom vår studie, så kan vi utifrån de leverantörer vi 

intervjuat, konstatera att de fyller en form av behov för den andra parten. Som det andra 

företaget, ej med sina egna interna kompetenser och kunskaper kan skapa på egen hand. 

Både L1 och L2 påpekar att produktutvecklingen för deras kunder är väldigt varierande 

och i många fall kan vara obefintlig kring den typen av produkter som de erbjuder. Ofta 

så varierar kompetensen hos deras kunder, beroende på storleken av företagen. Även L3, 

aktiv inom ett mindre företag, påpekade att det ej finns något företag som har samma typ 

av resurser, vad gäller utveckling av produkter inom deras bransch.  

L5 påpekade under intervjun: “Eftersom vi är ett mindre företag och inte har all den dyrare 

utrustning som krävs och den expertisen som behövs internt, så behöver vi då och då söka 

oss till större företag som kan bidra med framförallt den avslutande delen av 

produktutvecklingen”.  

Angående de företag som L1 och L2 samarbetar med så brukar de större företagen ha en 

bredare expertis, L1 påpekar att de ofta har en stor kunskap internt, de skapar ofta 

liknande typer av produkter som hens företag utvecklar och producerar. Detta resulterar 

ofta i att de, med sina kompetenser inom området, har möjlighet att ställa högre krav 

enligt L1. Även L2 och L5 påpekade att stora företag generellt sätt har mer åsikter under 

deras projekt. Vidare benämnde L4 att de mindre företagen tenderar att ej ha tillräckliga 

kompetenser för vissa projekt. L4 anser att företaget borde implementera en 

supportfunktion, där de även lär ut kunderna om deras aktiva fält och ha det som en tjänst. 
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Detta för att ej enbart besitta kompetensen själva och underlätta för deras processer under 

samarbetet. Hen anser att detta skulle kunna bidra till att skapa bättre slutgiltiga produkter 

tillsammans.  

“Det finns ingen bransch så svartvit som läkemedelsindustrin. Läkemedel har en lång 

utvecklingsprocess, ett läkemedel kan klara alla tester fram till slutet och då bli nekade. 

Detta resulterar i att man måste göra en alldeles ny produkt. Man beger sig in i enorma 

projekt tillsammans. Outsourcing inom elektronikindustrin är enkel, det är enbart att byta 

ut komponenter till en annan outsourcingleverantör om problem uppkommer, 

läkemedelsindustrin har stora satsningar. Som ett litet bolag behöver man ha en liten och 

smidig personalstab för att kunna klara av projekten, om man är ett big pharma bolag så 

spelar ett mångmiljardprojekt inte lika stor roll.” - L3.  

L5, nämner att de brukar söka efter företag, med skickliga anställda och väl underhållna 

fabriker och teknik som ligger i framkant. Det nämner han är en fördel, då det är dyrt att 

upprätthålla på egen hand. Därför är det viktigt för dem att välja ett företag att outsourca 

till som har långsiktig expertis och modern utrustning.   

L1, påpekar att en anledning till en lyckad produktutveckling inom deras industri, är 

teknologiska fördelar. De har inom företaget ställt om sin produktion till att vara helt 

automatisk, vilket resulterar i att de behöver mindre arbetskraft. Tidigare har konkurrenter 

varit i framkant kring tillgångar som automatiserar byggandet av deras produkter. De har 

då köpt denna typ av utrustning för att kunna möta deras kompetenser inom området.  

K1 nämner även som L1, att teknologiska förmågor och kompetenser är centralt för 

framgången inom deras industri. Detta är vad de söker efter, vid extern kunskap hos andra 

företag. K2, påpekar att de brukar se efter hur de företag som de funderar att börja 

outsourca till, har möjlighet att validera och implementera ny teknik.  

Vidare utvecklar K2, att de också blir till en fråga om företagets personal. Det är viktigt 

att utvärdera dem och se efter om de har möjlighet att felsöka komplexa och rutinmässiga 

problem som kan uppkomma. Personalens förmåga att förstå sig på fördelar och nackdelar 

med alla de system som de kommer att vilja implementera in i företaget, är också av en 

stor vikt enligt respondenten.  

Kompetenser måste enligt K5, kunna bevaras inom företaget. Hen nämner kontinuitet 

aspekten som centralt för företaget. “Om en viktig leverantör lämnar, måste man veta hur 
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det påverkar resten av företaget”- K5. Därför försöker de utvärdera företagen och deras 

nyckelpersoner, för att titta på deras tekniska och logiska expertis, så att de vet vad för 

“pusselbit” som måste ersättas, om någon nyckelperson går i t.ex. pension, eller vill föra 

sin karriär vidare på annan väg. 

Kring detta anser vi att en parallell kan göras till vad L4 sagt: “Jag vet ej exakt hur det är 

hos konkurrenter, men många som arbetar inom vårt företag är handplockade, det kan 

vara plastspecialister, metalspecialister och så vidare”. Respondenten menar även att de 

har många medarbetare som kommit från deras stora kunder. De känner vanligtvis till 

affärerna och även kundernas behov, eftersom de själva har varit i det sätet. Sådana saker 

bidrar enligt L4, till mer förståelse och utveckling av kompetenser inom företaget. Vidare 

påpekar hen att det är vanligt inom industrin att läkemedelsbolag söker efter anställda hos 

outsourcingparten. Vilket kan leda till gynnsamma samarbeten, dessa anställda vet dock 

företagets starka och svaga sidor. 

Även K4, påpekar vikten av kompetent personal. Hen påpekar att deras största fokus 

ligger på forskningen inom företaget. Med individer som arbetar i deras företag, vilket är 

välkända, så har dessa en förmåga att positivt utveckla företagets bild inom industrin. 

Detta resulterar även i fler kollaborationer, samarbeten och därmed outsourcingkontrakt.  

Något annat som både L1 och L2 påpekade är att de behövs hela vägen genom 

outsourcingprocessen. De är en så kallad “one-stop shop”, vilket betyder att de skapar allt 

internet och att detta varit en av deras huvudsakliga anledning till framgång. Trots detta 

så är de produkter som de skapar så kallade kombinationsprodukter, det kombineras med 

läkemedel. Detta resulterar i att varken leverantören eller köparen kan klara sig utan den 

andra parten.  

