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It generally takes 10 to 12 years for a new drug to hit the market. The pharmaceutical industry 

invests huge sums in these early stages of research and development. In spite of the rapidly 

rising research and development expenditures fewer and fewer blockbuster drugs are being 

developed. Longer lead times and aggressive generic post-patent competition have narrowed 

the timeframe for the pharmaceutical companies to profit on their investments. 

In the face of these threats the pharmaceutical industry has developed a battery of strategies to 

prolong market exclusivity and to maximize return on investment. These emerging strategies 

are commonly known as Life cycle management (LCM), which actually is more of a concept 

than a method. A life cycle is a sequence that stretches all the way from early research and 

development, through marketing to finally end when the product is withdrawn from the 

market. By managing the product through these different stages the company can improve the 

commercial lifespan. 

This thesis analyzes how Life cycle management is implemented in the Swedish 

pharmaceutical industry. The data is based on interviews from people who are active in the 

pharmaceutical business. Further, the thesis studies the strategies that AstraZeneca used for 

their gastrointestinal drugs Losec and Nexium. 

Based on the collected data from the interviews a clear view of the role and involvement of 

LCM strategies appears. The value and importance of LCM have steadily increased during the 

last 10 years. LCM is heavily embedded in the decision processes of drugs today. Several 

strategies such as OTC switching and patent prolongation through pediatric indication 

application are common practice. The Swedish pharmaceutical industry has a prominent 

position in the advancement of LCM. 

Key words: Life cycle management (LCM), drug, patent, pharmaceutical industry, 

AstraZeneca
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Abstrakt 

Titel: Implementering av ”Life Cycle Management” i svensk läkemedelsindustri 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Erik Hedner 

 

Handledare: Pär Vilhelmson 

 

Datum: 2009-05 

 

Idag lanseras mindre innovativa nya läkemedel än under 80- och 90-talet. Kostnaderna för att 

utveckla ett läkemedel har ökat och det tar dessutom längre tid från upptäckt till lansering. 

Läkemedel har endast en begränsad marknadsexklusivitet som styrs av patentskyddet. Vid 

patentutgång så utsätts läkemedlet för stenhård konkurrens från aggressiva generika 

tillverkare. De ställs hårdare krav på forskande farmaceutiska företag för att vara lönsamma i 

detta klimat. 

Det finns en tydlig trend att läkemedelsföretag har blivit mer beroende av sina storsäljande 

läkemedel. Ett flertal offensiva strategier har utvecklats för att förlänga lönsamheten hos de 

mest framgångsrika läkemedlen, t.ex. genom att minska utvecklingstiden, utveckla nya 

formuleringar och expandera indikationerna. ”Life cycle management” (LCM) är ett 

samlingsbegrepp på dessa strategier, som används under en produkts livscykel för att förbättra 

den kommersiella livslängden. Försäljning och marknadsföring för innovativa läkemedel 

passerar distinkta faser och olika strategier krävs beroende på vilka fas en produkt befinner 

sig i.  

I denna uppsats analyserar jag hur LCM är implementerat i den svenska läkemedelssektorn. 

Slutsatserna bygger på data från intervjuer av personer som är sysselsatta inom 

läkemedelsbranschen. Uppsatsen studerar dessutom de strategier som AstraZeneca har använt 

för sina två magtarmläkemedel Losec och Nexium. 

Baserat på insamlad intervjudata så framkommer tydligt att LCM är starkt involverat i 

beslutsprocesserna runt ett läkemedel. Betydelsen av LCM har successivt ökat under de 

senaste 10 åren. Flera strategier för t.ex. patentförlängning är idag vanligt förekommande. 

Den svenska läkemedelsbranschen ligger relativt långt fram i denna utveckling. 

Nyckelord: Life cycle management (LCM), läkemedel, patent, läkemedelsindustri, 

AstraZeneca
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1. Inledning 

I detta kapitel ges en bakgrund för läkemedelsindustrin med fokus på de svenska 

förhållandena och leder sedan fram till uppsatsens problemformulering och syfte samt 

avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Historiskt sett har läkemedelsindustrin levererat stor nytta till samhället. Under förra seklet 

utvecklades effektiva läkemedel som antibiotika, analgetika, hjärtkärlläkemedel och 

antidepressiva medel vilket har påverkat levnadsförhållanden för miljontals människor.  

I läkemedelsindustrins begynnelse spelade innovatören och forskaren en stor roll och fokus på 

forskning och utveckling (FoU) var större. I den industriella strukturen som fanns på tidigt 

80-tal och längre tillbaka var i princip alla läkemedelsföretag helt integrerade i samtliga delar 

av läkemedelskedjan, från tidig forskning till försäljning och distribution.  

 

Under 70- och 80-talet åtnjöt läkemedelsindustrin otroliga framgångar och redovisade årligen 

tvåsiffriga tillväxttal. Framgångarna byggde på en stark FoU, patent som gav exklusivitet och 

stora distributionsapparater. Men tillväxten har avstannat, succé läkemedel s.k. ”blockbusters” 

har blivit färre och färre och konkurrensen har hårdnat när fler generika företag har dykt upp 

på scenen. Idag är branschen mer komplex och specialiserad än någonsin. Nuvarande 

affärsmodeller har svårt att bära de stora kostnaderna som genereras från FoU. Detta har lett 

till tydliga förändringar i läkemedelsindustrin i sättet att hantera en produkt under dess 

livscykel. 

1.2 Problemformulering 

Läkemedelssektorn är en av världens mest reglerade branscher. Flera processer är omgärdade 

av rigida och komplexa regelverk som syftar till att säkerställa vetenskaplig effekt, acceptabel 

säkerhet och jämn kvalité hos produkterna (Läkemedelslag 1992:859; Lag 1996:1152). 

Utvecklandet av ett nytt läkemedel är tidskrävande, riskfyllt och kostsamt. Den 

genomsnittliga kostnaden för FoU uppskattas till över $800 miljoner för innovativa nya 

läkemedel och det tar i snitt 10 till 12 år innan en läkemedelskandidat slutligen lanseras på 

marknaden (DiMasi et al, 2003; Adams & Branter, 2006). Vid marknadsintroduktion har 

redan flera år passerat på substanspatentet. Företaget har ett begränsat tidsspann med patent 

exklusivitet där de har möjlighet att ta ut ett premium pris för att få igen de enorma kostnader 
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som härstammar från de tidiga utvecklingsstegen. När patenttiden löpt ut utsätts ett läkemedel 

för aggressiva attacker från generika företag och både vinster och volymer faller drastiskt. 

Endast en tredjedel av alla originalläkemedel är lönsamhet sett till hela dess livstid 

(Grabowski & Vernon, 2000). Hotbilden har blivit mer komplex för den innovativa 

läkemedelsindustrin idag. Generika företag är väldigt offensiva och lanserar läkemedelskopior 

även för terapiområden med relativt låg lönsamhet. 

 

Forskande läkemedelsföretag använder idag ett batteri av metoder för att maximera vinsten 

för ett innovativt läkemedel. "Life cycle management" (LCM) har blivit ett samlingsbegrepp 

för olika strategier som tillämpas under en produkts livscykel och som syftar till att förlänga 

dess kommersiella livslängd (Klöpffer, 2002; Bruce, 2003; Bolesh, 2008; Voet, 2008). Denna 

uppsats ämnar studera vilken roll och betydelse LCM tilldelas i de beslutsprocesser som rör 

strategiutformning av läkemedel i olika produktcykler med fokus på de förhållanden som 

råder på den svenska marknaden. I anslutning till detta studerar uppsatsen i vilken 

utsträckning AstraZeneca har använt sig av LCM för att maximera vinsterna för de 

sinsemellan konkurrerande produkterna Losec och Nexium? 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att analysera hur "Life Cycle Management" är implementerat i den 

svenska läkemedelsindustrin. Slutsatserna bygger på data från intervjuer av personer 

sysselsatta i den svenska läkemedelsbranschen. Med hjälp av den teoretiska modellen och 

analyser från dessa intervjuer studeras ett enskilt fall där LCM har använts. Fallstudien 

fokuserar på de strategier som AstraZeneca har använt för att optimera vinsten från de två 

gastrointestinala protonpumpshämmarna Losec och Nexium med fokus på perioden 1998 till 

2002.    

1.4 Avgränsning 

Denna uppsats är avgränsad till att studera hur LCM är implementerat i den svenska 

läkemedelsbranschen. Urvalet av informanter är medveten avgränsat till fem, eftersom 

intervjun är både tidskrävande att genomföra samt att analysera. Resultatet ger en överskådlig 

inblick i vilken omfattning LCM används som stöd vid strategiska och taktiska beslut under 

ett läkemedels livscykel. 

Fallstudien inriktar sig på perioden 2000 till 2002. Under detta tidsspann inträffade både 

Losecs patentutgång samt Nexiums lansering. 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs hur studien är genomförd. De två metoder som ligger till grund för 

uppsatsen presenteras samt deras tillvägagångssätt beskrivs. Efter det följer en genomgång 

av datainsamling, urval och bortfall, trovärdighet och äkthet samt slutligen källkritik. 

 

2.1 Kvalitativ metod 

Uppsatsen är genomförd utifrån en kvalitativ ansats. En kvalitativ studie är "en 

forskningsstrategi där tonvikten vid insamling och analys av data oftare ligger på ord än på 

kvantifiering" (Bryman & Bell, 2005).  En kvalitativ undersökning innebär i normalfallet en 

intensiv studie av en liten population med vissa gemensamma egenskaper.  I den kvalitativa 

studien har ett flertal läkemedelsföretag kontaktats för att få branschens syn på LCM. 

Datainsamlingen har skett via semistrukturerade, nominala och kvalitativa intervjuer. Åsikter, 

mönster och värdering i intervjuerna har dokumenterats och analyserats för att få en bild av 

hur LCM är integrerat i organisationen och i branschen. 

2.2 Fallstudie 

Fallstudier förknippas ofta med kvalitativ forskning, även om detta inte är helt sant så 

uppfattas ostrukturerade intervjuer och deltagande observationer som bra verktyg i en 

fallstudiedesign (Bryman & Bell, 2005).  I denna uppsats så har en enkelfallstudie analyserats 

parallellt med ovanstående kvalitativa studie . En enkelfallstudie är ett detaljerat och ingående 

studium av ett specifikt fall och kan t.ex. vara en organisation, en anläggning eller en 

händelse. Fallstudier tillämpar ofta både kvalitativa och kvantitativa metoder (Bryman & Bell, 

2005). Fallstudien i denna uppsats är fokuserad dels på slutfasen och dels den initiala fasen i 

två storsäljande läkemedels produktliv. Avsikten är att studera de strategier som använts vid 

patentutgången för Losec och lanseringen av Nexium. 

2.3 Primär och sekundärdata 

När man samlar in information till en studie så skiljer man på primär- och sekundärdata. 

Primärdata är information som kommer direkt från en ursprungskälla ofta i form av enkäter 

eller intervjuer. Sekundärdata är däremot redan insamlad och återgiven och finns tillgänglig i 

exempelvis artiklar eller tidskrifter. Denna typ av information används vanligtvis för att få en 

bakgrund och en överblick i en studie (Bryman & Bell 2005). 
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Primärdata i den kvalitativa studien utgjordes av intervjuer. Följande fem informanter 

intervjuades; Bernt Everts (2009-04-20), Leif Andersson (2009-04-30), Magnus Andersson 

(2009-05-05), Jonas Lundkvist (2009-05-08) och Niklas Karlberg (2009-05-14). Samtliga 

intervjuer finns återgivna som bilagor. Intervjuerna spelades inte in utan anteckningar skedde 

löpande. Anteckningarna sammanställdes inom 6 timmar efter att intervjun avslutades. 

Intervjun varade ca 60 minuter. Fyra av intervjuerna skedde via telefon. 

 

Data för fallstudien utgörs uteslutande av sekundärdata och utgår ifrån AstraZenecas 

årsredovisningar (1999-2008), vilka finns tillgängliga för digital nedladdning via deras 

hemsida. Kompletterande historisk data har hämtats från IMS Health, som driver en 

kommersiell databas över global data för läkemedelsindustrin. Försäljningsdata har bearbetats 

för att illustrera marknadseffekten vid lanseringen av Nexium. 

 

Material för teoretisk bakgrund för LCM har utgått från företagsekonomisk litteratur. 

