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Sammanfattning 
 
 
Titel:  För- och nackdelar med ny affärsmodell i bioteknikbranschen; en 

fallstudie av fyra svenska bioteknikföretag. 
 
Syfte: Ge en övergripande bild av hur den svenska bioteknikbranschen ser 

ut i dagsläget, identifiera drivkrafter bakom den nya affärsmodellens 
framväxt samt kartlägga för- och nackdelar för ett bioteknikföretag 
att arbeta med den traditionella affärsmodellen samt med den nya 
affärsmodellen. 

 
Metod: Uppsatsen är en jämförande, empirisk och kvalitativ fallstudie av fyra 

bioteknikföretag. Våra undersökningsfall används som empiriskt 
underlag för egna induktiva och deskriptiva slutsatser. Informationen 
har samlats in främst från publicerat material och intervjuer. 
Intervjutekniken vi har använt oss av var den ostrukturerade tekniken. 
Vår empiri har ställts mot relevanta teoretiska modeller för att belysa 
viktiga faktorer i förändringsprocessen. 

 
Teori: Vi har valt att studera teorin kring den så kallade värdekedjan för att 

kunna förstå grunderna i hur ett bioteknikbolag arbetar med 
läkemedelsutveckling. Vi har även studerat hur inlicensiering och 
utlicensiering fungerar i teorin. Med denna teoribakgrund har vi 
sedan modifierat värdekedjan till att bli specifik för just denna 
bransch. Denna har vi sedan tillämpat på företagen i våra fallstudier 
som en modell för att analysera företagets strategi. 

 
Empiri: Vår empiri omfattar fallstudier av företagen Karo Bio, Biovitrum, 

Medivir samt Active Biotech. Den innefattar också sex stycken 
kompletterande intervjuer med Bengt Anell från Boston Consulting 
Group, Ola Flink från Karolinska Innovations, Katarina Nordqvist 
och Maria Landgren från Vinnova, Per-Erik Sandlund från Sweden 
BIO, Dr. Johan Christenson från HealthCap samt Bengt Johansson 
från AstraZeneca.  

 
Analys/Slutsatser:  Vi har i denna uppsats kommit fram till att det finns för- och 

nackdelar med både den traditionella affärsmodellen och den nya 
affärsmodellen.  Fördelar med den gamla modellen är bland annat att 
den innebär en potentiell värdeoption samt att nödvändiga resurser 
tillskjuts från en partner. Nackdelar med den gamla är dock höga 
risker, partnerberoende och låg intern kontroll. Vad gäller den nya 
affärsmodellen så kan man säga att den väger upp de flesta utav den 
gamla modellens nackdelar medan den innebär en ökad komplexitet 
och är resurs- och kompetenskrävande. Vi har identifierat ett antal 
drivkrafter bakom framväxten av den nya affärsmodellen och dessa är 
bland annat att ett hårdare marknadsklimat har frambringat nackdelar 
med den traditionella affärsmodellen samt att nya affärsmöjligheter 
för bioteknikföretag har uppkommit.  
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Förord 
 
Vi vill tacka alla som har varit involverade och hjälpsamma under hela uppsatsens gång. Ett 
speciellt tack till alla de företag i våra fallstudier, som med ett trevligt bemötande har avsatt 
värdefull tid och bistått med viktig information och på så sätt gjort denna uppsats möjlig. Ett 
stort tack också till alla övriga respondenter som genom god kännedom om branschen har 
hjälpt oss att förstå detta, för oss, nya och komplicerade område. Vi vill även tacka vår 
uppsatshandledare Jan Smolarski på Stockholms Universitet, som bidragit med insiktsfull 
hjälp under arbetets gång. 
 
Victor Klang och Madeleine Johansson, Stockholm, april 2006. 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel presenteras en bakgrund till uppsatsämnet samt en problemdiskussion som 
mynnar ut i en problemställning och syften. Efter detta redovisas kort vilka avgränsningar 
som gjorts. 
 

1.1 Bakgrund 

 

Vad är bioteknik?  
 
Ordet bioteknik kan definieras på olika sätt. En kort och enkel sådan lyder ”tekniskt 
utnyttjande av biologiskt material”1. En annan, längre definition lyder ”det tekniska 
utnyttjandet av celler och deras beståndsdelar för att analysera, framställa eller modifiera 
produkter som används inom samhällssektorer som hälsovård, livsmedelshantering och 
skogsbruk”2. Det som framgår av dessa definitioner är att bioteknik är ett brett område och att 
företag som verkar inom denna industri är aktörer inom någon eller flera utav dessa olika 
typer av processer. Inom bioteknik ryms flera ämnesområden som t.ex. läkemedelsutveckling, 
medicinsk teknik, biotekniska verktyg, diagnostika och läkemedelsproduktion.  
 
 
Bioteknik – en global industri 
 
Det finns inget brett vetenskapsområde där Sverige relativt sett, har en sådan styrka i 
internationell jämförelse3. Flera av de svenska företagen är uppenbarligen mycket 
framgångsrika och bioteknikindustrin i Sverige är väl utvecklad. Nettoexporten av läkemedel 
och medicinsk-teknisk utrustning har under de senaste 25 åren gått från nästan ingenting till 
ca 40 miljarder kronor 20034. Men bioteknik är i allra högsta grad en internationell marknad 
och den internationella konkurrensen är mycket hård. Många länder gör stora satsningar på 
bioteknik och det gäller därför att kunna stå sig i denna globaliserade industri. En stor del av 
de större svenska biotekniska företagen är idag utlandsägda5 och detta gör att det blir tydligt 
att Sverige är en relativt liten spelare internationellt sett.  
 