Även K1, K2 och K4 nämnde att företaget de arbetar för sköter majoriteten av sin 

produktutveckling med intern kompetens. K1 förklarade att de hade ungefär 95% av sin 

produktutveckling internt men valde att ta hjälp när de behövde väldigt nischad expertis. 

Vidare nämnde K1 att de använder den kunskap som de utvecklar internt för att identifiera 

vilka typer av arbeten som är lämpliga för outsourcing. I senare skede av intervjun så 

nämnde K1 att de ser på svårighetsgraden av det arbete som de har tänkt att göra, för att 

sedan utveckla outsourcingstrategier som är lämpliga för att hantera det.  
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L1 nämner att, utan outsourcing, skulle deras produkter ej ha något tillämpningsområde. 

De kan därmed ej utföra några delprodukter utan allt hör till den finala produkten. L1 

jämförde det med elektronikindustrin, där det finns en möjlighet att välja ut komponenter 

av ett flertal olika leverantörer. Detta skapar en annan typ av konkurrens, då företag kan 

välja att sprida sig, angående antal leverantörer utifrån de komponenter som behövs till 

produkten. I deras bransch så påpekar L4 liknande L1, att produktionsutvecklingen ej kan 

flyttas till något annat företag. Då deras kompetenser, samt teknologi, ej skapar enskilda 

komponenter utan gör den fullständiga produktutvecklingen. 

 

4.2. Outsourcing av produktutveckling 

När vi ställt frågor om outsourcings påverkan på produktutvecklingen så har både kunder 

och leverantörer framhävt stora fördelar, men även nackdelar. L1 menar att det finns en 

del nackdelar med outsourcing, framförallt att “det finns en beroendesituation som kan 

vara besvärlig” även L2 menar att “du blir väldigt bunden till den andra parten, om de 

inte levererar vad som borde kan projektet gå i stöpet”. 

Det finns även en positiv syn på outsourcing bland respondenterna där de menar att det 

är ett bra sätt att ta del av kunskap som de själva ej besitter, som L1 säger så har företaget 

hen arbetar på en expertkompetens som deras kunder själva inte besitter. En 

kunskapsutväxling, eller ett utbyte av lärdom utav outsourcing är något som ett flertal 

respondenter påpekar, bland annat L1, K5 och K3.  

De ekonomiska fördelar som kan nås av outsourcing är något samtliga respondenter 

nämner när frågor kring anledningar för att outsourca har ställts. Vid denna fråga, så fick 

vi ett flertal olika aspekter framförda. K3 och K4 menar att anledningen till att företag 

outsourcar är för att de ska kunna lägga tid på företagets kärnkompetenser.  

”En förutsättning för att vi ska vara bäst inom denna bransch och kunna fortsätta utvecklas 

som vi gjort, är att fortsätta utvecklas inom vårt specifika område, riktningen är glasklar 

och så smidigt som det fungerar att outsourca vissa delar av verksamheten idag, visar att 

vi borde fortsätta på detta spår” – K3 

Enligt K4 finns det både fördelar och nackdelar med outsourcing, hen menar att 

outsourcing av delar inom verksamheten kan bort risker med att skapa allt internt. Hen 

menar vidare att på grund av outsourcing så kan de fokusera mer på forskningen internt, 

men att det finns en viss risk i att leverantören inte gör sitt jobb korrekt.  



 

 

 

32 

Även K2 menar att en anledning till att outsourcing används i så pass stor utsträckning är 

för att kunna ta del av det andra företagets spetskompetens. Hen menar att företag som 

blir outsourcade till har en speciell kompetens, som är dyr att besitta själva. 

“Eftersom majoriteten av allt det som görs inom vårt bolag är internt drivet, så behöver 

vi bara ta hjälp av externt då viss kompetens behövs. Det skulle vara dumdristigt av oss 

att investera stora belopp för att kunna lösa dessa processer inom bolaget. Eftersom det 

används såpass sällan så har vi strategiska partnerskap redo att sköta det åt oss” - K2  

 

4.3 Relationer inom outsourcing 

Samtliga intervjuade personer, både kunder och leverantörer, ser en stor vikt i att 

relationen mellan företagen fungerar på ett ypperligt vis. De är överens om att relationen 

handlar om vikten av att kunna samarbeta, för att kunna skapa en tillit till den andra 

parten. L2 påpekar att: “”en bra relation är en av de viktigaste delarna av outsourcing och 

utan ett samarbete och en förståelse för varandra, så kommer projekten aldrig att 

fungera”.  

L1 nämner att relationen mellan parterna inte heller tar slut när produkten är levererad. 

Hen menar att relationen fortsätter att existera till nästkommande projekt. Det är alltså för 

L1 viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv för relationer, så att båda parterna kan fortsätta 

med sina affärer. 

K4 menar även att goda relationer inte egentligen är beroende av att kommunicera så 

mycket, utan skapas av att en tillit för det andra företaget och en förståelse av deras 

intentioner för relationen. Vidare utvecklade K4 detta utlåtande, hen förklarade att goda 

intentioner innebär att företagen gör det som är överenskommet och att det som lovats 

utförs.  

L1, påpekar också vikten av att båda företagen gör det som har avtalats. Som ett exempel 

nämner hen att om en av fabrikerna för skapandet av deras produkter skulle sluta fungera, 

vilket kan ha förödande konsekvenser på förseende till marknaden, så måste det 

garanteras att dem kan leverera produkterna på ett annat sätt.  

Vidare menar L1, att om de inte skulle lyckas utföra det som de bestämt med det andra 

företaget, så skulle detta ha negativ påverkan på relationen. Deras kunder, 

läkemedelsbolagen, skulle börja söka sig till konkurrenter. Både L1 och L3 menar att den 
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viktigaste anledningen till att ha goda relationer är för att kunna lösa komplexa situationer 

som annars hade fått ett negativt resultat. 