Sekundärdata för att komplettera teori och empiri har bestått i vetenskapliga publikationer och 

tidningsartiklar. De huvudsakliga internetkällorna har varit AstraZenecas hemsida samt de 

båda branschorienterade nyhetstidningar Dagens Medicin och Läkemedelsvärlden. 

2.4 Urval och bortfall 

Antal intervjuer begränsades till fem i uppsatsen. Förfrågningar om intervjuer skickades ut till 

följande företag 2009-04-07; Pfizer, MSD/Merck, Novartis, GSK och AstraZeneca. Dessa 5 

företag valdes ut eftersom de är bland de 10 största läkemedelsföretagen både globalt och i 

Sverige. 

Eftersom endast Novartis ställde upp på att svara på intervjun, så skickades ytterligare 

förfrågningar under perioden 2009-04-17 till 2009-04-30 ut till följande företag; Amgen, 

Bristol-Myers Squibb, Actavis samt till en läkemedelskonsult. Dessa förfrågningar gick till 

eller via kontakter till författaren, vilket kan ha bidragit till att samtliga medverkade i 

intervjun. Tänkbara anledningar till att fyra av de ursprungliga företagen valde att inte 

medverka kan t.ex. ha varit pågående fusioner i Pfizer (med Wyeth) och MSD/Mercks (med 

Schering-Plough). Det kan även ha varit andra interna mekanismer, som t.ex. AstraZenecas 

etablering av ett nytt nordiskt marknadsbolag, vilket innebär en personalnedskärning på 

nästan 30 % (www.astrazeneca.se, 2009-04-29). Dessutom kan vissa företag vara ovilliga att 

diskutera LCM även i generella termer, eftersom det berör deras marknadsplaner. 
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2.5 Trovärdighet och äkthet 

Många forskare anser att kvalitativa studier skall bedömas efter andra kriterier än kvantitativa.  

Kvalitén i en kvalitativ studie bedöms då med alternativ till begreppen validitet (hur 

tillförlitlig data är) och reliabilitet (hur trovärdig data är). Enligt Bryman & Bell (2005) så är 

de två grundläggande kriterierna för bedömning av en kvalitativ undersökning trovärdighet 

och äkthet. Trovärdighet kan i sin tur indelas i: 

 tillförlitlighet (en motsvarighet till intern validitet), 

 överförbarhet (en motsvarighet till extern validitet), 

 pålitlighet (en motsvarighet till reliabilitet) 

 möjlighet att styrka och bekräfta (en motsvarighet till objektivitet) 

Det andra kriteriet, äkthet, innefattar bl.a. om undersökningen ger en tillräckligt rättvis bild av 

de uppfattningar och åsikter som finns bland informanterna. 

 

Uppsatsens tillförlitlighet hade kunnat förbättras genom en tidig respondent validering. 

Informanterna kommer att få ta del av resultatet först när uppsatsen färdigställts. 

Överförbarheten, dvs. i vilken grad resultaten från intervjuerna har betydelse utanför de 

specifika fallen (företagen), anser författaren vara relativt hög. Pålitligheten bedöms vara hög, 

eftersom informanternas uppgifter stämmer väl med empiriska resultat. Dock kan pålitlighet 

ha påverkats pga. att författaren känner några av informanterna sedan tidigare. Författaren har 

medvetet försökt att undvika personliga värderingar under intervjuerna och därför bedöms 

objektiviteten vara god. Att bedöma äktheten är svårt, men författaren har försökt att ge en 

rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som framkommit under intervjuerna. 

2.6 Källkritik 

Informanterna har vitt skilda bakgrunder och även företagen kan betraktas som en relativt 

heterogen grupp, eftersom de inkluderar både Big Pharma, generika tillverkare och 

specialiserade mellanstora företag. Samtliga informanter har dock en mångårig och gedigen 

erfarenhet inom läkemedelsindustrin. 

Fyra av intervjuerna har skett via telefon. Detta påverkar givetvis den sociala kontakten under 

intervjuns förlopp, vilket kan ge subtila förändringar i resultat. Det är även möjligt att 

resultatet kan ha påverkats av det faktum att författaren personligen känner tre av informanter 

sedan tidigare. Populationsstorleken var medvetet begränsad, vilket är kutym i en kvalitativ 

studie. Därför är det svårt att dra alltför generella slutsatser utifrån studiens resultat. 
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3. Teori 

I detta kapitel beskrivs den modell som utgör grunden för analysen. Life cycle management är 

ett mycket brett begrepp och kan innefatta strategier kring produktutveckling, konkurrens 

marknadsföring, prissättning, patentförlängning, kundsegmentering och varumärkes-

hantering. En genomgående analys av ingående komponenter är inte möjligt i denna uppsats. 

Teoriavsnittet beskriver därför endast övergripande modell över LCM.  

 

3.1 Life Cycle Management (LCM) 

Att en produkt har en livscykel innebär att den har en begränsad livstid, att försäljning och 

marknadsföring passerar distinkta faser, att olika strategier krävs beroende på vilka fas en 

produkt befinner sig i samt att vinster och omsättning fluktuerar (Klöpffer, 2002; Voet 2008) 

”Life cycle management” (LCM) är ett samlingsbegrepp som används för att beskriva 

mekanismer som är involverade i att förlänga den kommersiella livslängden hos en produkt. 

Begreppet LCM är synonymt med ”Product life cycle management” (PLCM). Däremot brukar 

man skilja LCM från ”Product lifecycle management” (PLM), som är mer inriktat på 

produktutveckling och använder en mer teknisk referensram (Industry Week, 2004). Eftersom 

en direkt svensk översättning på ”Life cycle management” saknas så kommer den engelska 

termen användas genomgående i arbetet. 

 

Ett läkemedels livscykel startar redan under de tidiga utvecklingsstegen och slutar först när 

läkemedlet avvecklas eller marginaliseras, vilket i praktiken inträffar strax efter patentutgång. 

I läkemedelsbranschen är patentet en central aspekt och påverkar förutsättningarna för 

konkurrens tydligare än i många andra sektorer. För innovativa läkemedel, dvs. patenterade 

original läkemedel, innebär patentutgång ett kraftigt försäljningsras. LCM för läkemedel är 

därför i första hand inriktat på att maximera patenttid och att försöka erövra så stora 

marknadsandelar som möjligt under denna begränsade tid.  Det finns en rad olika 

komponenter i LCM vilka omnämndes i kapitlets ingress. En ingående analys av samtliga 

komponenter ligger utanför uppsatsens ramar. Teori avsnittet tar istället ett helhetsperspektiv 

runt LCM som en bred modell som samlar alla dessa komponenter. Läkemedlets livscykel 

indelas sedan i ett antal distinkta faser. 
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De strategier som används inom LCM skiljer sig åt beroende på var i produktlivscykeln 

läkemedlet befinner sig. Det initiala steget är karaktäriserat av höga kostnader och stor 

osäkerhet. Först i samband med marknadsintroduktion kan företaget få ersättning för sina 

investeringar. Lanseringsfasen är offensiv och dynamisk. I takt med att produkten närmar sig 

mognadsfasen så sjunker tillverkningskostnader, vilket ger ekonomiska skalfördelar. Efter 

patentutgång är strategin betydligt mer defensivt inriktad och går ut på att försöka behålla en 

så stor marknadsandel som möjligt. 

 

Klöpffer (2002) beskriver fem olika stadier i en produkts livscykel. En produkt behöver inte 

passera samtliga faser utan kan stanna upp eller till och med hoppa över en fas. Exempelvis så 

kan vissa produkter fallerar redan under utvecklingsfasen, andra produkter kan ha en tydlig 

trendliknande försäljning där de snabbt når en försäljningstopp för sedan hastigt tappa 

marknadsandelar medan vissa produkter istället stannar i det lönsamma mognadsstadiet 

genom att ständigt erbjuda ett högt produktvärde eller genom att ständigt förnya varumärket. 

 

 

Diagram 1: Stadier i en produkts livscykel. 

 

1. Utvecklingsstadiet (Development Stage) 

 Höga kostnader 

 Stora investeringar i FoU 
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 Inga intäkter 

 Ingen försäljning  

 Negativt kassaflöde 

 Identifiera framtida kundsegment 

 

2. Lanseringsstadiet (Introduction Stage) 

 Höga kostnader 

 Låga säljvolymer 

 Stor säljstyrka 

 Nettoförlust 

 Expansiv marknadsföring 

  

3. Tillväxtsstadiet (Growth Stage) 

 Kostnadsreducering via stordriftsfördelar 

 Markant ökad försäljningsvolym  

 Ökad lönsamhet  

 Prissättning för att maximera marknadsandelar 

 Ökad konkurrens  

 

4. Mognadsstadiet (Maturity Stage) 

 Sjunkande kostnader 

 Maximal försäljningsvolym 

 Priser justeras löpande efter konkurrens 

 Produkten differentieras 

 Varumärket utvecklas 

 Hög lönsamhet 

 

5. Nedgångsstadiet (Decline Stage) 

 Försäljningstapp 

 Sjunkande priser 

 Successivt minskande lönsamhet 

 Produktutveckling, avyttring eller avveckling 
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Om man applicerar Klöpffers modell på två läkemedel, där läkemedel A framgångsrikt 

använder sig av LCM strategier till skillnad från B, så illustreras skillnaderna tydligt i 

följande figur (Daly & Kolassa, 2004; Kvesic, 2008): 

 

Diagram 2: Grundläggande steg i ett läkemedels livscykel. 1. Utveckling, 2. Lansering, 3. Öka produktens värde, 

4. Förlänga produktens livslängd, 5. Bibehålla marknadsandelar efter patentutgång. 

Läkemedel A, har till skillnad från läkemedel B, framgångsrikt tillämpat LCM strategier i samtliga faser. 

 

1. Utveckling och godkännande.  

I de tidiga faserna försöker företaget reducera utvecklingstiden för nya 

läkemedelskandidater och minska kostnaderna för FoU samt påskynda godkännandet. 

2. Lansering.  

Tillämpa marknadsföringsstrategier för att snabbt erhålla betydande marknadsandelar.  

3. Öka produktens värde.  

Utveckla nya indikationer och beredningar. Skapa positiva associationer till 

varumärke. Identifiera viktiga kundgrupperingar. 

4. Förlänga produktens livslängd.  

Utveckla tilläggspatent. Hindra generika och andra konkurrenter. 

5. Försvara och bibehålla marknadsandelar efter patentutgång.  

3.2 Immaterialrätt 

Immaterialrätt består av områdena patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt. 

Syftet är att uppmuntra innovation och utveckling. Innehavaren får i praktiken exklusivitet 

under en begränsad tid (ensamrätten till kännetecken är dock inte tidsbegränsad) (PRV, 2009). 
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De delar av det industriella rättskyddet som är aktuellt för läkemedelsbranschen är patent och 

varumärke. 

Ett patent kan liknas vid ett legalt monopol. Det innebär att innehavaren under en begränsad 

period har exklusiva rättigheter att förhindra andra från att tillverka, använda eller sälja en 

patenterad produkt eller tjänst. En typisk farmaceutisk produkt består av en patenterad 

substans (NCE) och en patenterad beredningsform för att tillföra läkemedlet (Grabowski, 

2002; Voet, 2008). 

3.2.1 Patent 

En viktig del i farmaceutiska livscykelsstrategier är att förlänga patentskyddet genom att 

ansöka om olika typer av tilläggspatent. Ett sekundärt patent innebär att företaget modifierar 

det ursprungliga läkemedlet för att erhålla en signifikant förbättring som sedan patenteras. 

Med hjälp av tilläggspatent kan man förlänga marknadsexklusivitet (Burdon & Sloper, 2003). 

 

 

 

Diagram 3: Patentstrategier i läkemedlets livscykel som resulterar i förlängd marknadsexklusivitet. 
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Eftersom målet är att förlänga perioden av exklusivitet så skickas sekundära patent in efter 

grundpatentet. Möjliga typer av sekundära patent är (Burdon & Sloper, 2003; Voet 2008): 

 Ny formulering, vilket kan innebära: 

 Ny komposition 

 Ny polymorfism 

 Ny beredningsform 

 Prodrug 

 Ny indikation 

 

Vad som är ett sekundärt patent och vad som är ett nytt substanspatent är inte alltid lätt att 

avgöra. En prodrug som förbättrar biotillgängligheten genom en högre koncentration av aktiv 

metabolit kan t.ex. falla inom båda kategorierna. Det kan även en annan polymorf form, vilket 

bl.a. har gett upphov till en debatt om originaliteten hos protonpumpshämmaren Nexium 

(NMC News, 2007). 