USA är dominerande på den internationella marknaden och ligger minst 10 år före Europa i 
utveckling och struktur. Det är också i USA som priserna för läkemedel är högst och 
investeringsklimatet är som gynnsammast och detta gör naturligtvis att många vill ha en 
närvaro på denna marknad6. USA stod för hela 50 % av läkemedelsförsäljningen i världen år 
2002. Europa är den näst största marknaden med ungefär 26 % av försäljningen i världen, följt 

                                                
1 http://www.n24.se/dynamiskt/lakemedel_Biotech/did_11164363.asp 
2 “Strategi för tillväxt – Bioteknik, en livsviktig industri i Sverige”, Vinnova, sid. 33 
3 Ibid. sid. 31 
4 Ibid.  
5 Ibid.  
6 Ibid. sid. 61 
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av Japan med 16 %7. Tittar man istället på produktionen av läkemedel så produceras ca 38 % i 
Europa, 30 % i USA och 20 % i Japan 8.  
 
 
Bioteknik i Sverige 
 
Idag finns det ca 800 företag i Sverige som är verksamma inom bioteknik och ca 40 000 är 
anställda i dessa företag9. Majoriteten av dessa företag utgörs av små företag med färre än ett 
hundratal anställda. Utöver dessa finns några få mellanstora och stora bioteknikföretag. 
Sverige har ett väldigt stort antal bioteknikföretag för att vara ett så litet land och tittar man på 
antal bioteknikföretag per capita så har Sverige högst antal i världen10. Tittar man blott på 
antal företag i industrin så hamnar Sverige på en fjärdeplats i Europa och en niondeplats i 
världen11.  
 
En förklaring till att det ser ut så här är att Sverige har en lång tradition av biovetenskaplig 
forskning. Det finns många världsledande innovationer av svenskt ursprung, som t.ex. 
pacemakern, magsårsmedicin och diagnostiska allergitest12. Sverige anses idag vara en av de 
globala ledarna inom bioteknologi, något som företag som Astra och Pharmacia har stor del i. 
Bioteknikbranschen har växt med hela 10 % mellan åren 1995 och 2003 och därmed varit den 
snabbast växande branschen i Sverige under de senaste åren13. 
 
I Sverige finns det tre stycken så kallade bioteknikkluster, dvs. geografiska områden där 
många bioteknikföretag är belägna. Den största är Stockholm-Uppsala Bioregion, som följs av 
Öresundsregionens Medicon Valley och den tredje är Medcoast som omfattar 
Göteborgsområdet. Just Medicon Valley rankas idag mycket högt i hela Europa avseende 
forskning och utveckling inom biomedicin och anses vara ett ledande bioteknikcentrum14. 
Bland annat finns där 70 läkemedelsbolag, 14 universitet och 26 sjukhus15. Få företag finns 
utanför regioner med universitet och högskolor med stark biovetenskaplig forskning. Närmare 
60 % av de anställda finns i Stockholm-Uppsalaregionen och övriga starka regioner är Skåne 
och Västsverige runt Göteborg16. 
  
Läkemedelsutveckling är det dominerande ämnesområdet inom bioteknik i Sverige och följs 
av medicinsk teknik och biotekniska verktyg17. Läkemedel motsvarar idag ca 20 % av 
Sveriges totala nettoexport och tittar man på nettoexporten av läkemedel under perioden 
1983-2004 så ser man att den vuxit från ca 0,4 till 35 miljarder SEK vilket är en fenomenal 
utveckling18. Att industrin för närvarande går bra märks också på börsen där läkemedels- och 
bioteknikföretag har haft en uppgång med 47 % och motsvarade ökning på börsen i helhet har 

                                                
7 Richard Ivey School of Business case: SpeedTest- Wired for the 21st century, sid 4 
8 Europeiska kommissionen, ”Innovation in the pharmaceutical sector” 2004 
9 “Strategi för tillväxt – Bioteknik, en livsviktig industri i Sverige”, Vinnova, sid. 9 
10 www.swedenbio.com 
11 “Strategi för tillväxt – Bioteknik, en livsviktig industri i Sverige”, Vinnova, sid. 67 
12 Ibid. sid. 9 
13 www.swedenbio.com 
14 http://www.nfo.nu/b95000c/base/35912776 
15 http://www.folkpartiet.se/templates/ListPage____23946.aspx 
16 “Strategi för tillväxt – Bioteknik, en livsviktig industri i Sverige”, Vinnova, sid 68 
17 ”Nationella och regionala klusterprofiler”, Vinnova Analys VA 2005:02, 2004. 
18 “Strategi för tillväxt – Bioteknik, en livsviktig industri i Sverige”, Vinnova, sid. 73. 
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varit 31 %.19  Eftersom läkemedelsutveckling är det största området inom bioteknik kommer 
det i denna uppsats att fokuseras på bioteknikbolag som arbetar inom detta område.  
 