K1 som jobbar på ett stort företag säger detta om relationer inom samarbete: 

“Vi föredrar att använda ett begränsat antal leverantörer och utveckla en stark relation 

med dem. Vår standardpraxis, åtminstone på produktutveckling sidan, är när ett 

utvecklingsprogram har placerats hos en leverantör flyttar vi sällan arbetet till en annan 

leverantör eftersom vi vill ha konsistens i vår utveckling av produkter.” - K1 

L5 påpekar att en anledning till att ha goda relationer med kunderna är att det kan resultera 

i “hidden value” vilket är partnerns motivation att "gå den extra milen" genom goda 

personliga relationer. 

L3 nämner en enligt honom viktig aspekt på samarbeten inom relationen: 

“Vi har väldigt många kundinteraktioner på väldigt många nivåer. På projektledare nivå 

kan det handla om att ha rätt personkemi, att man litar på varandra. Båda jobbar för samma 

sak och ser utmaningarna tillsammans, snarare än att en part ser att den andra gjort fel.” 

- L3 

L1 menar att just relationen inom outsourcing i läkemedelsindustrin är extremt känslig 

och det är viktigt att båda parter tänker på relationen som långsiktig. Hen menar att ett 

projekt inom läkemedelsindustrin kan pågå i många år, ibland i decennier, vilket kräver 

ett stabilt bolag och på så sätt krävs även ett långsiktigt tänk på relationen. 

L4 påpekar dock angående långsiktiga relationer: ” får ta med en nypa salt, men desto 

större företag, desto viktigare att ha bra relationer”. Hen uttrycker det som att i en situation 

där företaget måste välja mellan olika projekt, prioriteras ofta den större kunden. I och 

med att den trots allt är mer vinstdrivande för dem. Även K1 har tankar om detta och 

menar att:  

“Vi har en önskan om att bygga starka och långvariga relationer, därför söker vi väldigt 

utförligt efter företagen som vi kan tänka oss att gå in i en relation med. Om kvaliteten på 

produkterna sjunker eller att leverantörerna ej gör det dem uttryckt i tid så är vi dock alltid 

beredda att byta leverantör för att upprätthålla standarder.” – K1 



 

 

 

34 

Detta är även något K2 benämner, att de strävar efter att bygga långsiktiga relationer som 

leder till förtroende och engagemang. Hen menar att det viktigaste är att båda parterna 

utför de uppgifter som enligt kontrakt skall göras. K2 nämner att de ej vill fokusera på 

skillnader mellan företagen de outsourcar med, utan framförallt att företagen ska bidra till 

varandras utveckling. Respondenten menar vidare att de måste utveckla partnerskapet när 

samarbetet växer i storlek vilket enligt hen görs via arbete nära varandra. K2 påpekade 

även att ett arbete nära outsourcingparterna, resulterar i att de kan säkerhetsställa 

kvaliteten på de produkterna som det andra företaget utvecklar.   

L4, påpekar angående relationer, att vänskapliga förtroenden kan uppkomma för enskilda 

personer. Inom läkemedelsindustrin så sker det ofta att folk lämnar företag för andra 

möjligheter, framförallt de som är väldigt duktiga, när kunder sedan söker efter dessa 

specifika personer och de ej är kvar på arbetet så kan det resultera i att kunderna söker 

efter dem på deras nya arbetsplats. Sådana relationer vill företaget hellre ha knutna till sig 

själva enligt L4. 

L5 menar att långsiktiga strategiska relationen är den åtgärd som resulterat i mest 

betydande framgångar inom outsourcing för dem. Hen menar att vikten av långsiktiga 

relationer, bygger på att utveckla erfarenhet och kunskap till båda parter. Detta är något 

som L5 nämner som en kritisk faktor, i en allt mer konkurrenskraftig och utmanande 

marknadsmiljö, där misslyckanden och felaktiga beslut har lite utrymme. 

L3 ser relationen som en viktig del av outsourcingen och menar att:  

“Verkligheten är att det uppstår problem i våra projekt, det är egentligen en del i projekten 

att kunna hantera dessa svårigheter. Har du inte en bra relation, försvårar du slutresultatet. 

Du kommer till en komplikation, de ändringar som måste göras kommer innebära 

förseningar eller fördyringar i projektet, båda parter måste ha förståelse för att detta 

händer.”  

Både leverantörerna och kunderna betonar vikten av kommunikation inom outsourcing 

relationen. De menar att det är av stor vikt att lyssna på vad den andra parten har för behov 

och önskemål i outsourcing relationen. Både L1 och L2 menar att hur frekvent 

kommunikationen är beror främst på i vilket stadie projektet är i. L1 svar när vi frågar om 

hur ofta de kommunicerar var: 
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“Kontinuerligt, hela tiden. Kan vara en gång i veckan, en gång i månaden. Kan vara flera 

gånger i veckan. Beror på vart man befinner sig inom projektet, mitt i 

produktutvecklingen är kontakten mer frekvent och du kan prata med kunden varje dag 

på Skype eller på mejl”.  - L1. 

För L5 finns det en del viktiga nyckelbegrepp när det pratas om relationer inom 

outsourcing, dessa är bland annat att vara “öppen, ärlig, vara transparent i sin 

kommunikation och sitt beteende”. 

Vikten av kommunikation är något L5 menar är påtaglig i företag, hen påpekar detta 

genom att säga:  

“Att dela och kommunicera bästa praxis, processer och kunskap med partners, etablera 

och upprätthålla kommunikation, särskilt med högsta ledningen, är avgörande för att 

lyckas. Kontinuerlig kommunikation av prestationsdata från vår gjorda outsourcing är 

otroligt viktigt för oss.” - L5 

Den huvudsakliga negativa aspekten som våra respondenter har nämnt, angående 

outsourcing av produktutveckling, är beroendesituationen. L1, L3 och K2 påpekar att 

detta är centralt vid ingående till ett samarbete, med ett annat företag. Det krävs mycket 

tillit till det företag som väljs att outsourca med. L3, påpekar att detta är en av 

anledningarna till att andra företag inom industrin söker sig till just dem, de har enligt hen 

funnits i branschen så pass länge och gradvist vuxit, vilket gör att fler söker sig till dem 

för samarbeten.  L1 “Tilliten är vad som gör det svårt att få kunder inom vår bransch, man 

går in i en relation som man måste klara av tillsammans, ej ensam.” Vidare påpekar hen, 

att en stabilitet i det bolag som företaget ingår i relation med krävs. Detta i och med att 

projekten som tidigare nämnt är långa.  