 

Ett tilläggspatent behöver inte innebära en fysisk förändring av läkemedlet utan det finns flera 

s.k. regulatoriska patent, där en händelse, studie eller annan orsak kan resultera i ett förlängt 

patent (Eggleston, 2003; Voet, 2008). Nedanstående tilläggspatent har en regulatorisk 

utgångspunkt: 

 OTC övergång (EU) 

 Pediatrisk indikation 

 Första generika ansökan (USA) 

 Särläkemedelsstatus (Orphan drug) 

 

Ett företag kan även försöka blockera konkurrenter från att lansera sina läkemedel på 

marknaden. Blockader är vanligt förekommande fenomen hos forskande läkemedelsföretag 

som försöker förhindra generika från att lanseras. En taktik som en del företag tillämpar strax 

innan patentutgång är att dra tillbaka eller fasa ut en beredningsform samtidigt som en ny 

patenterad beredningsform lanseras. Patienterna och läkarna har då inget annat fall än att 

övergå till den nya beredningsformen. Denna strategi sätter generisk substitution ur spel, 

eftersom olika beredningsformer inte är utbytbara. 

 

Alla produkter går inte igenom samtliga fem faser som beskrivs i diagram 1. I många andra 

konsumentbranscher kan produkter vara kvar i mognadsfasen där lönsamheten är som störst. 
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För läkemedel däremot så är denna fas tidsbegränsad och styrs av patenttiden och inträder 

normalt under några år strax innan patentet löper ut. Vid patentutgång inträder den 

nedåtgående fasen snabbt och marknadsandelarna faller kraftigt. 

 

Läkemedelsindustrin har mycket att vinna på att anamma LCM strategier. En minskning av 

antalet nya innovativa läkemedel, hårdare konkurrens, fler och aggressivare generika företag, 

ökade FoU kostnader och få läkemedel som når hela vägen fram till lansering har gjort 

företagen mer beroende av att maximera vinsterna från sina storsäljare (Cockburn, 2004; 

Grabowski, 2004). 

 

Produktcykler för läkemedel mäts i år och är avsevärt kortare än i de flesta andra industrier. 

Inga innovativa läkemedel klarar att hålla kvar samma lönsamhet efter att patentet går ut. 

Skydd av immaterialrätt är således kritisk i läkemedelssektorn och stora summor läggs på 

metoder för att förlänga patent genom rättsliga åtgärder (Bruce, 2003). Ett substanspatent ger 

ett skydd på 20 år. Men ett företag ansöker om ett substanspatent på ett mycket tidigt stadium 

i utvecklingsprocessen och därför är den effektiva livstiden för ett patent (EPL) mycket 

kortare än 20 år. EU, USA och Japan har därför lagstadgat om s.k. "patent term restoration 

laws" som innebär att patentet på original substansen kan förlängas (Voet, 2008). Idag ligger 

EPL för majoriteten av läkemedelspatenten på 11-13 år (Kvesic, 2008; Voet, 2008). 

 

I USA instiftade 1984 "Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act", även känd 

som Hatch-Waxman lagen, som gör det möjligt för generiska tillverkare att få sina 

läkemedelskopior godkända via ett speciellt ansökningsförfarande s.k. "Abbreviated New 

Drug Applications" (ANDAs). I ansökningsprocessen för generika kan sökande hänvisa till 

effekt och säkerhets dokumentation som finns för originalsubstansen och behöver därför 

endast uppvisa bioekvivalens, dvs. att de kemiska och farmaceutiska aspekterna är likvärda 

(Grabowski, 2004; Voet, 2008). Ett likartat system finns numera även för generika som 

lanseras på den europeiska marknaden (Läkemedelsverket, 2009). I USA finns dessutom 

ytterligare en lag som rör patent för generika. Den tillverkare som först ansöker om ett ANDA 

får 180 dagars generisk exklusivitet efter patentutgång, vilket innebär att övriga generika inte 

får säljas under de första 6 månaderna (Voet, 2008). Idag finns även lagar som förlänger 

patentet med den patenttid som går förlorat när läkemedlet ligger under regulatorisk utredning 

hos läkemedelsmyndighet. Den maximala förlängningen är 5 år (Voet, 2008).  
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Det starkaste farmaceutiska patentet är ett substanspatent (NCE). Ett företag ansöker ofta om 

att patentet omfattar kemiskt snarlika substanser. En annan typ av patent är indikationspatent 

där företaget ansöker om att patentera användning mot fler medicinska åkommor. En tredje 

typ är formuleringspatent där företaget ansöker om att patentera en ny komposition eller en ny 

beredningsform (Voet, 2008). 

 

Patent Period i USA  Period i Europa 

Substans (NCE) 5år 6 - 11 år 

"Orphan drug" 7 år 10 år 

Pediatrisk "Orphan drug" 7 år 12 år 

Ny indikation eller 

formulering 

3 år 5 år 

Pediatrisk indikation 6 månader 6 månader 

Generisk exklusivitet 180 dagar − 

OTC övergång − 1 år 

 

Tabell 1: Strategier för patentförlängning i USA och Europa (Voet, 2008). 

3.2.1 Varumärke 

Enligt Keller (2007) så är ett varumärke "ett namn, benämning, märke, symbol eller design 

var syfte är att identifiera produkten eller tjänsten samt att differentiera den från 

konkurrerande produkter eller tjänster". Traditionellt sett har läkemedelsbolagen fokuserat 

mer på produkterna än på varumärkena. De tekniska och medicinska kvaliteterna såsom 

indikation, säkerhet, beredningsform och klinisk effekt har premierats av läkarna.  

Det har länge diskuterats vilken roll varumärket har i läkemedelssektorn och huruvida 

strategier för varumärkeshantering som används i andra sektorer kan överföras till 

läkemedelsindustrin (Griffiths, 2007; Ladha, 2007). Den korta livscykeln innebär att 

varumärket inte har samma inverkan på produktens långsiktiga försäljning och vinst som i 

andra sektorer. Läkemedelssektorn har dessutom flera regleringsmekanismer för priskontroll 

och marknadsföring som begränsar varumärkets inflytande. Förbud mot marknadsföring av 

receptbelagda läkemedel till patienter försvagar kraftigt ett Rx läkemedels varumärke. 

Namnregler kring generika (Läkemedelsverket, 2009) marginaliserar betydelsen för generiska 

varumärken. Alla dessa regleringar betyder dock inte att varumärken är en betydelselös aspekt 

för läkemedel. Vid lansering av innovativa läkemedel sker omfattande marknadsförings-
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kampanjer vilka är förankrade i starka varumärken, exempelvis lanseringen av Nexium på den 

amerikanska marknaden (Schmidt, 2001). Intensiv marknadsföring och regelrätta priskrig 

förekommer även under mognadsfaserna för innovativa läkemedel när konkurrerande s.k. me-

too preparat lanseras, exempelvis mellan Lanzo och Losec under 90-talet (Affärsvärlden, 

2000-11-20). 

 

När det gäller företagssymboler och liknande så kan ett starkt korporativt varumärke 

visserligen ge fördelar som tillit, lojalitet och vetenskaplig trovärdighet (Keller, 2007), men 

effekterna betraktas som små för läkemedelsföretag. Branschen har de senaste årtiondena 

kännetecknats av många fusioner och i en konsoliderande miljö tappar företagets varumärke 

betydelse (Moss, 2001). Dessutom har läkemedelsföretag svårare att synas i media pga. 

marknadsföringsrestriktioner. 

3.3 Marknadsföring 

En lansering av ett nytt innovativt originalläkemedel åtföljs idag normal sett av en väldig 

marknadsföringsapparat. Många företag lägger idag större resurser på marknadsförings-

aktiviteter än de gör på FoU (Black, 2005; Gagnon och Lexchin, 2008). Intensiteten av 

marknadsföring efter lansering växlar i takt med att nya formuleringar och indikationer 

utformas och godkänns. Även yttre hot som produktkonkurrenter påverkar grad av 

marknadsföring. När patentet löpt ut är de flesta kunder redan så medvetna om varumärket att 

mycket små resurser läggs på reklamkampanjer för att möta anstormande 

substanskonkurrenter (Agrawal och Thakkar, 1997). 

 

"Life cycle management" innefattar en rad olika aspekter som påverkar många av de beslut 

som görs under ett läkemedels livscykel. För att ge en rättvis bild av LCM modellen bör man 

beröra dessa närliggande aspekter. Följande avsnitt tar upp vilka förutsättningar som gäller för 

marknadsföring mot olika kundkategorier inom läkemedelssektorn och vilka mekanismer som 

påverkar hur företagen prissätter sina läkemedel. 

3.3.1 Kund 

Donaldson och O’Toole (2007) beskriver hur kunder kan identifieras och differentieras. 

Utifrån interaktion och kommunikation kan företaget indela kunder i segment för att lättare 

kunna tillämpa olika strategier i kundhanteringen. 

Det typiska förhållandet mellan köpare och säljare existerar inte på läkemedelsmarknaden 

eftersom läkemedel är begränsade i hur de får marknadsföras (Läkemedelslag 1992:859). 
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Traditionell farmaceutisk marknadsföring riktade sig huvudsakligen mot läkare, men idag 

bearbetar läkemedelsföretagen aktivt fler kundkategorierna. De grundläggande 

grupperingarna är patienter, läkare och staten. Staten representeras i Sverige av landstingens 

läkemedelskommittéer och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), de förstnämnda 

sätter upp listor över de läkemedel som skall förskrivas medan de sistnämnda granskar och tar 

beslut om vilka läkemedel som skall ingå i högkostnadsskydden (TLV, 2009). 

 

Nya läkemedel och terapier marknadsförs vanligtvis i nivåer, där ledande experter och 

opinionsbildare först kontaktas, vilka sedan via sitt vetenskapliga inflytande påverkar övriga 

förskrivare. Läkaren har ett ansvar mot sin patient att erbjuda en god vård och få läkare ser 

därför inte till det samhällsekonomiska perspektivet i första hand. Socialstyrelsen 

rekommenderar dock svenska läkare att använda generisk förskrivning, vilket innebär att 

läkaren anger det generiska substansnamnet på receptblanketten vilket underlättar generisk 

substitution.  

 

Även om förskrivaren har ett stort inflytande på försäljningen av receptbelagda läkemedel så 

har marknadsföring mot läkemedelskommittéer ökat i betydelse på senare år. Speciella 

företagsrepresentanter, s.k. ”key account managers” (KAM), arbetar mot landstingens 

läkemedelskommittéer och använder ofta hälsoekonomiska modeller för att motivera 

läkemedlets prissättning och samhällsnytta (Donaldson och O’Toole, 2007). Kommittéerna 

upprättar sedan listor över vilka läkemedel utgör basen och som bör förskrivas i första hand 

inom sluten- och öppenvården (Lag 1996:1157).  

 

Marknadsföring och produkthantering av ett receptfritt läkemedel skiljer sig markant från ett 

receptbelagt läkemedel. Alla läkemedel är inte lämpliga som receptfria (OTC), utan ett 

företag måste ta hänsyn till en rad faktorer för att få det godkänt med receptfri status. En del 

beredningsformer är direkt olämplig som t.ex. injektionslösningar. Diagnosen måste också 

kunna ställas själv av patienten utan att rådfråga expertis. Myndigheter tar dessutom stor 

hänsyn till säkerheten hos preparatet, dvs. att toxicitet, biverkningsprofil och terapeutiskt 

fönster är lämpligt ur egenvårdssynpunkt (Läkemedelsverket, 2009). En s.k. OTC övergång 

kräver lång framförhållning. Speciellt om styrka eller formulering behöver modifieras. 

Övergången bör passa in i produktens livscykel för att maximera ”return-on-investment” En 

strategisk OTC switch kan även försena och försvåra för generiska konkurrenter. En lansering 

på den receptfria marknaden ger dessutom företaget möjlighet att vända sig direkt till 
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patienterna i sin marknadsföring. Detta öppnar upp användandet av fler marknadsförings-

strategier såsom användning av design, förpackning osv. i större utsträckning. 