 
Läkemedelsutveckling 
 
Att utveckla ett nytt läkemedel, från idé till marknad, är en komplicerad, tid- och 
resurskrävande process. Det krävs omfattande kapitalinvesteringar och en lång tidshorisont. 
Att utveckla ett läkemedel tar totalt 10-15 år och kostar runt 8-12 miljarder kronor20. 
Läkemedelsforskning är extremt kostsam och riskfylld och efter att en substans tagits fram 
sker många tester i följande faser: preklinisk forskning, kliniska tester, Fas I, Fas II, Fas III, 
ansökan om registrering samt Fas IV. Efter dessa faser är ett läkemedel klart för den 
kommersiella marknaden. Dessa faser kommer vi att presentera närmre i teoriavsnittet. 
 
Inte nog med att ledtiderna är så långa, endast en tiondel av projekten som går in i kliniska 
prövningar brukar leda till ett nytt läkemedel21. Kostnaden har ökat under senare år vilket 
bland annat beror på att regulatoriska myndigheter som godkänner preparaten har blivit 
försiktigare och kräver mer omfattande studier22. Ett preparat som godkänns skyddas av 
patent i 20 år23. Detta innebär att man i bästa fall har 10 års effektiv tid på marknaden då man 
får sälja läkemedlet utan generisk konkurrens24. Trots att produkten nått ut på marknaden 
dröjer det ofta ytterligare ett antal år innan företaget visar vinst25. De få preparat som 
godkänns bär kostnaden för alla som misslyckas. Det är en bransch med hög risk och höga 
kostnader och inget svenskt bioteknikbolag ännu lyckats få ut en medicin på marknaden. 
Företaget Maxim har varit närmast men misslyckats två gånger, senast under hösten 200426. 
 
Forskning och utveckling, FoU, är av högsta vikt för att innovation och utveckling av nya 
produkter ska kunna ske. De långa utvecklingstiderna och de höga FoU kostnaderna innebär 
att många unga företag är riskkapitalberoende under en relativt lång period. Samtidigt kan 
man säga att företag nu bygger värden i sina projekt då antalet företag med 
läkemedelskandidater i klinisk prövning ökar 27. 
 
 
Branschstruktur och konsolideringar 
 
Det talas mycket om konsolidering i läkemedels- och bioteknikbranschen och för de idag små 
bolagen kommer vi sannolikt att se en viss konsolidering under de närmaste åren28. I 
jämförelse med till exempel Danmark så har Sverige betydligt färre mellanstora och stora 
företag men ett större antal små företag. För stora delar av industrin har den 
konsolideringsgrad som följt med globaliseringen inneburit att många tidigare svenska företag 
nu är multinationella och att deras förankring i Sverige minskat29.  

                                                
19 www.di.se, 2005-12-16. 
20 “Strategi för tillväxt – Bioteknik, en livsviktig industri i Sverige”, Vinnova, sid 83 
21 Ibid. sid. 61 
22 http://www.n24.se/dynamiskt/lakemedel_Biotech/did_11164363.asp 
23 Patent- och Registreringsverket 
24 Intervju med Bengt Johansson, AstraZeneca, 2006-01-31. 
25 “Strategi för tillväxt – Bioteknik, en livsviktig industri i Sverige”, Vinnova, sid 83 
26 http://www.n24.se/dynamiskt/lakemedel_Biotech/did_11164363.asp 
27 “Strategi för tillväxt – Bioteknik, en livsviktig industri i Sverige”, Vinnova, sid. 72 
28 Ibid. sid. 73 
29 Ibid. sid. 67 
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Under de senaste 10 åren har fusionsvågen inom den globala läkemedelsindustrin lett till allt 
större läkemedelsbolag. Trots att flertalet av dem gör goda vinster, finner dock nu många av 
dem att deras utvecklingsprojekt i framtiden inte kommer att bära kostnaderna om företaget 
inte lyckas fylla på bättre med innovationer30. De står inför stora utmaningar i form av att dels 
fylla på sina pipelines med projekt, främst i tidigare faser, och dels avseende sina intäkter som 
kommer från ett litet antal storsäljarprodukter som snart försvinner på grund av att 
patenträttigheterna närmar sig sitt slut31.  
 
Parallellt med utvecklingen för de globala läkemedelsbolagen har många nya bioteknikbolag 
med inriktning på läkemedel bildats, främst i USA och Europa. Dessa bolag har oftast som 
affärsidé att genom licenser, samarbetsavtal eller genom att bli uppköpta, sälja den kunskap 
de tar fram till större läkemedelsbolag. Bioteknikföretagen inom läkemedelsutveckling har 
således en komplementär roll i förhållande till de stora läkemedelsbolagen32. De stora 
läkemedelsbolagen som har mycket finansiella resurser, besitter sin kärnkompetens inom sen 
klinisk utveckling samt marknadsföring och försäljning, det vill säga i den senare delen av 
den så kallade värdekedjan som tas upp i teoriavsnittet. De är däremot inte i någon hög grad 
innovativa när det gäller att internt forska fram nya läkemedelskandidater. Därför utgör de 
mindre bioteknikbolagen viktiga källor åt de stora globala spelarna, som lägger ned stora 
resurser på att leta idéer hos bioteknikbolag och hos akademin. Redan för projekt i sen 
preklinisk och tidig klinisk fas börjar storbolagen visa intresse för så kallad inlicensiering som 
vi kommer att beskriva i teorin33 . Det är nämligen i den första delen av värdekedjan, 
forsknings- och utvecklingsfasen, som de mindre bioteknikbolagen traditionellt sett är starkast 
i.   
 