L1 påpekar att, om den ena parten under produktutvecklingen ej utför det som måste göras 

inom den saliga tidsramen, så skulle det resultera i förödande konsekvenser. Där 

produkten ej kan möta marknaden i tid och kapital tappas. L4, påpekar också vikten av 

förtroende, om kunderna ej har förtroende till en så kommer de konstant ifrågasätta ens 

val under produktutvecklingen, som L4 säger angående detta - “då kanske du enbart gör 

ett projekt tillsammans innan du flyger ut och aldrig mer kommer in igen.” 
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4.4 Sammanfattning 
 

 
Figur 6: Egen konstruktion. Empirisk Sammanfattning. 

 

I vårt empiriska material lyfter vi fram både kundernas och leverantörernas syn på det 

samband vi funnit inom studien, vilket i sin tur representeras i Figur 3. Det mest väsentliga 

som vi tar med oss från dessa samband är tre huvudsakliga beståndsdelar för lyckade 

relationer inom outsourcing, som återkommande visat sig vara centrala för både kunder 

och leverantörer. Dessa huvudsakliga beståndsdelar bär vi med oss från det empiriska 

resultatet. 

 

Den första huvudsakliga beståndsdelen som respondenterna benämnt är tillit.  Tilliten 

menar respondenterna är kritisk för att ens kunna ingå i en outsourcingrelation, samt 

avgörande för att hantera de problem som är oundvikliga inom produktutvecklingen.  

 

Den andra huvudsakliga beståndsdelen var ömsesidigt beroende, där respondenterna 

menade att det fanns en beroendesituation mellan kund och leverantör. Kunderna behövde 

i huvudsak leverantörernas specifika kompetens och kunskap, då det var dyrt att ha detta 

internt. Medan leverantörerna, behövde kundernas breda kunskap för slutförandet av 

produktutvecklingen. 

 

Det tredje huvudsakliga beståndsdelen som respondenterna belyst oss om var långsiktiga 

relationer. Respondenterna ansåg detta vara en central aspekt för outsourcing inom 

läkemedelsindustrin, då det bidrar till utveckling av erfarenhet och kunskap till både 
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kunder och leverantörer. Samt att produktutvecklingen kan ta flera år för att avslutas 

mellan företagen, vilket kräver att båda parter är ute efter en relation på lång sikt.  

  

Efter att ha fått en ökad förståelse för hur respondenterna anser att goda 

outsourcingrelationer inom läkemedelsindustrin bör se ut, kan dessa tre huvudsakliga 

beståndsdelar uppmärksammas vara av stor vikt för att uppnå en lyckad 

produktutveckling. 
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5. Analys 

Eftersom vi anser att det saknas forskning angående just relationers påverkan av 

outsourcing inom läkemedelsindustrin. Så har relationerna mellan läkemedelsbolagens 

partners varit det av mest intresse för oss inom vår empiriska forskning. Vår teoretiska 

referensram har istället fokuserat på att greppa hur outsourcing av produktutveckling 

skildras, först i allmänhet, för att sedan bryta ned hur det fungerar inom vår avgränsning, 

läkemedelsindustrin.  

 

Majoriteten av våra intervjuade var positivt inriktade till outsourcing inom deras industri. 

De likheter som vi generellt funnit mellan vår teori och empiri är att storleken på de 

företag som brukar ingå i en outsourcingrelation, brukar bestå av ett mycket större bolag 

och en mindre leverantör av produktutvecklingen. Den mindre leverantören brukar 

outsourcas till för att utföra mer specifika uppgifter. Tillit till det företag som outsourcas 

med, är även något som kommit på tal för i princip alla respondenter. Detta är något vi 

också sett inom vår litteratur, då partnerskap mellan företag behöver mycket 

förtänksamhet och förtroende till den andra partnern (Hansen och Rasmussen, 2013). 

 

5.1 De centrala faktorerna för relationer inom outsourcing 

Zhao och Chen (2011) påpekar i sin studie att en tredjedel av de marknadsförda 

läkemedlen av stora läkemedelsbolag har sitt ursprung från outsourcing med mindre 

företag, dessa mindre företag har sitt fokus på specifika kompetenser och teknologier. L1 

och L2, som båda arbetar inom mindre läkemedelsföretag, påpekar att 

produktutvecklingen för deras kunder är väldigt varierande och i många fall brukar den 

vara obefintlig av den sortens produkter som de själva erbjuder. Enligt Zhao och Chen 

(2011), har det större och det mindre företagen inom samarbeten, olika kunskap som gör 

dem specialiserade i olika faser av produktutvecklingen. Detta anser vi kan sammanvävas 

med hur både L1 och K2, nämnt att kompetensen hos deras kunder brukar variera 

beroende på hur stora de olika företagen är.  

Vad den litteratur vi tagit del av framför, är att dessa mindre företag har en fördel, vad 

gäller upptäckter i tidigt stadium av utvecklingsprocessen (Zhao och Chen, 2011).  Detta 

i och med att de ofta har en spetsteknologi som i stor grad står för innovation inom 

produktutvecklingen. L3, aktiv inom ett mindre företag påpekade kring det arbete som de 
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utför, att det ej finns något företag inom industrin som har deras typ resurser vad gäller 

utveckling av produkter. L5: “Eftersom vi är ett mindre företag och inte har all den dyrare 

utrustning som krävs och den expertis som behövs internt, så behöver vi då och då söka 

oss till större företag som kan bidra med framförallt den avslutande delen av 

produktutvecklingen”. Reepmeyer (2006) har inom sin artikel framhävt att de större 

läkemedelsbolagen ofta är sedda som de mer effektiva, inom det senare stadiet av 

utvecklingsprocessen.  

Cui et al. (2009) inom sin studie på ett elektronikföretag, konstaterades vikten av 

teknologisk åtkomst via att outsourca sin produktutveckling till andra företag inom 

elektronikbranschen. Vidare nämner författarna att läkemedelsindustrin också outsourcar 

stora delar av teknologi och innovationsarbeten till externa leverantörer, vilket gjorde 

deras resultat i stor utsträckning användbart även inom den industrin (Cui et al., 2009). 