3.3.2 Pris  

Priskänsligheten varierar under ett läkemedels livscykel. Erbjuder läkemedlet signifikant 

bättre effekt än terapikonkurrenter är priskänsligheten låg, speciellt om det finns en avsaknad 

av "me-too" konkurrenter på marknaden. Finns likvärdiga produkt- och eller 

terapikonkurrenter ökar priskänsligheten något, även om konkurrensen i första hand sker 

genom vetenskapliga studier där det egna läkemedlets positiva data lyfts fram. Efter 

patentutgång ökar givetvis priskänsligheten och vid jämförelser mellan två generika är priset 

direkt avgörande. 

 

Många forskande läkemedelsföretag använder prisstrategier för att bemöta generiskt hot efter 

patentutgång. De grundläggande alternativen är (Barak och Wilson, 2003; Scherer, 2004) 

 Behålla priset och acceptera en kraftig minskning av försäljningsvolymen. 

 Öka priset. Kan vara en möjlighet på icke priskontrollerade marknader när 

priskänsligheten är låg. Resulterar också i kraftigt försäljningstapp. 

 Sänka priset för att konkurrera prismässigt med generika. Behåller en större 

marknadsandel än vid oförändrad prissättning, men vinstmarginal per förpackning 

minskar. 

 Avyttra läkemedlet på en, flera eller samtliga marknader genom att sälja 

produkträttigheterna.  

 Licensera tillverkning och försäljning till en tredje part. 

 Lansera en egen generika för att möta kannibaliseringshot ifrån konkurrenter. Många 

läkemedelsföretag väljer att lansera generika indirekt via ett dotterbolag. 

 Lansera ett nytt varumärke. 

 

I flera länder så regleras prissättning av läkemedel, vilket kan ske via en rad mekanismer. I 

Sverige bestämmer företaget själv läkemedlets pris. Men staten utövar en viss indirekt 

priskontroll genom generisk substitution, högkostnadsskyddet och landstingens 

läkemedelslistor (TLV, 2009). 
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3.4 Konkurrens 

Den globala konkurrensen i läkemedelsbranschen har tilltagit de senaste årtiondena. Ur ett 

medicinskt perspektiv går det att urskilja flera olika konkurrensnivåer för läkemedel (Voet, 

2008): 

1. Produktkonkurrens – är direkta läkemedelskopior, vilka antingen kan vara generika 

eller parallellimport. Exempelvis hjärtkärlläkemedlet Enalapril Actavis, som är ett 

generika av Renitec utvecklat av Merck/MSD (Läkemedelsverket, 2009). 

2. Substanskonkurrens – kallas även ”me-too” eller ”follow-up” preparat. Är likartade 

och bygger på samma verkningsmekanism men är inte exakta kopior. De har ofta egna 

patent och får därför försäljas så fort de blivit godkända. Exempelvis så utvecklade 

Wyeth Lederle läkemedlet Lanzo, en protonpumpshämmare som registrerades ca 6 år 

efter Losec (DiMasi och Paquette, 2004). 

3. Terapikonkurrens – denna grupp innehåller substanser med skilda verknings-

mekanismer men som verkar på mål, t.ex. H2-blockare som Tagemet och Zantac inom 

magtarmområdet (Läkemedelsverket, 2009). 

4. Indikationskonkurrens – i detta fall är läkemedlen helt olika och har endast samma 

indikation, dvs. behandlar samma sjukdom. Exempelvis så kan hypertoni behandlas 

med flera olika terapier med helt skilda verkningsmekanismer såsom ACE-hämmare, 

ARB och betablockare (Läkemedelsboken, 2007/2008). 

3.4.1 Generika 

Ett generika kallas ofta för läkemedelskopia. Det innebär dock inte att ett generika är identisk 

med ett originalläkemedel. Mängd och val av hjälpämnen kan skilja, medan däremot aktiv 

substans, beredningsform och frisättning skall vara identisk. 

 

Sedan mitten av 80-talet har företag som tillverkar generika successivt tagit marknadsandelar 

från företag som tillverkar innovativa läkemedel. Det finns stora nationella skillnader i 

generika försäljningen. Generiska läkemedel är väl accepterade i USA, som är världens 

största och viktigaste läkemedelsmarknad, där över 50 % av alla sålda läkemedel är generika 

(Grabowski och Kyle, 2007). I EU motsvarar generika 10 % av den totala läkemedels-

försäljningen, men det finns en stor variation mellan medlemsländerna med relativt hög 

acceptans i Tyskland och Sverige och mycket liten i Portugal, Spanien och Italien. (Voet, 

2008) I Sverige var 14.2 % av alla sålda läkemedel generika 2008 (Lif, 2009). 
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Generika tillverkare har en annan kostnadsstruktur än originaltillverkare. Många av dessa 

företag har knappt någon aktiv forskning överhuvudtaget. Eftersom deras utgifter för FoU är 

mycket små eller rent av obefintliga så kan de prissätta sina produkter mycket lägre. Många 

läkemedel tappar 80-90 % av sina marknadsandelar på kort tid till generika efter 

patentutgång, vilket t.ex. skedde för Prozac (Druss et al, 2004). 

 

Diagram 6: Försäljning av Prozac på den amerikanska marknaden vid patentutgång. 

 

Originalläkemedel är olika känsliga för generisk konkurrens. Produkter som har lägre risk att 

utsättas för stark press från generika är de som är (Voet, 2008): 

 Komplicerade eller dyra att tillverka 

 Säljs i låg volym, har lågt pris eller liten marginal 

 Kräver speciella förvaringsförhållanden 

 Har nischade marknader 

 Har hög kundlojalitet 

 

En del länder har infört generiskt substitution, vilket innebär att farmaceutisk personal är 

skyldiga att byta ut ett läkemedel mot billigare generika om sådant alternativ finns förutsatt att 

kunden accepterar bytet (Lag 2002:160). I Sverige används generisk substitution sedan 2002 

och Läkemedelsverket bedömer vilka läkemedel som är utbytbara (Förordning 2002:687).  
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3.4.2 Parallellhandel 

Ett parallellimporterat läkemedel är ett godkänt läkemedel som importeras från ett EU/EES-

land till ett annat där det redan säljs. Däremot kan parallellimport från länder utanför EU 

stoppas av varumärkesinnehavaren. Parallellhandel kan även avse parallelldistribution av 

läkemedel som godkänts inom hela EU via en central procedur. 

I de flesta fall är ett parallellimporterat läkemedel identiskt med ett direktimporterat 

läkemedel även om skillnader kan existera (Läkemedelsverket, 2009). Affärsmodellen bygger 

på att det finns prisskillnader på olika marknader inom EU/EES. Skillnaderna uppstår ofta 

pga. att länderna har nationella system för prisreglering. Detta utnyttjas av parallellimportörer 

som köper upp stora partier i lågprisländer för att sedan importera till andra EU/EES länder 

där priset är högre. Många läkemedelsföretag försöker förhindra parallellimport genom att 

sätta upp kvoter för hur mycket av läkemedlet som får säljas på olika marknader. 

Immaterialrätten ger endast varumärkesinnehavaren rättigheter till den ursprungliga 

produktförsäljningen (vid försäljning inom EU) därför kan även patenterade läkemedel 

parallellimporteras till skillnad från generika där patentet måste ha utgått (Jureka.net, 2009). I 

Sverige var 11,0 % av alla sålda läkemedel parallellimport 2008 (Lif, 2009). 
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4. Empiri 

Här presenteras de förutsättningar och den miljö som råder i svensk läkemedelsindustri och 

som har tydliga kopplingar samt stark påverkan på den teoretiska modellen.  Därefter sker en 

övergripande beskrivning över den enkelfallstudie som har analyserats. En 

företagsbeskrivning av AstraZeneca underlättar förståelsen av de strategier som låg bakom 

den taktiska övergången mellan Losec och Nexium. 

 

4.1 Läkemedelsindustri 

Under 70- och 80-talet hade läkemedelsindustrin otroliga framgångar och redovisade årligen 

tvåsiffriga tillväxttal. Framgångarna byggde på stark FoU, patent som gav exklusivitet och 

stora säljapparater. Men tillväxten för Big Pharma har avstannat och konkurrensen blivit 

hårdare i samband med att fler aktörer dykt upp på scenen. Generika företag har fått en 

starkare ställning på läkemedelsscenen och har blivit en maktfaktor under 90-talet och framåt. 

Den globala läkemedelsmarknaden beräknas under 2008 vara värd ca $750 miljarder (IMS 

Health, 2008).  

 

 

 

Diagram 4: Global försäljning av läkemedel under perioden 1996 till 2008.  

Världsmarknad** = delvis uppskattad eftersom det även innefattar länder där försäljningsdata saknas 

Världsmarknad* = omfattar endast länder med rapporterad försäljningsdata 
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Nya patenterade produkter inom läkemedelssektorn har en finit period då de är verkligt 

lönsamma. Det lanserar dessutom färre och färre ”blockbusters” trots att kostnader för FoU 

fortsätter att stiga. Det finns därför ett stort internt tryck på att maximera vinsten för ett 

läkemedel under denna period. Många stora läkemedelsföretag förlitar sig i hög grad på sina 

storsäljare, vilket skapar en sårbarhet eftersom de måste ersättas vid patentutgång.  

Ett annat hot är att nya generationer av läkemedel kan ersätta gamla, vilket innebär en 

katastrof om nästa generation lanseras av en konkurrent innan patenttiden har gått ut. En ny 

generation med bättre effekt, mindre biverkningar, mer patientvänlig formulering el. lik kan 

totalt slå ut en rekommenderad och existerande behandlingsmetod. För symptomatisk 

behandling av magsår inom mage/tarm terapiområdet så har nya generationer successivt 

utvecklats; från antacida till H2-antagonister och slutligen till dagens protonpumpshämmare 

(Läkemedelsboken 2007/2008). 

 

De fem största terapiområdena står tillsammans för ca 70 % av de totala läkemedels-

intäkterna. Bilden är dock skev och motsvarar inte försäljningsvolymer eftersom priserna 

minskar med uppemot 90 % vid generiskt marknadsinträde och därför så finns det en ovanligt 

stor andel läkemedel med intakta patent representerade i fem översta terapiområdena (IMS 

Health, 2009). 

4.1.1 Forskning och utveckling 

Den genomsnittliga kostnaden för att introducera nya läkemedel har ökat markant snabbare än 

den underliggande inflationen, den genomsnittliga årliga ökningen i USA under perioden 

1995 till 2007 är 7.4 % över inflationen (DiMasi et al, 2003). Efter inflationsjustering så har 

den faktiska kostnaden för ett nytt läkemedel mer än dubblerats under denna tid. Den totala 

kostnaden för forskning och utveckling uppgår till över $800 miljoner för en 

läkemedelskandidat. Även utvecklingstiden för ett nytt läkemedel har ökat kraftigt och är 

nästan dubbelt så hög idag jämfört med 60-talet (DiMasi et al. 2003). 

 

Ett nytt läkemedel utvecklas i flera distinkta processer. I det första steget identifieras 

läkemedelskandidater som bedöms ha en god effekt och en säkerhet som står i relation till 

effekten.  Därefter påbörjas den prekliniska fasen då läkemedlets toxicitet undersöks i 

djurmodeller. Uppvisar läkemedlet goda resultat kommer den sedan successivt genomgå fyra 

kliniska faser (I-IV) där effekt och säkerhet undersöks i människa i gradvis större 

populationer (Brown & Superti-Furga, 2003). 
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En av anledningarna till att FoU är så kostsamt är att flera av läkemedelskandidaterna 

misslyckas med att nå marknaden. Av de substanser som undersöks i den prekliniska fasen så 

går endast 1 % vidare till humanförsök i den första kliniska fasen, därifrån går drygt 20 % 

igenom kliniska fas I-III och blir godkända av läkemedelsmyndigheterna (Brown & Superti-

Furga, 2003). Dessutom så kan resultat från fas IV, som påbörjas efter att läkemedlet har 

introducerats på marknaden, generera vetenskapliga data som tvingar företaget att dra tillbaka 

läkemedlet. Detta skedde t.ex. för Merck när de drog in Vioxx efter biverkningslarm 

(Läkemedelsverket, 2004-10-01) 

 

Det paradoxala med att kostnaderna för FoU har stigit kraftigt är att antalet nya 

läkemedelsmolekyler (NCE) som godkänts samtidigt har sjunkit. En trend under de senaste 

10-20 åren har varit att satsa på att utveckla nya varianter av redan existerande läkemedel s.k. 

me-too preparat istället för att utveckla verkligt innovativa läkemedel. 