1.2 Problemdiskussion 
 
För 7-8 år sedan räckte det nästan att ha ordet ”bio” eller ”genomics” i företagsnamnet för att 
kunna få kapital eller för att börsintroducera sig. Så är inte fallet längre utan idag är det 
svårare att få kapital då riskkapitalbolag är mindre riskbenägna och därmed mindre 
intresserade av högriskbolag med tidig forskning.  Det är också generellt sett svårt för ett 
bioteknikbolag som i huvudsak är forskningsbaserat att vara börsnoterat då marknaden 
förväntar sig nyheter och framsteg varje månad eller kvartal därför att utvecklingen i 
forskningen går så pass långsamt. Har företaget dessutom ett litet antal projekt blir börskursen 
väldigt känslig för hur dessa går34.  Finansiärerna och börsen letar nu istället efter bolag med 
stabilt kassaflöde och resultatet av detta kan man skönja i branschen i form av att nya och 
modifierade affärsmodeller hos mindre och medelstora bioteknikföretag växt fram. Många 
bioteknikbolag har försökt omdefiniera sin affärsmodell och gå från att vara 
forskningsbaserade bolag till att bli produktbaserade bolag. Det innebär dels att företagen vid 
utlicensieringar av forskningsprojekt byter till sig produkträttigheter för att få kontinuerliga 
och förutsägbara intäktsströmmar och dels att företagen försöker behålla sina projekt längre, 
internt, i den så kallade värdekedjan eftersom detta ökar värdet på projektet35. Det kan även 
vara så att företagen behåller hela eller en del av sina rättigheter för ett projekt och själva tar 

                                                
30 “Strategi för tillväxt – Bioteknik, en livsviktig industri i Sverige”, Vinnova, sid. 60 
31 Intervju med Paul De Potocki, Biovitrum, 2005-12-21. 
32 “Strategi för tillväxt – Bioteknik, en livsviktig industri i Sverige”, Vinnova, sid. 62 
33 Intervju med Paul De Potocki, Biovitrum, 2005-12-21. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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produkten hela vägen fram till marknad. Vanligtvis gäller då läkemedlet indikationer i utvalda 
patientgrupper där de medicinska behoven inte är tillgodosedda och konkurrensen från de 
stora läkemedelsföretagen inte är så stark som inom större marknadssegment. 
 
Många företag förflyttar sig därmed åt höger i värdekedjan och detta åstadkoms genom att 
man antingen bygger upp enheter för senare faser eller genom att man tar bort tidigare 
forskningsenheter. 36 Situationen har helt enkelt blivit den omvända för många mindre men 
framförallt medelstora företag: nu är det istället företaget som licensierar in andras produkter 
för att få en mer gångbar produkt längre fram i värdekedjan istället för att licensiera ut sina 
egna produkter. Detta i sin tur ger produkter företaget kan ta mer betalt för. Denna 
strategiförändring finansieras antingen genom riskkapital eller tillskjutet kapital av ägarna i 
form av nyemissioner.37  
 
Det är alltså en omdaning på gång i branschen, där det nu verkar som att de mindre 
bioteknikbolagen som kanske tidigare var något utav en svagare part i avtal med stora 
läkemedelsbolag nu börjar kunna ingå avtal med mer fördelaktiga villkor.  I vissa fall kanske 
de till och med börjar bygga upp företaget från att vara ett litet bioteknikbolag till att bli ett 
stort läkemedelsföretag och därmed konkurrera med nuvarande storbolag. Om 5-10 år kan 
branschen se helt annorlunda ut vilket gör det till ett väldigt spännande och aktuellt område att 
belysa. 
 
Med anledning till detta nya fenomen vill vi i denna uppsats undersöka fyra svenska 
bioteknikföretag med inriktning på läkemedelsutveckling, som i olika hög grad jobbar enligt 
denna nya affärsmodell och som befinner sig på olika nivåer i värdekedjan. Detta för att 
kunna analysera vilka för- och nackdelar det kan finnas för ett litet eller medelstort 
bioteknikföretag att arbeta på detta nya sätt.   
 

1.3 Syfte 
 
• Ge en övergripande bild av hur den svenska bioteknikbranschen ser ut 
• Identifiera drivkrafter bakom den nya affärsmodellens framväxt 
• Kartlägga för- och nackdelar för ett bioteknikföretag att arbeta med den traditionella 

affärsmodellen samt med den nya affärsmodellen 
  

1.4 Avgränsningar 
 
• Vi undersöker inte företag med mer än 600 anställda, det vill säga vi kommer inte att 

undersöka stora bioteknikföretag. 
• Vi undersöker inte heller bioteknikföretag som sysslar med annat än i huvudsak 

läkemedelsutveckling eftersom läkemedelsutveckling är det största området inom 
bioteknik. 

• Urvalet av företag kommer inte att inbegripa hela Sverige geografiskt sett, utan vara 
begränsad till i huvudsak Stockholm som geografiskt läge.  

 
 
                                                
36 Intervju med Katarina Nordqvist och Maria Landgren, Vinnova, 2005-11-30. 
37 Intervju med Per-Erik Sandlund, Sweden BIO, 2005-12-07. 
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2. Metod  
 
I detta kapitel presenteras valet av undersökningsmetod och urval samt på vilket sätt dessa 
val har influerat arbetet. Det kommer även en kort presentation av de personer vi har 
intervjuat i samband med denna uppsats samt källkritik. 
 