Vad L1 och L3 båda påpekat är snarare hur outsourcing inom läkemedelsindustrin ej går 

att jämföras med elektronikindustrin, då elektronikindustrin i större utsträckning står för 

outsourcing av ett flertal komponenter. Enligt L1, så har du ej samma möjlighet att välja 

ut komponenter av ett flertal olika leverantörer inom läkemedelsindustrin. Detta minskar 

enligt hen konkurrensmöjligheterna, då företag ej kan sprida sig till olika leverantörer.  

L3, anser att ingen industri är så svartvit som läkemedelsindustrin. Läkemedel har en lång 

utvecklingsprocess, ett läkemedel kan klara alla tester fram till slutet för att sedan bli 

nekade går det inte att gå tillbaka och ändra utan läkemedlet läggs ofta ned. Enligt L3 går 

företagen som outsourcar med varandra, in i stora och långa projekt med varandra. L1, 

påpekar att vissa projekt kan ta decennier inom deras företag. Enligt L3 så behöver ett 

litet bolag en liten och kvick personalstab för att kunna klara av projekten. Om det handlar 

om ett stort läkemedelsbolag så spelar dessa stora projekt ej lika stor roll som för det 

mindre.  

Enligt Hansen och Rasmussen (2013) så kommer ofta den kraftfulla parten inom ett 

samarbete att dominera relationen, detta är något som kan ge negativa konsekvenser på 

outsourcing. När en part besitter mer makt än den andra så kan den utnyttja deras relation 

och förhållande, vilket är skadligt för synergin mellan dem (Hansen och Rasmussen, 

2013). L1, L2 och L5 påpekar alla att de större företagen generellt brukar ha mer att säga 

till om under deras produktutveckling. L1, nämner att de stora företagen har expertisen 

och kompetenser inom deras eget område som de utvecklar produkter inom. Detta 
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resulterar enligt hen i en möjlighet för de stora företagen att ställa högre krav. Här kan 

enligt oss en parallell göras till Lamming (1996) Figur 4, angående skillnader inom kund-

leverantör relationer. Där asymmetriska relationer, traditionellt sätt, innebär att den mest 

kraftfulla parten, ofta kunden, har kunnat ställa krav på den andra parten inom relationen. 

L4, nämner att det är viktigare att bibehålla bra relationer med de större företagen. Hen 

nämner att inom en situation där företaget måste välja projekt, så har den större kunden 

oftast högre prioritet. Detta i och med att den i majoriteten av fall är mer vinstdrivande 

för dem och kan resultera i fler projekt.  

Wognum et al. (2002) med Lamming (1996) modell påvisar hur relationer inom 

outsourcing, allt mer på grund av ökad likvärdighet resulterar i att båda parterna har 

villkor inom samarbetet. Hantering av samarbeten mellan dessa, handlar inte längre om 

att en part försöker att använda, influera eller kontrollera den andra parten. L5 menar att 

långsiktiga strategiska relationer är den åtgärd som resulterat i mest betydande 

framgångar inom outsourcing för dem. Hen menar att vikten av långsiktiga relationer, 

bygger på att utvecklande av erfarenheter och kunskaper till båda parter. Detta kan enligt 

oss avspeglas, med hjälp utav två anledningar som Wognum et al. (2002) framhävt leder 

till symmetriska relationer. Där långvariga samarbetsrelationer och ett ökat adderat värde 

för kunderna leder till mer likvärdighet mellan parterna. L2 menar även att företaget blir 

väldigt bundet till den andra parten, om den andra parten ej gör det som utlovats så kan 

det negativt influera projekten de har tillsammans. Wognum et al. (2002) tredje och 

huvudsakliga anledning för mer symmetriska relationer är ett ömsesidigt beroende. Där 

de är allt mer beroende av kunskapen, kontinuiteten och att relationen förblir stark med 

den andra parten (Wognum et al. 2002).  

 

5.2 Vilken påverkan outsourcing har på produktutveckling 

De huvudsakliga konsekvenserna av outsourcing är liknande inom både empirin och 

teorin, vi har funnit sparande av kapital som en gemensam paritet för företagen och vår 

litteratur har i majoriteten av fall också framhävt detta angående outsourcing av 

produktutveckling. Men hur företagen sparar pengar, samt vilka övriga fördelar och 

nackdelar som existerar, skiljer sig mellan empiri och teori.  

Att ta del av kunskap från det andra företaget som du outsourcar med, är ett av de 

områden, där vi funnit en del skillnader av åsikter inom vår forskning. Becker och Zirpoli 

(2017) menar att outsourcing leder till att företag försvagas internt då de påpekar att 
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lärande genom att göra är av vikt för företag, utan detta så  tappar företag förståelsen för 

produktens helhet. Då andra företag står för utveckling av vissa komponenter inom den. 

I kontrast till detta, menar Garcia-Vega Huergo (2019) istället att det genom outsourcing 

går att få en kunskapsutveckling, då du kan ta del av andras kunskap. Den empiri som 

samlat in, anser vi i större mening, samtycker med Garcia-Vega Huergos åsikt (2017) och 

menar att en stor anledning till varför outsourcing finns är för att ta del av den kunskap 

som den andra parten har.  

L3 menar att hur den slutgiltiga produkten blir är relativt beroende till hur effektivt 

parterna tar del av den kunskap som finns att hämta. Även L1 menar att anledningen till 

att de outsourcar är för att få expertkompetens inom arbetsområden där de själva inte 

besitter tillräcklig kompetens. Tidigare forskning som vi funnit, har ett samtycke till det 

som dessa två respondenter framfört. Litteraturen menar att det kan ge företag en hävstång 

av kärnkompetenser och intellektuella tillgångar att outsourca (Moneta & Dillon, 2001. 

Bengtsson et al. 2009. Lu, Ng och Zhigang 2012).  

Tillgången till kärnkompetenser som företag ej själva besitter, är något som betonats av 

respondentgruppen kunder inom vårt arbete. Bland annat, så nämns det som en väsentlig 

faktor vad gäller tidssparande. K3 och K4, påpekar att de outsourcar för att spara tid då 

upplärning av processer och uppgifter internt, hade varit dyrare än att outsourca en del av 

produktutvecklingen till någon med bättre kompetens inom dessa områden. 