 

Diagram 5: Kostnader för forskning och utveckling ställt mot antal godkända läkemedel på den amerikanska 

marknaden (Business Insights, 2008). 

 

4.2 Företagsbeskrivning - AstraZeneca 

”AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag. Vår framgång bygger på ett 

engagemang för nya idéer − idéer som inspireras av livet och som kan bidra till att skapa 

värden för våra intressenter" (www.astrazeneca.se, 2009-03-24). 
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AstraZeneca (AZ) koncernen sysselsätter (2008) över 65 000 medarbetare världen över. 

Huvudkontoret är lokaliserat i London och AZ har forskningsenheter i 7 länder, produktion i 

19 samt försäljning i över 100 länder där USA utgör den enskilt största marknaden med 

nästan halva AZ försäljning. De viktigaste terapiområdena är mage/tarm, hjärta/kärl, 

onkologi, inflammation, respiratoriska sjukdomar samt neurologiska sjukdomar. Den totala 

försäljningen 2008 var $31,6 miljarder. AZ har en stark profil mot forskning och utveckling 

av nya läkemedel och drygt 20 % medarbetarna arbetar inom FoU (www.astrazeneca.se, 

2009-03-24). 

 

Astra AB grundades i Södertälje, Sverige 1913. Det etablerades under 40-talet som ett 

internationellt läkemedelsföretag med fokus på terapiområdena smärtbehandling, 

respiratoriska sjukdomar, kardiovaskulära sjukdomar samt gastrointestinala sjukdomar. 

Zeneca Group PLC grundades 1993 som en avknoppning från Imperial Chemical Industries. 

De hade spetskompetens och starka produktportföljer inom terapiområdena cancerogena 

sjukdomar, kardiovaskulära sjukdomar, respiratoriska sjukdomar, sjukdomar i centrala 

nervsystemet samt anestesi. 1998 gick Astra och Zeneca ihop. Fusionen medförde betydande 

effektivitetsvinster, kostnadsbesparingar och en breddad produkt- och forskningsportfölj. 

AstraZeneca blev vid samgåendet världens tredje största läkemedelsbolag 

(Läkemedelsvärlden, 2002-01-27). 

 

AstraZenecas strategiska prioriteringar är (AZ årsredovisning, 2008):  

 Att tillhöra de snabbast och mest produktiva företagen i branschen genom ständiga 

förbättringar inom FoU i kombination med externa satsningar för att bredda 

forskningsbasen och stärka forskningsportföljen. 

 Att bibehålla en världsledande position och en kommersiell spetskompetens. 

 Att skapa en flexibel och ekonomisk stark organisation som snabbt och effektivt kan 

svara på globala förändringar. 

 Att skapa en organisation som inte bara kännetecknas av medarbetarnas kompetens, 

erfarenhet och kvalitet, utan också av en integritet i verksamheten. 

 

AstraZenecas målsättning inom magtarmområdet är att behålla sin starka världsledande 

ställning och att fortsätta koncentrera sig på protonpumpshämmare och behandling av 

syrarelaterade refluxsjukdomar (AZ årsredovisning, 2008). 
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Diagram 7: Total försäljning samt försäljning för terapiområdet mage/tarm för AstraZeneca (Astra från 1995-

1998). Data sammanställt från AZ årsredovisningar 1999 – 2008 samt Astra, financial report 1995-1998. 

4.3 Protonpumpshämmare 

Den första protonpumpshämmaren som lanserades var Losec. Losec utvecklades av Astra AB 

och gav signifikant bättre effekt än tidigare terapitraditioner. Protonpumpshämmare minskar 

magsyra sekretion genom att inhibera ett enzym. Indikationerna är framförallt halsbränna, 

sura uppstötningar och dyspepsi (FASS, 2009). Vanliga beredningsformer är tabletter, kapslar 

och s.k. MUPS (multiple-unit pellet system). Majoriteten av de orala beredningsformerna är 

filmdragerade för att motverka snabb degradering i magsäckens sura pH. Idag är 

protonpumpshämmare den grupp gastrointestinala läkemedel med överlägset högst 

försäljning. De har ersatt tidigare terapitraditioner som H2-antagonister (Läkemedelboken 

2007/2008). 

 



 

  30(52) 

  

 

Diagram 8: Världsmarknaden för gastrointestinala läkemedel från 1998-2008 angett som totalt GI 

(gastrointestinala läkemedel), totalt PPI (protonpumpshämmare) samt total försäljning av Losec respektive 

Nexium. Data sammanställt från AZ årsredovisningar 1999 – 2008 samt IMS Health. 

4.3.1 Losec 

Losec godkändes 1989 och blev snabbt en storsäljare. Från 1995 till 2000 var det världens 

mest sålda läkemedel med en försäljning på $6.2 miljarder under 2000. Losec ändrade namn 

1990 till Prilosec på den amerikanska marknaden för att förhindra förväxling med läkemedlet 

Lasix. Losec finns idag tillgänglig både receptbelagt och som svagare receptfria varianter. 

Losec innehåller substansen omeprazol och är den först utvecklade protonpumpshämmaren. 

Omeprazol är ett racemat, vilket innebär att det innehåller både S- och R-stereoisomerer, dvs. 

två varianter av en molekyl som är varandras spegelbilder (Werkö, 2007; AZ årsredovisning, 

2008). 

 

AstraZeneca tillämpar idag en mjölkningsstrategi för Losec, vilket innebär få investeringar 

och små marknadsföringsutgifter. Losecs försäljning var 2008 $1,05 miljarder. Totalt 

minskade försäljning med 14 % från föregående år, framförallt till följd av ökad konkurrens 

från generika. Losecs omsättning utgör ca 3,3 % av koncernens försäljning på $31,6 miljarder 

(2008) och är företagets sjunde största läkemedel sätt till omsättning (AZ årsredovisning, 

2008). 

 

AstraZeneca har systematiskt använt metoder för att förlänga patentet för Losec. 

Substanspatentet skulle ha gått ut 1998 på den amerikanska marknaden, men AZ lyckades 
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förlänga det till 2001. Genom att applicera LCM strategier i produktens slutskede så har nya 

sekundära patent erhållits. Utvecklingen av en ny formulering gav upphov till Losec MUPS 

som är patenterad framtill 2007. En OTC övergång 2000 bidrog till att försena generika 

inträde. Nya terapi- och applikationsområden har tillkommit, vilka resulterat i förlängt 

patentskydd inom de aktuella områdena (AZ årsredovisningar). 

4.3.2 Nexium  

Nexium godkändes av 2000. Indikationerna är idag väldigt breda och i princip identiska med 

Losecs. Nexium gav AZ möjlighet att skapa ett globalt och enat varumärke till skillnad från 

Losec/Prilosec. Nexiums försäljning var 2008 $5,2 miljarder, vilket är en minskning med 2 

%. Nexiums omsättning utgör ca 16,5 % av koncernens försäljning på 31,6 miljarder USD 

(2008) och är företagets största läkemedel sätt till omsättning (AZ årsredovisning, 2008). 

Nexium är världens tredje mest försålda läkemedel (IMS Health, 2008). 

 

Den aktiva substansen i Nexium är esomeprazol, vilket är S-enantiomeren av omeprazol. 

Verkningsmekanismen är densamma för både stereoisomererna. Den farmakologiska effekten 

erhålls från en metabolit som bildas vid nedbrytningen av R-/S-omeprazol. Skillnaden mellan 

stereoisomererna är att S-formen har en lägre första passage metabolism, vilket resulterar i en 

högre biotillgänglighet med en högre plasmakoncentration och större effekt. Men om dosen 

korrigeras för skillnaden i biotillgänglighet, så är formerna bioekvivalenta. I praktiken skulle 

en sådan korrigering innebära att en högre dos Losec skulle producera samma farmakologiska 

svar som en dos Nexium. AZ påstår att effekten av Nexium är signifikant bättre än Losec 

(Carlsson et al, 2003). Men många forskare påstår att den slutsatsen bygger på en felaktig 

jämförelse (Norlén och Håkansson, 2003).  

 

Betydande resurser lades på marknadsföring vid lanseringen av Nexium. På amerikanska 

marknaden fanns under 2001 över 2700 konsulenter. Lanseringskostnaden översteg $500 

miljoner under det första året (Schmidt, 2001). Detta gjorde Nexium till en av de dyraste 

reklamkampanjer någonsin inom läkemedelsbranschen. Kampanjen riktade sig inte bara mot 

förskrivare utan vände sig också direkt till patienter. Produktnamnet ger associationer till 

nästa generations läkemedel (”next” och ”millennium"). Konsumentreklamen var centrerad 

kring kapselns lila utseende. Hänvisningar till utseendet skapade associationer till Losec, 

vilket gav enorma fördelar. Patienterna var redan väl förtrogna med Losecs utseende och 

effekt och läkare kände till kliniska studier och kunde gå över och förskriva Nexium för 

samma patienter som tidigare stått på Losec (Schmidt, 2001; NBC News, 2007).
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras informanternas syn på LCM i den svenska läkemedelsbranschen 

samt vilken påverkan och hänsyn man tar till kunder, konkurrens och varumärken. De tre 

sistnämnda aspekterna påverkar i olika grad beslutet som tas under ett läkemedels livscykel. 

Kapitlet avslutas med en granskning av de beslut och strategier som togs under åren 1998 till 

2002 för Losec och Nexium. 

 

5.1 Analys av Life Cycle Management 

Läkemedelsföretag idag har inte råd att ignorera LCM. Färre verkligt innovativa läkemedel 

har lanserats det senaste decenniet och många storsäljare har eller är på väg att tappa sina 

patent. Samtliga fem informanter är överens om att betydelsen av LCM har ökat och är ett 

naturligt inslag och underlag vid produktstrategiska beslut.  

”Det har blivit ett mycket tuffare klimat inom läkemedelsindustrin. Under 80-talet så kunde ett 

större läkemedelsföretag ha några blockbusters på marknaden som mer eller mindre skötte 

sig själva. Fokus låg på den vetenskapliga aspekten, dvs. effekt, biverkningsfrekvens, 

biotillgänglighet m.m. Generisk konkurrens var inte lika hård och det gick att sälja ett 

läkemedel med relativt bra volymer och marginaler även efter patentutgång. Från 90-talet 

och framåt så skruvades konkurrensen upp avsevärt” (Bernt Everts). 

”Kostnaden att förlänga ett patent för ett stort läkemedel är liten mot vilka intäkter som kan 

genereras. Insatserna intensifieras i slutskedet” (Leif Andersson).  

”Det är framförallt inom läkemedelsområdet som LCM har utvecklats de senaste 10-15 åren. 

De hälsoekonomiska aspekterna som prissättning, kostnadsutvärderingar, riktlinjer från 

Socialstyrelsen osv. har blivit allt viktigare. Sverige ligger i framkanten av denna utveckling” 

(Jonas Lundkvist). 

Val av strategi bygger många gånger på kalkylerade avvägningar och hälsoekonomiska 

analyser och dessa genomsyras av LCM. Mindre aktörer har inte samma finansiella muskler 

som Big Pharma och är ekonomiskt begränsade i de strategier som står till buds.  

”Alla har inkluderat LCM i beslutsprocessen, men hur utformningen ser ut beror på bolagets 

storlek och vilka läkemedel som finns i produktportföljen. Små/medelstora bolag har inte de 

finansiella tillgångarna som krävs för att använda vissa strategier, som t.ex. att sätta upp en 

klinisk studie för barnindikation… En sådan studie skulle kosta 50 miljoner och dränera 

företaget på resurser” (Bernt Everts).  
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Traditionellt så har LCM förknippats med strategier som satts in under ett läkemedels slutfas 

för att förlänga livslängden framförallt genom en förlängd patenttid, dvs. det juridiska inslaget 

har varit stort. Den aspekten är fortfarande viktig men idag stäcker sig LCM från tidiga 

utvecklingsfaser fram till antingen patentutgång eller till produktavyttring.  