2.1 Datainsamling  
 
Eftersom ett syfte var att undersöka orsaker till varför företag behåller produkter längre fram i 
värdekedjan så är det förenligt med en jämförande empirisk undersökning av olika företag 
inom samma bransch. Det blir till stor del en empirisk undersökning eftersom det inte finns 
alltför mycket litteratur som behandlar och teoretiserar vårt problemområde. Dessutom är 
undersökningsområdet komplext i den meningen att de fenomen vi undersöker är svårtolkade 
och diffusa och innehåller många faktorer att ta hänsyn till. 
 
På grund av dessa faktorer kommer vi att använda oss av en fallstudiebaserad metod. 
Gummesson menar att "fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall från 
verkliga livet används som empiriskt underlag för forskning, särskilt när kunskap om ett 
område helt eller delvis saknas och när det rör sig om komplexa fenomen."38

 Således är det en 
studie av specifika företeelser, där våra fall kommer att utgöra den rådata vi i vår studie utgår 
från. Det faktum att studien är förankrad i verkliga situationer gör att vi kommer att kunna ge 
en holistisk bild som förhoppningsvis vidgar läsarens kunskaper och kanske även ger uppslag 
till nya forskningsområden. 
 
Fallstudier kan vara båda induktiva och deduktiva. Med induktion menas att man drar 
slutsatser utifrån det empiriska underlaget. Med deduktion menas att man utgår från teorier 
vilka sedan ställs i relation till empirin.39

 Våra undersökningsfall kommer att användas som 
empiriskt underlag för egna induktiva och deskriptiva slutsatser, vilket betyder att vi utifrån 
det empiriska underlaget kommer att analysera och ställa mot teorin. Detta kompletterar vi 
sedan med ett induktivt tillvägagångssätt, där vi om möjligt reviderar eller hittar egna 
kompletterande teorier eller modeller utifrån empirin.40

 Genom denna ansats är vårt 
tillvägagångssätt både teoritestande och teorigenererande. 
 
Vår fallstudie kommer att vara övervägande kvalitativ, men fallstudier kan även vara 
kvantitativa.41

 Anledningen till att vi lutar oss mot kvalitativa ansatser är att 
samhällsvetenskapliga studier är svåra att precisera i några exakta termer på grund av den 
oerhörda komplexiteten. Istället för att se till enskilda delar handlar det om att tolka och förstå 
hur alla delar samverkar för att bilda en helhet. Detta kan i vissa fall medföra en mindre 
precision, men å andra sidan kan vi nå djupare plan genom de friheter en kvalitativ studie 
erbjuder. Bland dessa friheter finner vi möjligheten att använda oss av vilka datainsamlings- 
och analystekniker vi vill, vilket ger oss en bred bas att agera ifrån. En annan fördel är den att 
vi kan tillåta oss att se till ett obegränsat antal variabler och samband.42

 Därmed är 
spelrummet större, vilket behövs eftersom vi vill skapa oss en helhetsbild snarare än att se till 

                                                
38 Gummeson, E, (2004), ”Fallstudiebaserad forskning”, i Gustavsson, B (red.) Kunskapande metoder s.115-116 
39 Ibid. s.119 
40 Ibid. s.118-119 
41 Ibid. s.117 
42 Ibid. s.119 
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delar. Med detta vill vi dock inte frånsäga oss möjligheten till att vi i vissa fall även kommer 
att se till kvantitativa uppgifter, då sådana kan förekomma. 
 

2.2 Urval 
 
Det finns olika urvalsmetoder som används vid fallstudiebaserad forskning. Vi har valt att 
följa det s.k. ”teoretiska urvalet”, där fallen bestämdes utefter relevans och koherens. Vad 
man vill uppnå med den här metoden är att välja liknande fall efter varandra tills man uppnår 
mättnad, då man anser sig har fått tillräckligt med information för att kunna dra slutsatser.43 
 
Vi valde att under arbetets gång söka efter företag som arbetade inom samma bransch och 
inom samma områden, så att verkligheten skulle se lika ut för de olika företagen. För att detta 
skulle kunna ske satte vi upp några egna urvalskriterier för val av företag. Vi ville ha företag 
som arbetade inom samma typ av områden inom biotekniken, som annars är ett väldigt 
differentierat bransch. Vi valde därför bara använda oss av företag som forskade och drev 
projekt inom läkemedelsutveckling. Vi ville även begränsa oss när det gällde storleken på 
företagen för att företagen skulle vara i liknande situation. För att förstå vad som är 
betydelsefullt inom läkemedelsforskningens, så valde vi både företag som genomgått 
utvecklingen med positivt resultat och andra företag som befinner sig en omstruktureringsfas. 
Fallföretagen valdes också på rekommendationer av branschfolk, men även utefter våra 
personliga uppfattningar över vilka företag som var mer eller mindre intressanta, om det fanns 
god tillgång på informationsmaterial och om företagen själva ställde upp på att vara delaktiga. 
 