 

5.3 Relationernas påverkan inom outsourcing 

Respondenternas svar, angående relationer inom outsourcing, tyder på att samtliga anser 

att detta är en vital del av outsourcing som påverkar dem dagligen. Både kund- och 

leverantörsföretag vi intervjuat, är överens om att samarbetet som du har med det andra 

företaget är av stor vikt. L2 påpekar att inställningen som parterna har till samarbetet 

bidrar till vilken dynamik relationen slutligen får. I vår teoretiska referensram tar Chou, 

Techatassanasoontorn och Hung (2015) upp detta och menar att relationen inom 

outsourcing kräver starkt engagemang från båda parterna för att relationen och 

outsourcingen skall kunna utnyttjas på det mest fördelaktiga sättet. Engagemanget är 

något både K2 och L5 nämner ordagrant när frågor ställts kring vad som är viktigt för 

relationerna inom outsourcing.  
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Kishore, Rao, Nam, Rajagopalan och Chaudbury (2003) menar att relationer inom 

outsourcing inte är statiska utan sannolikt kommer att förändras och utvecklas över tiden, 

på grund av förändringar i den yttre miljön och kundernas interna krav. Detta är något L1 

även menar, relationen förändras enligt hen över tid, då företagen i vissa skeden av 

processen har mycket kontakt med varandra, vilket kräver mer samarbete. medans andra 

etapper kräver mycket mindre kollaboration. Angående samarbete påpekar L1 att: “Det 

Beror på vart man befinner sig inom projektet, mitt i produktutvecklingen är kontakten 

mer frekvent och du kan prata med kunden varje dag på Skype eller på mejl”. Författarna 

Motena och Dillon (2001) menar att den viktigaste framgångsfaktorn för outsourcing är 

en ömsesidig förståelse mellan parterna. Ett sätt att göra detta är enligt Kishore et al. 

(2003) genom informationsdelning. 

Där respondenterna och litteraturen i stor mån är överens, är angående vikten av 

långsiktiga relationer inom outsourcing. Chou et al. (2015) anser i mån för att en stark 

relation skall kunna uppnås av outsourcing, så krävs det att båda företagen är överens om 

en långsiktig relation. Vikten av långsiktig syn på relationen, är något L1 menar är en av 

de viktigaste vi inom läkemedelsindustrin. Detta är enligt hen för att projekten kan ta 

många år, ibland decennier, som då kräver ett långsiktigt tänk på relationen för att den 

skall bli så fördelaktig som möjligt. 

Även andra respondenter, så som L3, menar att långsiktiga relationer är viktigt, hen menar 

att detta synsätt är hela fundamentet inom outsourcing av läkemedel. Hansen och 

Rasmussen (2013) menar att drivkraften i att outsourca en uppgift förändras över tid från 

kostnadsminskningar till kunskapsvinster, detta när relationen utvecklas och förtroendet 

för leverantörer växer. Liknande den argumentation som Hansen och Rasmussen (2013) 

förde, så hävdar K2 att företagen tillsammans utvecklas inom sin outsourcing. Hen menar 

att partnerskapet måste utvecklas när samarbetet allt mer växer i sin storlek. 

Grimpe och Kaiser (2010), angående chefernas roll inom outsourcing, påpekar att de ej 

behöver vara lika uppmärksamma om ett lyckat samarbete finns mellan företagen. Med 

ett lyckat samarbete så underlättas interaktionen mellan köpare och leverantörer. Vilket 

resulterar i kunskaper och rutiner som tidigare ej funnits vid båda sidor. Med den ökade 

tilliten får de mer resurser till sitt förfogande, samt ökad frihet kring produktutvecklingen 

(Grimpe och Kaiser, 2010). L4, påpekar att starka förtroenden till företaget som helhet är 

av stor vikt. Hen påpekar dock att det ofta sker att folk lämnar företag för andra 
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möjligheter inom läkemedelsindustrin. K5, nämner att kompetenser måste kunna bevaras 

inom företaget. Därför måste enligt respondenten nyckelpersoner utvärderas, för att se på 

deras tekniska och logiska expertis. Detta i mån att se vad för “pusselbit” som måste 

ersättas, om dessa viktiga anställda skulle försvinna internt. 

Hur ofta kommunikationen bör ske finns det skilda åsikter om i både vår empiri samt i 

teoretiska referensramen. Som vi nämnde menar Grimpe och Kaiser (2010) och Roy och 

Sivakumar (2012) att kommunikationen inte är lika en lika viktig komponent för att ha 

bra relation med när stark tillit finns. L5 menar istället att det är viktigt att kommunicera 

kontinuerligt av outsourcing och att etablera och upprätthålla kommunikationen särskilt 

med högsta ledningen för att kunna dela med sig av kunskap och processer. Kristjánsson 

et al (2014) ger L5, ur vår aspekt, medhåll på hur viktigt det är med kontinuerlig 

kommunikation. Både ostrukturerad och strukturerat kommunikation krävs enligt 

författaren för att få en så lyckad kunskapsdelning som möjligt. L2 resonerar snarare sagt 

mer åt Grimpe och Kaiser (2010) och Roy och Sivakumar (2012) håll, att kontinuiteten 

blir mindre viktig utifrån hur mycket tillit du har till den andra parten. 

K2 lägger däremot stor betoning vid kommunikationen inom relationen, detta håller även 

författare såsom Krisjánsson et al. (2014) med om och menar att kommunikation är en 

kritisk part för att relationen och produktutvecklingen skall funktionera. Både 

leverantörerna och kunderna förmedlade i majoritet, vikten av att parterna lyssnar på 

varandra inom sina projekt. L5 menar att relationer inom outsourcing kräver att parterna 

är öppna, ärliga och transparenta, vad gäller kommunikation och beteenden, samtidigt 

som K2 menar att även fast vikten av kommunikation kan ses som en kliché så är den 

otroligt viktig för produktionen. Så litteraturen och empirin är överens om hur viktig 

kommunikationen är för relationen och produktutvecklingen.  
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6. Diskussion och slutsats 

Vi kommer i detta kapitel diskutera vad vi tidigare tagit upp i de olika delarna. Vi kommer 

även presentera slutsatserna vi skapat, samt besvara vårt syfte. Teoretiska och praktiska 

bidrag kommer även finnas med i detta kapitel, samt avslutningsvis kommer förslag ges 

till framtida forskning.  