”Traditionellt sätt så är det en uttalad strategi som används nära patentutgång, dvs. hur man 

förlänger patentet i dess slutfas. Men på Novartis så är LCM något som kommer in redan 

under fas I. Det finns strategiska marknadsavdelningar som arbetar med planering redan 

under ett mycket tidigt stadium” (Niklas Karlberg). 

Vid lanseringsögonblicket och under de kommande 2-3 åren är kostnaderna som störst. Med 

en stor marknadsföringsapparat ofta med mångdubbla säljstyrkor försöker företaget snabbt nå 

en ledande marknadsposition. Parallellt så pågår ofta stora fas III studier för 

indikationsexpansion, vilka är mycket resurskrävande.  

”Vid lansering är det mycket mer marknadsföring, mer resurser, mer personal, det kan vara 

dubbla säljstyrkor, man planerar lanseringsmöten med experter inom fältet som föreläser 

osv.” (Magnus Andersson).  

”I Sverige där patentskyddet är starkt så har man stora investering tidigt i livscykeln” (Niklas 

Karlberg). 

Under mognadsfasen så är resursallokeringen mer elastisk. Punktinsatser kan förekomma för 

att t.ex. möta tillfälligt ökad aktivitet från konkurrenter, i kampanjer för att övertyga 

läkemedelskommittéer att placera läkemedlet mer fördelaktigt på rekommendationslistor eller 

för att genomföra vetenskapliga studier. När läkemedlet börjar närma sig patentutgång blir 

man mer restriktiv med investeringar.  

”I detta stadium är marknadsplanen i huvudsak defensiv. Det gäller att ha en beredskap om 

något oväntat inträffar… Marknadsplanen är väldigt slimmad. Aktiv marknadsföring är 

mycket liten” (Leif Andersson). 

LCM är, vilket har poängterats flera gånger i uppsatsen, ett samlingsbegrepp för flera 

strategier, vilka kan vara sinsemellan väldigt olika. Informanterna har personliga erfarenheter 

från ett flertal områden där LCM har använts såsom barnindikation, indikationsexpansion och 

OTC switch. Dessutom har det framkommit metoder i intervjun som inte har berörts under det 

teoretiska avsnittet: 

”Läkemedelsföretag kan förändra tillverkningsprocessen för att försvåra för generika 

tillverkare att göra läkemedelskopior. En mycket dyr och/eller komplicerad 
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tillverkningsprocess kan fungera som en ingångsbarriär för generiska konkurrenter” (Bernt 

Everts). 

”Det finns möjlighet att utveckla och förbättra förpackningsmixen, t.ex.; Lägga till 

förpackningsstorlekar för att få en sortiment optimering; Byta förpackningstyp, t.ex. till 

dosdispensiering; Ta fram endosförpackningar…” (Leif Andersson). 

5.2 Kundanalys 

Det existerar ett flertal kundsegment för läkemedel. Den traditionella kunden är läkaren som 

genom sin expertis och sitt förskrivningsmonopol historiskt har styrt läkemedels-

konsumtionen. Läkaren är fortfarande en viktig kund speciellt specialisterna som har större 

förskrivningsfrihet än allmänläkare, men flera andra aktörer är ökat sitt inflytande. Slutkunden 

dvs. patienten är ofta kunnigare idag och tar ofta egna beslut när det gäller receptfria 

läkemedel, vars andel har stigit det senaste årtiondet. Men den största kunden i Sverige är 

staten som genom sitt rabatteringssystem betalar en ansenlig del av läkemedelsnotan. Staten 

representeras framförallt av landstingen som sköter upphandlingar och läkemedels-

kommittéerna som sätter rekommendationslistor. Om TLV betraktas ur ett kundperspektiv är 

givetvis även de en central statlig aktör. 

”Finns det flera läkemedel med likartad effekt så är läkemedelskommittéerna viktiga att 

påverka, dvs. att man får in sitt läkemedel på de olika listorna som finns för olika landsting, 

de fungerar som en form av gate-keepers” (Bernt Everts).  

En annan oerhört viktig spelare är nationella läkemedelsexperter s.k. KOL. De är ofta läkare 

med mångårig specialistkompetens och är ansedda inom sitt fält.  

”De har en stark påverkan på läkemedelskommittéer som sedan sätter rekommendationslistor 

för läkare” (Jonas Lundkvist).  

”I öppenvården som vårdcentraler o. lik. så är inte den enskilda läkaren så viktig, eftersom 

det finns tusentals.  Här försöker man istället påverka förskrivarna genom KOL …” (Magnus 

Andersson). 

Priskänslighet hos olika kundgrupperingar kan variera stort. De statliga aktörerna är i regel 

mycket prismedvetna. Specialistläkare är inte bundna av listor, har ofta mer komplicerade 

patientfall och är mindre priskänsliga. 

”Läkemedelskommittéer, landsting och allmänläkare är väldigt priskänsliga” (Niklas 

Karlberg). 
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”Specialister är mer lojala, eftersom företagen i större utsträckning bygger personliga 

relationer till denna grupp. De är även mindre priskänsliga eftersom patienter ofta har provat 

många läkemedel innan de kommer till en specialist och specialisten är många gånger det 

sista behandlingssteget. Då kan läkemedel som är för dyra för att vara förstahandspreparat 

vara hälsoekonomiskt försvarbara” (Magnus Andersson).  

För generika och parallellimport så är det uteslutande priset som avgör.  

”Utbytbar generika har ingen lojalitet och maximal priskänslighet” (Leif Andersson). 

När statens aktörer väljer läkemedel utgår de i första hand från ett kostnads- och nytta 

perspektiv. Läkemedlets effekt och pris är avgörande faktorer.  

”Även ett läkemedel med överlägsen effekt måste ha ett rimligt pris” (Niklas Karlberg).  

När det gäller receptfria läkemedel så har patienten inte samma möjligheter att kritiskt 

granska effekt och säkerhet som en läkare utan här gäller ungefär samma mekanismer som för 

andra varor. 

5.3 Konkurrensanalys 

Den konkurrens som ett läkemedel utsätts för skiljer sig åt beroende fas i produktcykeln 

läkemedlet befinner sig i. I det tidigaste skedet när företagets FoU presenterar ett antal NCE 

så konkurrerar dessa substanser med varandra sinsemellan.  

”Läkemedel kan konkurrera internt inom företaget dvs. man beslutar hur mycket resurser 

varje läkemedel skall tilldelas… Denna interna konkurrens sker även på forskningsnivå när 

man väljer ut vilka läkemedelskandidater man skall satsa på” (Niklas Karlberg).   

Under prekliniska fasen och klinisk fas I och II så finns en tydlig konkurrens mellan små 

bioteknologiska företagsgrupperingar; dvs. små forskningsbolag som utvecklar läkemedels-

kandidater och försöker locka till sig Big Pharma. Vid lansering så skiljer sig konkurrensen åt 

beroende på om läkemedlet är ”first-in-class” eller om det är ett ”me-too” läkemedel.  

”Om läkemedlet lanseras och är nästa generations läkemedel så är de första konkurrenterna 

de gamla terapitraditionerna…”(Leif Andersson). 

När läkemedlet når mognadsfasen så har försäljning och marknadsposition stabiliserats. 

Konkurrensen i denna fas i huvudsakligen andra innovativa läkemedel. 

”I mitten av produktlivet slåss läkemedlet mot me-too preparat som är utvecklade och 

lanserade av andra Big Pharma” (Leif Andersson).  
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”Om det finns konkurrenter mitt i cykeln så försöker man visa att det egna läkemedlet är 

kliniskt bättre genom att genomföra vetenskapliga studier…” (Bernt Everts).  

”Vid produkt- och terapikonkurrens så försöker man differentiera sig. Om den gamla terapin 

är billigare så är det mycket viktigt att visa fördelar i effekt och säkerhet” (Jonas Lundkvist). 

När patentet har gått ut och inte kan förlängas mer så ändras konkurrensbilden markant.  

”Vid patentutgång kommer generika och då är det mer eller mindre dags att lägga ner” 

(Magnus Andersson).  

”När patent går ut tappar hela marknaden i värde och marknadsandelarna sjunker snabbt till 

generika” (Jonas Lundkvist).  

I slutfasen av produktlivet så kan läkemedlet komma att konkurrera mot nya mer innovativa 

läkemedel vilket resulterar i en successiv marginalisering. 

 

Under produktcykeln så finns det förutom generika introduktion flera andra händelser som har 

ett starkt inflytande på läkemedlets fortsatta försäljning. I intervjumaterialet finns ett antal 

exempel: 

 ”När en ny konkurrent lanserar ett läkemedel” (Jonas Lundkvist), 

”Vetenskapliga studier kan påverka marknaden …” (Magnus Andersson),  

”Alla skift i ersättningsmodellen” (Leif Andersson),  

”… ett priskrig, där det ena företaget kan sänka sitt pris på 30 % ...” (Bernt Everts). 

Informanterna är överens om att parallellhandeln är problematisk för forskande företag och 

urgröpar deras lönsamhet även om hotet inte är lika stort som från generika företag eftersom 

en viss andel av försäljning tillfaller tillverkaren av originalläkemedlet. Konkurrens från 

parallellimporterade läkemedel försöker företagen på olika sätt eliminera genom att samma 

pris i hela EU. 

”Priset utgår ifrån the Big Five och prisnivån skall inte variera mer än max ± 10 %” 

(Magnus Andersson). 

Kostnadsstrukturen för de olika aktörerna går att beskriva som ett spektrum där 

parallellimportörer befinner sig på ena änden, med fokus på distribution och försäljning och 

därefter generika företag med slimmade tillverkningskostnader och stora fabriker i 

låglöneländer. På andra sidan spektrumet hittar vi små bioteknologiska företag, med stora 

FoU poster och därefter Big Pharma. 
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Läkemedelsmarknaden är idag väldigt styrd av offentliga instanser som reglerar 

marknadsinträde och indirekt försäljningsvolymer. För att få sälja ett läkemedel i Sverige 

krävs att det är godkänt av Läkemedelsverket eller i vissa fall av EMEA. Även nya 

indikationer måste godkännas från antingen Läkemedelsverket eller EMEA. Nästa steg är att 

få läkemedlet att ingå i högkostnadsskyddet. Subventionsbeslutet fattas av TLV och är 

grundat på hälsoekonomiska data och att priset skall vara rimligt. Slutligen är det viktigt att 

hamna på läkemedelskommittéernas rekommendationslistor.  

”I Sverige är allt underordnat TLV. Det är kritiskt att få läkemedlet rabatterat. I senare 

stadier så påverkas även försäljningen av läkemedelskommittéernas beslut och listor” (Bernt 

Everts).  

”När det gäller att komma in på marknaden så styrs det till i princip 100 % av att TLV har 

godkänt pris och subvention. Efter marknadsintroduktion så bestämmer landstingen till ca 90 

% försäljningen via sina rekommendationslistor” (Niklas Karlberg). 

5.4 Varumärkesanalys 

Värdet av varumärken i läkemedelsbranschen är en omdiskuterad fråga och något absolut 

konsensus framkom inte heller mellan informanterna. Det förekommer trots det ett antal 

gemensamma beröringspunkter. Generellt ansågs varumärken i läkemedelsbranschen inte vara 

lika värdefulla som i andra branscher.  

”Även om trenden är att varumärket har fått större betydelse i läkemedelssektorn så har 

global branding inte slagit ut helt” (Niklas Karlberg). 

Det är tydligt att produktens varumärke är väldigt viktigt för OTC läkemedel. På den 

receptfria marknaden finns i stort sätt samma möjligheter att bygga ett starkt varumärke som i 

andra branscher.  De bakomliggande mekanismerna är ungefär densamma. Marknaden för 

receptbelagda läkemedel är däremot väldigt styrd av upphandlingar och 

rekommendationslistor från landsting och effekterna av ett läkemedels varumärke är små. 

Direktreklam till allmänheten är dessutom förbjudet. Vid patentutgång har varumärket hos Rx 

läkemedel praktiskt taget ingen betydelse pga. av generisk substitution. Produktnamn hos 

konkurrerande generiska har inte heller någon som helst funktion eller värde (Leif 

Andersson). Det framkom att företag kan fokusera på varumärken på olika sätt.  