Empirin till fallstudierna består både av primära och sekundära källor. Anledningen till att vi 
har valt att kombinera andrahandsinformation med primärinforation är att det ger oss en mer 
holistisk bild av företagen. De primära källorna kan hjälpa oss att fylla i informationsluckor 
som inte alltid är tillfredställande i de sekundära källorna. De sekundära källorna är oftast en 
subjektiv tolkning av information som är skriven för att belysa informationen på ett positivt 
eller negativt sätt. Vi har i arbetets gång försökt att minimera detta genom att använda oss av 
olika sekundära källor som vi ställer mot varandra för att skapa en mer objektiv och rättvis 
bild av informationen. Vi tror att en större källbredd leder oss mot en mer tillfredställande 
nivå av sanningsenlighet.    
 
De primära källorna består av intervjuer med personer inom företaget, som är väl förtrogna 
med företagets strategi. Dessa intervjuer har varit öppna och explorativa för att ge oss en så 
nyanserad bild som möjligt av verksamheten. De sekundära källorna består av litteratur, 
artiklar och rapporter. Litteraturen har vi sökt upp och hämtat på Stockholms Universitets 
bibliotek och handelshögskolans bibliotek. Artiklar och rapporter har framför allt hittats via 
dagstidningars och företags Internetsidor, men även på vissa artikeldatabaser på Stockholms 
universitet har används. 
 

2.3 Intervjuteknik  
 
När man utför intervjuer så finns det olika tekniker att utgå ifrån. Det går att utföra formella 
eller informella intervjuer, strukturerade eller ostrukturerade intervjuer som är anpassade efter 
situationen. Vissa intervjuer är korta, andra kan vara längre djupintervjuer som är mer 

                                                
43 Ibid. s.126 
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formade som en diskussion. Intervjusätten är många och olika beroende på i vilket 
sammanhang de utförs.44  Vi har under arbetets gång genomfört två olika typer av intervjuer, 
bakgrundsintervjuer och längre djupintervjuer. Bakgrundsintervjuerna har skilt sig på så sätt 
att de varit mer som ett samtal om hur branschen fungerar, djupintervjuerna har däremot varit 
fokuserade på de företag som vi baserar fallstudien på. När vi genomförde våra intervjuer 
använde vi oss av den ostrukturerade tekniken. Vi ville hålla intervjuerna så öppna som 
möjligt och inte i onödan styra intervjuerna, på så vis låta respondenten uttrycka vad 
vederbörande ansåg var viktigt. Vi efterstävade att få så objektiva svar som möjligt, men vi 
var även intresserade av subjektiva påståenden eftersom respondenten har bättre kunskap än 
vi har och kan bidra med en mer heltäckande bild situationen. För att få så uttömmande 
intervjuer som möjligt så valde vi att skicka ut frågorna till respondenterna innan 
intervjutillfället. Under intervjuerna så ställde vi raka frågor men försökte inte tvinga fram 
svar på frågor som respondenten var ovillig till att besvara, för att inte underminera det 
förtroende vi fått. Vi valde under intervjuernas gång att endast avbryta respondenten när ville 
fördjupa oss inom något speciellt område som kommit upp, eller om vi inte ansåg svaret 
tillräckligt tydligt.   
 
Vi använde oss av bandspelare under alla djupintervjuer och på så vis kunde vi helt fokusera 
på respondentens svar och ställa relevanta följdfrågor. Därefter kunde vi återskapa och 
utvärdera all information som intervjuerna givit. Vi gavs också möjligheten av samtliga 
respondenter att återkomma om det växte fram nya frågor under arbetets gång. För att få så 
sanningsenlig information som möjligt så skickades intervjuerna ut i sin helhet till 
respondenterna för att korrigera eventuella felaktigheter. Vid samtliga personliga intervjuer så 
besökte vi respondenterna på deras arbetsplats. En av djupintervjuerna genomfördes via 
telefon eftersom det aktuella företaget inte har sin verksamhet i Stockholmsregionen. Vi valde 
att genomföra den intervjun sist för att på så vis kunna vara mer effektiva och fokusera på de 
frågor som hade stor relevans för vårt arbete. Vi gjorde även en kompletterande 
telefonintervju med ett läkemedelsföretag för att få deras syn på deras relation med mindre 
bioteknikföretag. 
 
Vår målsättning med bakgrundsintervjuerna var att förstå hur den komplexa 
bioteknikbranschen fungerar. Vi valde respondenter inom olika delar av branschen för att få 
en så nyanserad bild som möjligt. Målsättningen med djupintervjuerna var att undersöka de 
drivkrafter som påverkat respektive företag i deras strategi och vilka för- och nackdelar de ser 
med olika strategiska arbetssätt i branschen. 
 

2.4  Intervjuade personer  
 
 
Respondent Intervjutillfälle  Företag och position vid  
  intervjutillfälle    
 
Bakgrundsintervjuer 
              
Bengt Anell  2005-11-09 Boston Consulting Group, Konsult  
 
Ola Flink  2005-11-23 Karolinska Innovations, VD  

                                                
44 Ibid. s. 128 
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Dr. Johan Christensson   2005-11-30 Health Cap, Partner 
 
Katarina Nordqvist 2005-11-30 VINNOVA, Enhetschef Bioteknik 
 
Maria Landgren 2005-11-30 VINNOVA, Handläggare

      
Per-Erik Sandlund  2005-12-07 Sweden Bio, VD 
 
Bengt Johansson  2006-01-31 AstraZeneca, Direktör Business 

Development 
 
Djupintervjuer 
 
Per Olof Wallström  2005-12-21 Karo Bio, VD 
 
Paul de Potocki 2005-12-21 Biovitrum, Direktör, Kommersiell 

& Strategisk Utveckling 
 
Rein Piir  2006-01-19 Medivir, Finansdirektör och 

ansvarig för investerarkontakter 
 
Hans Kolam  2006-02-02 Active Biotech, Finansdirektör   
 

2.5 Metodproblem 
 
Vi märkte under arbetets gång att det fanns förhållandevis lite teoretisk information om 
affärsmodeller inom bioteknikbranschen. Vi hittade inte heller någon relevant forskning som 
behandlat detta område. Det har varit en försvårande omständighet när vi utformat vår 
teoretiska referensram. Istället för att använda existerande applicerbara modeller har vi fått 
modifiera befintliga modeller för traditionell industri så den passar den mer komplexa 
bioteknikbranschen. 
 