 

6.1 Diskussion 

Det kan konstateras att det åligger ett flertal faktorer, vilket påverkar relationernas form, 

det vill säga hur kunden och leverantören står sig till varandra. För att besvara vårt syfte 

med uppsatsen, hur relationen mellan de två parterna som ingår i outsourcing tillsammans 

påverkar produktutvecklingen, så måste först och främst relationerna mellan de 

outsourcande företagen inom läkemedelsindustrin karakteriseras av oss. Detta för att 

sedan urskilja vad det kan ha för påverkan den ger på produktutvecklingen de skapar 

tillsammans.  

Relationerna inom outsourcing kan skildras väldigt olika, beroende på vilka företag finns 

inom den. Vad Zhao och Chen (2011) påpekar angående den outsourcing som sker inom 

läkemedelsindustrin, är att den till stor del består av större läkemedelsbolag som 

samarbetar med mindre företag, med mer unik och specialiserad teknologi och 

kompetenser. Detta kan härledas från att en tredjedel av alla läkemedel marknadsförda av 

läkemedelsbolagen år 2004, var i samarbete med ett mindre företag. Även våra 

respondenter, arbetar inom företag som antingen är en större kund eller mindre leverantör 

inom industrin. Hansen och Rasmussen (2013) nämner att den kraftfulla parten inom ett 

samarbete tenderar att dominera relationen de har, vilket kan ge negativa konsekvenser 

på deras gemensamma outsourcing.  

Detta antyder enligt oss att de större läkemedelsbolagen är mer kraftfulla i många 

situationer. Generellt sett så avgör storleken på företagen, bland annat vilken part som är 

den mer kontrollerande i relationen (Wognum et al, 2002; Zhao och Chen, 2011; Hansen 

och Rasmussen, 2013). Vad detta kan innebära, enligt Lamming (1996) figur 4, en mer 

asymmetrisk balans av kund-leverantör relationen. Det vill säga att den kraftfulla parten, 

kunden, kan ställa krav inom relationen. De vill använda, influera och kontrollera den 

andra parten enligt asymmetriska balansen (Wognum et al, 2002). Trots detta 

karaktärsdrag för relationer inom industrin, så finns det andra antydanden på ett 
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ömsesidigt beroende mellan kunder och leverantörer. Detta är den huvudsakliga 

anledningen för existens av symmetrisk balans inom relationer (Wognum et al, 2002), 

som Zhao och Chen (2011), påpekar så kompletterar de små och stora företagen inom 

industrin varandra.   

Ett ömsesidigt beroende härstammar från att ett ökat adderat värde tillkommit till 

outsourcingen, samt att långvariga samarbetsrelationer blivit mer centralt. Bengtsson et 

al. (2009) Menar att outsourcing av produktutveckling på senare tid har ökat. Detta för 

att företag ser ytterligare fördelar med att outsourca för att få tillgång till leverantörers 

kunskaper och kompetenser (Bengtsson et al, 2009), detta antyder enligt oss på ett ökat 

adderat värde. Vad gäller långvariga samarbetsrelationer mellan de två parterna, så 

påpekar Chou et al. (2015) att för en stark relation skall uppnås inom outsourcing, så 

krävs det att båda företagen är överens om att den skall vara under lång sikt. Detta är 

utifrån våra respondenters svar kritiskt, långsiktiga partnerskap med tillit och förtroende 

är enligt dem, viktigt inom läkemedelsindustrin. L3: 

“båda företagen har i slutändan samma mål och det är viktigt att angripa utmaningar 

tillsammans, snarare än att klandra den andra parten för att ha gjort något felaktigt.” 

Vad denna symmetriska relation, mellan kund och leverantör, sedan har för påverkan på 

produktutvecklingen är mer diffust. Men att företagen inom industrin i större utsträckning 

kompletterar varandra, har effekter på den. Som Zhao och Chen (2011) påpekar så har 

dessa stora läkemedelsbolag och mindre företag olika kunskap, som gör dem 

specialiserade i olika faser av produktutvecklingen. Mindre företagen har fördelar i tidigt 

stadium av produktutvecklingen, då de ofta har spetskompetenser och teknologi som i 

större grad står för unika produkter. Större läkemedelsbolag är ofta sedda som mer 

effektiva i det senare stadiet av utvecklingsprocessen (Reepmeyer, 2006). Både kunder 

och leverantörer förmedlade i majoritet, vikten av att de två parterna lyssnar på varandra 

inom sina projekt, det vill säga att en tvåvägskommunikation skall ske för att produkten 

skall bli lyckad. Det kan förmodas att kommunikationen och informationsöverföringen 

mellan kunder och leverantörer inom läkemedelsindustrin blir påverkade av en mer 

symmetrisk relation. En ökad beroendesituation leder till interaktivitet där båda parter 

samtalar och lyssnar på varandra (Wognum et al. 2002). Som Krisjánsson et al. (2014) 

belyser, så är kommunikationen trots allt en kritisk part för att relationen och därmed 

produktutvecklingen skall funktionera. 
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Därmed kan det konstateras att stora företag inom industrin i större grad besitter kontroll 

och kan ställa krav. Däremot existerar ett ömsesidigt beroende bland parterna, då 

leverantörerna besitter kärnkompetenser och intellektuella tillgångar som har särdrag från 

vad de själva har internt (Moneta & Dillon, 2001). Detta resulterar i kunskaper och rutiner 

som tidigare ej funnits vid båda sidor. Ömsesidigt beroende härstammar från detta 

adderade värde, men även från långvariga relationer. Med den ökade tilliten från 

långvariga relationer, får företagen mer resurser till sitt förfogande, samt ökad frihet kring 

produktutvecklingen (Grimpe och Kaiser, 2010). Att begreppet relation är i en stark 

symbios med outsourcing och produktutveckling är ur vår aspekt väldigt tydlig. Trots att 

ekonomiska fördelar som kan nås av outsourcing, är något både kunder och leverantörer 

framfört. Så anser vi att relationernas värde mellan kund och leverantör inom 

läkemedelsindustrin ej kan förnekas. Med mer likvärdiga relationer, där båda parter har 

villkor inom samarbetet (Wognum et al, 2002), så anser vi att en horisontell struktur finns 

för outsourcing, mellan kunder och leverantörer inom industrin. Där företag måste 

samarbeta i mån att uppnå en lyckad produktutveckling.  