”I Wyeth så satsade man mer på produkten medan AstraZeneca och Pfizer har en approach 

där de lyfter fram företaget mer” (Magnus Andersson).  
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Ett starkt företagsnamn kan vara fördelaktigt när man försöker upprätthålla bra samarbeten 

med läkare och myndigheter (Jonas Lundkvist) och vid stora upphandlingar med landsting 

(Niklas Karlberg). Det kan även verka för att skapa en stolthet hos de anställda inom företaget 

(Magnus Andersson). 

 

På frågan om hur starkt ett företags varumärke påverkar försäljning av ett läkemedel, så 

menade samtliga informanter att effekten är relativt liten. Påverkan på läkares förskrivning är 

liten, men kan givetvis påverkas av goda relationer mellan företag och läkare (Jonas 

Lundkvist). Magnus Andersson tog upp ett fall där Schering-Plough valt att använda sig av 

sin samarbetspartner MSDs varumärke vid försäljning av Ezetrol pga. deras goda resumé 

inom hjärtkärlområdet. Sammanfattningsvis så menade flera informanter att varumärken i 

läkemedelsbranschen har en underordnad betydelse i relation till produkten.  

”Det väsentliga är att läkemedlet har en bra effekt gentemot konkurrenterna” (Niklas 

Karlberg).  

5.5 Fallet Losec/Nexium 

Åren strax före och efter millenniumskiftet var kritiska för AstraZeneca. Deras kassako Losec 

skulle tappa sitt patent på flera viktiga marknader. Samtidigt låg Nexium i pipelinen och rätt 

hanterat hade det kapacitet att absorbera Losecs marknadsandelar. Nexium var både väl 

studerad, säker och effektiv.  Däremot var det kontroversiellt huruvida Nexium verkligen var 

ett nytt läkemedel. Skulle det dessutom kunna hävda sig mot andra redan inarbetade 

protonpumpshämmare som Lanzo eller AstraZenecas egna Losec. 

 

AstraZeneca lyckades förlänga Losecs patent flera år. Med tanke på att försäljningen 2000 

uppgick till $6.2 miljarder så innebar varje extra dag med patentskydd en intäkt på ca $17 

miljoner. AZ använde flera LCM strategier för att försvara och förlänga Losecs patentskydd: 

 

 De första generika började dyka upp redan 1998, men AZ vidtog omfattande rättsliga 

åtgärder för att försvara patenträttigheter. På den svenska marknaden stämde AZ 

generika företagen Ratiopharma och Biochemie för patentintrång. Ett kraftigt och 

aggressivt patentförsvar har sannolikt resulterat i försenad generika introduktion på 

flera marknader (Dagens medicin 2003-02-03). 

 En OTC övergång öppnade upp möjligheter att marknadsföra Losec direkt till 

konsumenten, vilket stärkte varumärket. 
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 En rad indikationsexpansioner har medfört att Losec är godkänd för behandling av en 

flera gastrointestinala sjukdomar (Läkemedelsverket, 2009). 

 Utveckling av en ny formulering s.k. Losec MUPS gav ett utökat formuleringspatent 

som sträckte sig framtill 2007. 

 Pediatrisk indikation utökade både Losecs originalpatent och MUPS formulerings-

patent med 6 månader (Läkemedelsvärlden, 2001-06-12). 

 AZ avregistrerade försäljningstillstånden för kapslar i Danmark, Norge och Sverige 

Detta hindrade parallellimportörer eftersom de bara kunde få importlicens om det 

ursprungliga läkemedlet fanns kvar på marknaden. Idag är sådan avregistrering inte 

längre möjlig inom EU (Dagens Industri, 2006-06-15). 

 AZ gav vilseledande information till flera nationella myndigheter för att hindra 

generika. Agerandet resulterade i en bestraffning av EU-kommissionen och böter på 

£60 miljoner (Dagens Industri, 2006-06-15). 

 

Nexium godkändes 2000 och lanserades på den viktiga amerikanska marknaden 2001. 

Lanseringskampanjen var gigantisk och anspelade på likheter med Losec. AstraZeneca 

syftade till att presentera Nexium som nästa generations protonpumpshämmare. Med facit i 

hand betraktas kampanjen som mycket framgångsrik. AZ lyfte fram Nexiums fördelar i 

biotillgänglighet och effekt. Man anspelade på dess kostnadseffektivitet. En dos Nexium var 

10 till 28 % billigare än Losec vid lanseringen i Sverige (Cision Wire, 2000-08-10). Det var 

ett taktiskt drag att motivera läkare att börja förskriva Nexium istället genom att anspela på 

det lägre priset. Prisbilden förändrades mycket riktigt drastiskt efter patentutgång. Enligt 

Bazell (NBC News, 2007) kostar en månads behandling med Prilosec/Losec ca $30 i USA 

mot $200 för Nexium (2007 års prisuppgifter). Även i Sverige har priset på Losec sänkts efter 

patentutgång (Dagens Medicin, 2003-02-06). Kunde alltså AZ få majoriteten av läkarna till att 

förskriva Nexium innan billiga generika kopior av Losec introducerades och pris och 

marknadsandelar störtdök så fanns goda möjligheter att behålla en hög försäljning inom det 

gastrointestinala terapiområdet. AZ lyfte även fram fördelar i dosering, biotillgänglighet och 

effekt. AZ favoriserade tydligt Nexium i den interna konkurrensen med Losec.  
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Diagram 9: Global försäljning av Losec och Nexium under från 1995 till 2008. Data sammanställt från 

AstraZenecas årsredovisningar. 

 

Ovanstående diagram illustrerar den globala försäljningen av Losec och Nexium. Den ger en 

bild på övergången mellan Losec och Nexium. Den totala försäljningen av de både 

protonpumpshämmarna har legat på en relativt konstant nivå på ca $6 miljarder från 1999 och 

framåt. 

 

Idag är Nexium världens tredje mest sålda läkemedlet och har en marknadsledande position 

inom terapiområdet gastrointestinala läkemedel. Trots att Nexium inte lyckats uppnå samma 

marknadsandel och försäljning som Losec så bedöms lanseringen av Nexium vara lyckosam. 

Speciellt med tanke på att Nexium i grund och botten inte är ett revolutionerande läkemedel 

som det kan ge sken av att utge sig för i speciellt i de initiala marknadsföringskampanjerna. 

Den samlade medicinsk expertisen betraktar Nexium mer eller mindre som ett me-too 

preparat. TLV har bedömt att det finns ett visst stöd för att Nexium i vissa situationer är något 

effektivare (TLV, 2008-06-09). 
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6. Diskussion 

I det avslutande kapitlet så diskuteras frågeställningarna som formulerades i uppsatsen 

inledning. Betydelsen av LCM inom kundhantering, immaterialrätt, prissättning och 

konkurrens diskuteras. Slutsatserna runt LCM bygger på kvalitativa data som framkom under 

intervjuerna. Därefter diskuteras fallstudien utifrån teoretiska och empiriska aspekter som 

behandlats under arbetet. Slutligen ger författaren sina egna reflektioner på uppsatsen. 

 

6.1 Slutsats 

Uppsatsen syftade till att klargöra hur prevalent "Life cycle management" (LCM) är i svensk 

läkemedelsindustri. LCM är inte en enskild metod utan ett samlingsbegrepp för strategier som 

kan sättas in i flera olika produktstadier. En analys av LCM blir därför av övergripande natur. 

Jag har valt att närmare undersöka de aspekter av LCM som involverar kundhantering, 

immaterialrätt, prissättning och konkurrens. I samtliga fall så finns ett tydligt inslag av LCM i 

beslutsprocesserna som rör dessa områden. 

 

Kundhantering är komplex i läkemedelsbranschen. Förekomsten av en tydlig mellanhand, 

dvs. den förskrivande läkaren, samt strikta regler kring marknadsföring skapar en unik miljö. 

De spelregler som finns i konventionella konsumentbranscher går inte att applicera på 

läkemedelsbranschen. Med undantag från receptfria läkemedel, som står för en mindre andel 

av den totala läkemedelsförsäljningen, så vänder sig inte bolagen till slutkonsumenten. 

Traditionellt har läkaren haft en betydande roll, men har på sikt blivit ersatt av statliga organ 

och ledande läkemedelsexperter s.k. KOL. I samtliga intervjuer så framkommer vilken viktig 

aktör TLV är. Har inte TLV inkluderat läkemedlet i högkostnadsskyddet så det omöjligt att 

genomföra en framgångsrik marknadsintroduktion. Alla fortsatta subventioneringsbeslut har 

en mycket stor påverkan på läkemedlets försäljning. Ett annat offentligt organ med stort 

inflytande är landstinget eftersom de upphandlar läkemedel för sjukhus samt bestämmer hur 

många läkemedelskommittéer som skall finnas. Rekommendationslistorna som dessa 

kommittéer tar fram är grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet och styr i stor del 

läkarnas förskrivning. Informanterna var överens om att få läkemedlet inkluderat i dessa listor 

är ett viktigt mål. När det gäller läkare så anses specialister ha större förskrivningsfrihet än 

övriga läkarkåren och i denna gruppering hittar man även många ledande experter som i sin 

tur kan påverka kommittéerna. Läkemedelsföretag använder idag strategier för att säkerställa 
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subventionering, de arbetar aktiv mot ledande medicinsk expertis och satsar på att både 

komma med och hamna så högt upp som möjligt på rekommendationslistorna. Min 

bedömning är att LCM inte har haft en så tydlig prägel eller association inom området 

kundhantering och segmentering, men kan ha medverkat till att fokus har flyttats från läkare 

till andra aktörer. 

 

Däremot när det gäller immaterialrätt och framförallt patentområdet så är det starkt förknippat 

med LCM. Själva begreppet "Life cycle management" fördes ursprungligen fram i samband 

med att forskande läkemedelsföretag tog fram patentstrategier för att förlänga ursprungspatent 

och utveckla tilläggspatent. Mindre potentiella blockbusters i forskningsportföljen i 

kombination med snabbare eroderande försäljningssiffror vid patentutgång har skapat ett 

behov av nya metoder för att förlänga lönsamhet hos produkterna. Jag vill påstå att 

läkemedelsbranschen har legat längst fram i utvecklingen av LCM just på grund av att patent 

är så kritiska i denna sektor. Under intervjuernas gång så framkommer det att informanterna 

är väl inbegripna i majoriteten av de metoder som används för att skapa nya 

formuleringspatent eller för att förlänga det ursprungliga substanspatentet, t.ex. så nämns 

indikationsexpansion, barnindikation och OTC-switch. Dessa metoder används flitigt av Big 

Pharma för alla blockbusters idag. Branschen är extremt kostnadsmedveten och för alla 

produkter så görs grundliga kostnadsanalyser kontinuerligt under produktens livscykel för 

beräkna vilka resurser som skall sättas in olika marknadsåtgärder. För mindre produkter är det 

inte alltid lönsamt att använda alla de strategier som finns till hands eftersom de är för 

kostamt. En fas III studie kan exempelvis kosta 50 miljoner att genomföra. Sammantaget så 

har patentfrågorna en mycket framskjutande roll inom LCM. 

 

Immaterialrätt innefattar även varumärke. Intervjuerna ger här en något spretigare bild av 

vilket värde varumärket har i branschen. Varumärken är givetvis inte helt oviktigt och företag 

har inte råd att helt nonchalera denna aspekt. Men tendensen i intervjuerna är att varumärken 

inte är lika värdefulla som för många andra konsumentprodukter. Begränsningar i 

marknadsföring samt statens roll i upphandlig har delvis satt varumärkets inflytande ur spel. 

Dessutom är lojaliteten i branschen generellt liten. Kundgrupper som läkare och 

läkemedelskommittéer är mer intresserade av produktens egenskaper såsom effekt och 

biverkningsfrekvens samt av läkemedlets pris. På den receptfria arenan där företaget kan 

vända sig direkt till kunden via reklaminslag i media är varumärken dock mer betydelsefulla. 

Under arbetets gång fick jag uppfattningen av att varumärken inte är något prioriterat område 
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inom läkemedelsbranschen, trots att man är tydlig med att lyfta fram företagssymboler och 

produktnamn så ofta man kan. Kopplingen mellan LCM och varumärkesstrategier är således 

relativt svag.  

 

Priset är många gånger avgörande för vilket läkemedel vi väljer. Apotekspersonal skall byta 

till det billigaste likvärdiga läkemedlet, om inte patienten betalar mellanskillnaden eller om 

förskrivaren motsätter sig byte. En förutsättning är att läkemedlet är subventionerat av TLV. 