Ett eventuellt metodproblem som vi vill påvisa härstammar utifrån den intervjuteknik som vi 
använt oss av. Genom att använda oss av ostrukturerade intervjuer ville vi påverka 
respondenterna så lite som möjligt och få så uttömmande svar som möjligt. Ibland tog det oss 
in på intressanta områden som vi inte förutspått och på så vis var inte alla följdfrågor lika 
genomtänkta som de vi hade på vårt intervjuformulär. En annan aspekt på intervjuerna är att 
vi valde att använda oss av bandspelare. Det kan ha medfört att respondenterna blev mer 
formella i sitt språk och inte heller var lika avslappnade under intervjutillfället. 
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3. Teoretiska modeller 
 
I detta kapitel presenteras vår teori genom tre sammanhörande teoriavsnitt: värdekedjan, 
värdekedjan i ett bioteknikföretag samt licensiering.  
 

3.1 Värdekedjan 
 
Porters värdekedja är ett bra och enkelt sätt att organisera och kategorisera aktiviteter som 
skapar värde för ett företag. Den förklarar en kedja av aktiviteter som har som avsikt att bygga 
upp och understödja sina produkter. I modellen nedan har vi valt att utgå endast ifrån de 
primära aktiviteterna inom ett företag. Aktiviteterna ska inte ses som enskilda utan snarare 
som ett sammanlinkat system av aktiviteter som är internt sammanbundna.45 Inom traditionell 
industri kan detta exemplifieras med ett producerande företag som Volvo där en idé blir 
produkt och i varje aktivitet som utförs inom företaget bygger upp produktens värde.    
 
Viss kritik har dock riktats mot värdekedjan. Den har bedömts som omodern för att den 
baserar sig på den traditionella uppfattningen om hur material förflyttas i olika processer inom 
ett företag. Kritiker menar att då dagens affärsvärld ser annorlunda ut förlorar värdekedjan då 
sin styrka i att försöka påvisa hur värde skapas.46 Det gör den dock inte oanvändbar som 
modell vid analyser i läkemedelsutveckling för den påminner i allra högsta grad om en kedja 
där värde adderas till preparatet. 
 
 

 
Figur 1: Förenklad värdekedja47 

 

3.2 Värdekedjan i ett bioteknikföretag 
 
Vi har valt att modifiera värdekedjan för att tydliggöra hur den kan se ut inom 
biotekniksektorn. Värdekedjan är mer komplicerad än den som används inom traditionell 
verkstadsindustri. Majoriteten av företag inom bioteknikbranschen fokuserar inom specifika 
delar inom värdekedjan. Det finns vissa bolag som kallas ”big pharma” eller de ”stora 
läkemedelsjättarna” som har kontroll över hela värdekedjan. Från forskning och utveckling 
till försäljning. Vi har valt att dela upp värdekedjan i olika faser och färger för att lättare förstå 
värdekedjan för ett bioteknikföretag. De gula ”boxarna” står för läkemedelsubstansens 
forskning och utveckling mot att bli ett godkänt läkemedel som får säljas på marknaden. Den 
röda ”boxen” är egentligen två faser som är sammanslagna till en eftersom båda faserna 

                                                
45 Global Marketing “A market-responsive approach”, Hollensen, Svend, 2001, sid 16. 
46 "När kartan förändrar affärslandskapet", Richard Normann, 2001, sid 66-67. 
47  Global Marketing “A market-responsive approach”, Hollensen, Svend, 2001, sid 16. 
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härrör från registrering av läkemedlet och godkännande från myndigheter. De blåa ”boxarna” 
symboliserar de kommersiella delarna av produkten; alltså från produktion till försäljning och 
marknadsåtgärder. Det vi vill utvisa med värdekedjan är att mer värde adderas ju längre fram i 
värdekedjan företaget tar projektet eftersom att risken att projektet inte når marknaden blir 
lägre. Vi kommer nedan att beskriva varje steg fram till produktion, då det är inom dessa 
områden värdekedjan i ett bioteknikföretag skiljer sig ifrån traditionell industriell verksamhet.  

Figur 2: Värdekedjan i ett bioteknikbolag – modifierad värdekedja48 

 
 
Forskning & Utveckling : Forskningen av nya läkemedel bedrivs av en mängd olika 
företag, universitet och institut, och ofta i samarbeten mellan dessa. Samarbeten mellan 
företag och forskare inom den akademiska världen har lett fram till många framgångsrika 
patent och produkter.49 Forskningen är troligen den viktigaste delen av värdekedjan för 
läkemedelsföretagen. Eftersom det bedrivs mycket forskning inom bioteknik finns det många 
företag som jobbar inom denna fas. Det som sker i denna fas är att man låter substanserna 
prövas på cellerna för att se att de har avsedd verkan. Genom detta klargör man att substansen 
har verkan på enskilda förlopp och hur cellerna reagerar på substanserna, men det betyder inte 
att det fungerar i en levande kropp så därför måste substansen även provas i kliniska faser. 
 