 

6.2 Slutsats 

Syftet med vår studie var att få en ökad förståelse för hur produktutvecklingen mellan 

parterna inom outsourcing blir påverkad av den relation som de har gentemot varandra. 

Studien har visat vad för karaktär relationen i allmänhet har inom läkemedelsindustrin, 

det vill säga hur kunden och leverantören brukar stå sig till varandra. Vårt arbete har 

bidragit till en ytterligare insikt om hur likvärdiga relationerna är inom 

läkemedelsindustrin. Vi har diskuterat vad för betydelse det har att kunderna inom 

industrin, generellt är av en mycket större storlek än leverantörerna. Detta har vi slutlett 

till att de besitter en stor kontroll och mycket makt inom relationen, trots detta finns det 

enligt vårt resultat, ett ömsesidigt beroende, då de mindre leverantörerna ofta har 

spetskompetens och teknologi, som de stora företagen själva ej besitter. Detta påverkar 

produktutvecklingen inom läkemedelsindustrin i en större utsträckning. Vi har även 

kommit fram till att relationen mellan kund och leverantör har en stark påverkan på 

produktutvecklingen som utförs mellan parterna. Då långvariga relationer, tillit och 

förtroende, är vad som både respondenter och litteratur har framställt som centralt för en 

lyckad outsourcing av produktutveckling. Vår uppsats har ytterligare 

teoretiserat forskningsområdet outsourcing av produktutveckling inom 
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läkemedelsindustrin. Det vår studie även belyst är relationers påverkan inom ämnet, 

vilket är det som givit vår studie en egen framställning inom forskningsområdet.  

 

6.3 Teoretiskt bidrag 

Studiens teoretiska bidrag är framförallt bekräftelse av tidigare forskning då det gäller 

relationer inom outsourcing, Samt hur outsourcing av produktutveckling inom 

läkemedelsindustrin ser ut. Studien bidrar till viss mån, även med en förbisedd del av teori 

som vi visar med vår studie. Denna förbisedda del är hur relationerna inom outsourcing 

av produktutvecklingen ser ut i just läkemedelsindustrin. Inom läkemedelsindustrin har 

outsourcing blivit allt mer relevant att forska kring, då det är på uppstigning och är allt 

mer förekommande för företagen. Här ser vi att vi bidrar till forskning genom att 

uppmärksamma personer inom läkemedelsindustrins syn på relationerna mellan 

företagen, något tidigare forskning ej gjort på liknande vis.  

 

Utöver att bekräfta tidigare forskning i de områden vi tidigare nämnt, bidrar studien vi 

utfört alltså med att skapa en koppling mellan de begrepp vi använder i syftet som är 

outsourcing, produktutveckling, relationer och läkemedelsindustrin. Kopplingen mellan 

dessa finns inte i teorin och vår studie visar på ett väldigt starkt samband mellan 

begreppen där respondenterna belyser vikten av sambandet. Således bidrar vår studie med 

ny teorin om relationer inom outsourcing av produktutveckling, inom 

läkemedelsindustrin, samt vilka konsekvenser det finns med fördelaktiga relationer. 

 

6.4 Praktiskt bidrag 

Majoriteten av studier inom outsourcing och/eller produktutveckling inom 

läkemedelsindustrin vill förbättra ledares hanteringsmetoder kring området, eller belysa 

skillnader i output och resultat. Detta har aldrig varit våra intentioner med studien, vi har 

istället fokuserat på att ge en ökad förståelse kring relationernas påverkan på outsourcing 

av produktutveckling. Studien skall därmed praktiskt bidra med ytterligare insikt för hur 

outsourcingparterna mer generellt bör agera inom sin relation. Då vår studie väcker tankar 

kring vikten av ömsesidigt beroende mellan företagen, vikten av långsiktiga relationer 

och vad för roll tillit har mellan parterna. Men även hur produktutvecklingen påverkas av 

detta, genom att de två parterna som ingår i outsourcingen, i allmänhet har olika 

färdigheter och kompletterar varandra. 
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6.5 Förslag till vidare forskning 

Utifrån studien har vi fått en förståelse kring att det finns ett flertal faktorer inom 

industrin, som ger en påverkan på relationer och produktutveckling. Respondenterna 

besvarade våra frågor om relationer och produktutveckling genom att belysa de 

myndighetskrav från Food And Drug Administration (FDA) och Europeiska 

läkemedelsmyndigheten (EMA) men även kliniska tester och andra saker som vår 

förförståelse, korta tidsram, samt komplexitet valde att inte ta med i arbetet. Vidare 

forskning anser vi därför borde vidareutveckla kring FDA och EMAs krav samt kliniska 

tester inverkan på relationerna mellan kund och leverantör i läkemedelsindustrin, då det 

skulle ge en ytterligare bredd till forskningsområdet.  
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8. Bilagor 
 

8.1 Intervjuguide 

Hur viktig är relationen med era kunder, för att kunna skapa lyckad 

outsourcingprocess? 

Hur påverkar denna relation slutprodukten? 

Vilka är de mest centrala delarna för att få en lyckad relation inom outsourcing? 

Hur viktig är kundkontakt under utvecklingsprocessen? 

Om det är viktigt, hur underlättar ni på bästa sätt kontakten med kunderna under 

utvecklingsprocessen? 

Vad är det huvudsakliga fokusen för företag, i mån att skapa lyckade produkter 

med hög standard inom ert område?  

Finns det något speciellt kriterium ni tittar på när det kommer till val av partner? (vad tror 

du era kunder tittar på när det kommer till val av partner) 

Vad ser du för konsekvenser/påverkan med att outsourca produktutvecklingen? 

Följdfråga om endast positiva: Finns det några negativa aspekter? 

Följdfråga om endast negativa: Finns det några positiva aspekter? 

Hur påverkar detta en lyckad produktutveckling enligt dig? 
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