Priset sätts av företaget men för att TLV skall subventionera det så krävs att pris är rimligt i 

förhållande till effekt. Ett företag sätter aldrig priset på ett läkemedel efter tillverknings-

kostnad utan hälsoekonomiska analyser och omvärldsanalyser avgör det slutgiltiga priset. 

Prissättning och justering påverkas av hur marknaden ser ut och vilka konkurrenterna är. 

Många länder har dessutom nationella priskontroller som sätter ramar för vilket pris företaget 

kan sätta. Prissättning är alltså en tydlig ingrediens i LCM. 

 

Slutligen har jag valt att analysera den konkurrenssituation som finns på läkemedelsområdet. I 

mångt och mycket så styrs den av vilken fas läkemedlet och dess konkurrenter befinner sig i. I 

avsnitt 4.4 beskriver jag olika typer av konkurrens som ett läkemedel kan utsättas för. Den 

allvarligaste formen är produktkonkurrens där den aktiva substansen är identisk. Denna typ av 

konkurrens uppkommer vid patentutgång från generiska tillverkare och informanterna var i 

stort sett överens om att det innebär en dödstöt för läkemedlet. Big Pharma kan inte 

konkurrera på samma villkor som generika. Produktkonkurrens förekommer även vid 

parallellimport, men detta problem är mer begränsat och forskande läkemedelsföretag 

uppfattar inte hotet från parallellhandel som lika allvarligt som generika. Andra typer av 

konkurrens är substans-, terapi- och indikationskonkurrens. Denna konkurrens kommer från 

likartade substanser eller från läkemedel med helt andra verkningsmekanismer för behandling 

av samma indikation. Det läkemedel som har en signifikant bättre effekt har en klar fördel. Är 

skillnaden så stor att man talar om en ny läkemedelsgeneration så kan läkemedlet snabbt nå en 

marknadsledande position, vilket var fallet för Losec. Även om konkurrenssituationen är 

speciell i läkemedelsindustrin med en tydlig indelning mellan pre- och postpatent strategier så 

har jag trots det uppfattningen av att sättet att hantera konkurrens inte skiljer sig speciellt 

mycket från andra branscher under det tid som när läkemedlet fortfarande är patentskyddat. 

Det finns ett tydligt mönster där lansering är mycket resurskrävande, mognad fasen har en 

mer elastisk resursåtgång som styrs av rådande konkurrens och slutfasen har ett tydligt inslag 

av mjölkningsförfarande. En markant skillnad är givetvis att efter patentutgång är marknaden 
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död för ett innovativt läkemedel. LCM har en mycket framträdande roll i hur man bemöter 

konkurrens under produktens livscykel framtill patentutgång.  

 

Uppsatsen syftade även till att studera hur AstraZeneca har använt sig av LCM för att för att 

sköta de storsäljande protonpumpshämmarna Losec och Nexium. Losec studerades under 

patentets slutfas och med tanke på vilka vinster Losec genererade så hade AZ mycket att tjäna 

på att försöka förlänga marknadsexklusivitet maximalt. Flera av dessa strategier är klara 

exempel på strategier som används inom LCM. I en första fas så förlängde AZ 

originalpatentet framförallt genom att successivt ansöka om fler indikationer, även 

barnindikation tillkom. I en andra fas utvecklades en ny formulering, Losec MUPS, vilket gav 

ett förlängt formuleringspatent. I en tredje fas så hindrade AZ konkurrenter på olika sätt bl.a. 

genom att dra tillbaka beredningsformen tabletter och genom att vidta diverse rättsliga 

åtgärder mot konkurrenter. AZ har i efterhand blivit kritiserad och även dömd till böter för att 

ha använt en del tvivelaktiga metoder för att utestänga andra aktörer. 

Nexium är slående likt Losec. Idag är jag tveksam till om Nexium överhuvudtaget skulle 

blivit godkänd som ett innovativt läkemedel med signifikant bättre effekt än Losec. De 

marknadsföringsstrategier AZ använde för att lansera Nexium och få läkare att gå över från 

att förskriva omeprazol till esomeprazol var mycket lyckosamma, men etiskt diskutabla. Även 

det medicinska värdet hos Nexium har ifrågasatts. Jag skulle vilja klassa Nexium som en 

tydlig me-too produkt. Den framgångrika övergången mellan Losec till Nexium har medfört 

att AZ har en fortsatt dominerande ställning inom det gastrointestinala terapiområdet. 

6.2 Egna reflektioner 

Jag insåg tidigt att Life cycle management är ett väldigt brett begrepp. Det är visserligen 

starkt förknippat med patentstrategier, men är involverat i alla steg under en produkts 

livscykel. Detta har inneburit att jag har varit tvungen att begränsa mig. I det teoretiska 

avsnittet så valde jag att fokusera på grunderna i LCM . Här kunde jag t.ex. ha inkluderat fler 

teoretiska modeller och mekanismer kring varumärke s.k. "brand management", 

kundhantering s.k. "customer relationship management" eller marknadsföring s.k. "marketing 

management". Jag bedömde att dessa modeller var för perifera för inkludera i en 

kandidatuppsats. 

 

Jag anser att en kvalitativ metod passade bra för att upptäcka underliggande trender samt få en 

inblick i hur utbrett begreppet LCM är inom svensk läkemedelsindustri. En utökad population 
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skulle givetvis ge en större tyngd till slutsatserna, men samtidigt finns det en risk att en större 

population skulle leda att jag skulle bli tvungen att korta ner intervjun. Frågorna i intervjun 

utformades tidigt under arbetets gång och var medvetet konstruerade för att passa en 

heterogen grupp. Den gemensamma nämnaren hos informanterna var att de var verksamma 

inom läkemedelsindustrin. Faktorer som bakgrund, erfarenhet, arbetsuppgifter, företag och 

position skiljde sig åt mellan informanterna. Därför ansåg jag att en spridning i intervjuns 

frågeställningar var en förutsättning för att fånga upp så många tendenser som möjligt. Under 

intervjuns gång hade jag dessutom möjlighet att ställa följdfrågor eller be om förtydliganden, 

vilket är en stor fördel med kvalitativa metoder. 

 

Att analysera en kvalitativ studie är svårt och jag anser att författarens subjektiva bedömning 

speglar resultat och slutsats. Det finns inte lika klara bedömningskriterier eller 

beräkningsmodeller som för kvantitativa metoder. Båda metoderna har sina styrkor och 

användningsområden. En möjlig fortsättning på detta arbete skulle vara att följa upp någon av 

de komponenter eller faser som diskuterats i uppsatsen och som utgör en byggkloss inom 

LCM med just en kvantitativ studie. Det skulle ge möjlighet att gå in mer på djupet i studiet 

av en enskild aspekt. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Terminologi 

 

ACE-hämmare   Läkemedelsgrupp för behandling av högt blodtryck, hämmar 

   "angiotensin converting enzym" 

 

Antacida   Läkemedel som binder saltsyra i magsäcken 

 

ARB, AII-receptblockerare  Läkemedelsgrupp för behandling av högt blodtryck, blockerar

   angiotensin II typ 1-receptor 

 

Beredningsform   Läkemedelsform, t.ex. tablett, kapsel, salva 

 

Big Five Syftar på de största nationella marknaderna i EU; Tyskland, 

Storbritannien, Frankrike, Spanien och Italien 

 

Big Pharma   Samlingsbegrepp på de största läkemedelsföretagen 

 

Biotillgänglighet  Andel av ett läkemedel som når systemkretsloppet och ger 

   biologisk effekt 

 

Betablockare Läkemedel för behandling av hypertoni, blockare beta-

receptorer 

 

Dyspepsi   Sjukdom i övre magtarmkanalen 

 

EMEA, European Medicines Agency EU:s centrala läkemedelsmyndighet 

 

FDA, Food and Drug Administration USA:s läkemedelsmyndighet 

 

Formulering   Utformning av bruksfärdigt läkemedel  

 

FoU   Forskning och utveckling 

 

Gastrointestinal , GI  Mage/tarm systemet  

 

Generika   Kopia av originalläkemedel som innehåller samma mängd aktiv 

   substans 

 

H2-antagonist Läkemedel som blockerar histamin-2-receptorn för behandling 

av gastrointestinala sjukdomar 

 

Hypertoni   Högt blodtryck  

 

Indikation   Medicinskt användningsområde för ett läkemedel 

 

Klinisk fas I-IV Utvecklingsfaser för ett läkemedel där det testas i människa. 

Under fas I testas läkemedlet i små grupper friska frivilliga. I 

fas II-III i successivt större populationer sjuka. Fas IV studier 
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påbörjas efter lansering och övervakar framförallt läkemedlets 

långsiktiga säkerhetsaspekter. 

 

KOL   ledande läkemedelsexpert (”key opinion leader”) 

 

Komposition   Substansinnehåll i läkemedel  

 

Läkemedelsverket Sveriges nationella läkemedelsmyndighet. Godkänner och 

ansvarar för tillsyn av läkemedel i Sverige 

 

Metabolit Nedbrytningsprodukt av ett ämne i kroppen 

 

MUPS   Beredningsform hos Losec, kapsel som innehåller flera pellets, 

   "multiple unit pellet system" 

 

NCE   Ny substansmolekyl (”new chemical entity”) 

 

Orphan drug   Särläkemedel, dvs. läkemedel för behandling av ovanliga och 

   allvarliga sjukdomar enligt EG 141/2000 

 

OTC   Receptfritt läkemedel (”over-the-counter”) 

 

Pediatrisk   Tillhörande pediatrik, sjukdom och hälsobetingelser 

   hos barn 

 

Polymorfism   Mångformighet, dvs två eller flera tydligt skilda fysiska former  

 

Preklinisk fas Tidigt utvecklingsstadium för ett läkemedel där effekt och 

säkerhet undersöks i provrör och i djurmodeller. Förstadium till 

kliniska studier. 

 

Prodrug Ett ämne som saknar medicinsk effekt men som kan omvandlas 

till ett aktivt läkemedel i kroppen 

 

Protonpumpshämmare, PPI  Substansgrupp som minskar magsyra produktionen 

 

Receptor Dels celler som reagerar på ett specifikt stimulus, dels 

molekyler som fångar upp och vidarebefordrar signaler. 

 

Reflux   Återflöde av vätska till delar den har lämnat, t.ex. sura 

   uppstötningar 

 

Rx   Receptbelagt läkemedel 

 

Stereoisomerer   Två molekyler av samma kemiska förening som är

   varandras spegelbilder (racemat) 

 

Terapi   Behandling 

 

TLV   Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
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Bilaga 2 - Intervjumall 
 

LIFE CYCLE MANAGEMENT 

1. Berätta kort om din bakgrund i läkemedelsbranschen. 

2. Vad har du för erfarenheter av Life Cycle Management (LCM)? 

3. Hur tycker du att LCM har utvecklats de senaste 10 åren i läkemedelsindustrin? 

4. Vilken roll har LCM i "beslutsprocessen" på <företag>? 

5. Existerar det en uttalad strategi för LCM för läkemedel som lanseras idag? 

6. Hur sträcker sig LCM över produktcykeln hos läkemedel i <företag>? 

7. Hur stark koppling har LCM till patent strategier för nya innovativa läkemedel? 

8. Hur ser marknadsplanerna ut under de olika faserna av ett läkemedels livscykel? 

9. Vilka strategier används inom LCM? 

10. Vilka strategier används huvudsakligen för att få tilläggspatent? 

 

KUNDANALYS 

1. Föreligger olika kundsegment, alltså kunder som agerar annorlunda än andra?  

2. Vilka är de viktigaste kunderna i Sverige? 

3. Priskänslighet? Lojalitet?  

4. Vad styr kundens val? 

 

KONKURRENSANALYS 

1. Vilka är konkurrenterna sett över ett läkemedels produktliv?  

2. Vilka händelser på marknaden är väsentliga för marknadsstrategiska beslut? 

3. Hur ser lönsamheten ut på de marknader där ni har patentskydd respektive där ni har 

full generisk konkurrens? 

4. Hur ser kostnadsstrukturen ut i olika produktcykler? 

5. Hur mycket styrs marknaden av politiska beslut och offentliga organ? 

 

VARUMÄRKESANALYS 

1. Vilken syn har du på varumärken i läkemedelsindustrin? 

2. Hur starkt påverkar företagets varumärke ett läkemedel? 