Preklinisk forskning : I detta steg testas preparatet på djur (oftast möss och råttor). Här 
gäller det att upptäcka eventuell toxicitet och skadeverkan preparatet kan ge genom att t ex 
testa preparatet i olika starka doser. Denna information är naturligtvis kritisk för att kunna 
avgöra om preparatet i nästa fas ska testas på människor. Den prekliniska forskningsfasen 
varar vanligtvis mellan 4 och 5 år och av de projekt som befinner sig i denna fas når ca 1-3 % 
hela vägen fram till marknaden50. 
 
Kliniska tester : I denna fas värderas säkerheten, effektiviteten och effekterna av preparatet 
på människor. De kliniska testerna sker i tre faser och tar totalt mellan 5 och 10 år att 
genomföra. De utgör den längsta och överlägset dyraste delen av utvecklingen. Många av 
företagen som tar in preparat anlitar andra företag som utför testerna eftersom de är väldigt 
olika beroende på substanser och väldigt kostsamma. Företagen jobbar med så kallade CRO´s 
(kommersiella forskningsorganisationer) och de finns i olika områden, som tillverkning, 
medicin med mera. Kontraktslabb det finns överallt och är ofta ett kostnadseffektivt sätt för 
mindre företag som inte har resurser att sätt upp sådana labb själva. 
 

                                                
48  Egen bearbetning 
49 “The Market Valuation of Biotechnology Firms and Biotechnology R&D” John R.M. Hand, 2001, sid. 8. 
50 http://www.n24.se/dynamiskt/lakemedel_Biotech/did_11164363.asp 
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Fas I:  Testerna i denna fas sker på mindre grupper av friska försökspersoner. Syftet är att 
identifiera eventuella bieffekter av preparatet. Fas I tar ett antal veckor att genomföra och av 
de preparat som befinner sig i denna fas når ca 15-20 % marknaden51.  
 
Fas II:  Testerna i denna fas sker på ett begränsat antal försökspersoner som har den aktuella 
sjukdomen/besväret. Syftet är att bestämma den effektiva dosen och den långsiktiga 
säkerheten för preparatet52. Denna fas tar vanligtvis ett par månader att genomföra och av de 
preparat som befinner sig i denna fas når ca 30-35 % marknaden53. Testerna kan delas upp i 
två delar, en A fas där man testar preparaten på individer som har den aktuella sjukdomen, 
medan i fas B går testerna ytterligare ett steg då man reglerar doser av preparatet och 
undersöker hur olika doser kan påverka försökspersonerna. 
 
Fas III: Testerna i denna fas sker även dessa på sjuka försökspersoner, men är mycket mer 
omfattande och långvariga. Ofta görs tester på tusentals sjuka människor för att det ska gå att 
verifiera säkerheten med preparatet. Denna fas är därför extremt kostnadskrävande och det är 
i fas II och III som de flesta projekt fallerar. Av de preparat som befinner sig i denna fas når 
ca 70 % marknaden54. 
 

 
Figur 3: Sannolikhet att ett läkemedel blir godkänd i respektive fas55 

 
Ansökan om registrering:  Har preparatet tagit sig genom alla dessa faser är nästa steg att 
ansöka om registrering hos regulatoriska myndigheter. Detta tar 1-2 år men processen kan 
skyndas på om det medicinska behovet av preparatet bedöms vara stort56. 
 
Fas IV:  Har preparatet blivit godkänt av berörda myndigheter testas det för att se om det är 
bättre än befintliga preparat på marknaden, under speciella förhållanden eller i kombination 
med andra läkemedel och sjukdomar57. Det gäller här att skapa en tydlig profil av när och var 
preparatet är mest effektivt och här spelar marknadsföring en stor roll. 
 

                                                
51 http://www.n24.se/dynamiskt/lakemedel_Biotech/did_11164363.asp 
52 Richard Ivey School of Business case: SpeedTest- Wired for the 21st century, sid 6. 
53 http://www.n24.se/dynamiskt/lakemedel_Biotech/did_11164363.asp 
54 Ibid.  
55 http://www.n24.se/dynamiskt/lakemedel_Biotech/did_11164363.asp 
56 Ibid.  
57 Richard Ivey School of Business case: SpeedTest- Wired for the 21st century, sid. 6. 
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Eftersom läkemedelsbranschen är väldigt kontrollerad och reglerad, är alla steg i FoU väldigt 
långa och dokumentationen måste vara god innan en produkt godkänds. Det är ett led i det 
patientskydd som samhället skapat för sina medborgare. De tidsmässigt långa kliniska faserna 
och kvantitativt omfattande testerna är till för att säkerställa att inga allvarliga komplikationer 
kan tillkomma och att läkemedlet verkligen ger den avsedda verkan. De tider som tas upp i 
modellen är framför allt gällande för läkemedel inom de stora sjukdomsområdena. För mindre 
och allvarligare sjukdomar där behovet av mediciner är stort, krävs inte lika stora kliniska 
tester och därför kan sådana läkemedel nå marknaden snabbare.    
 

3.3 Licensiering  
 
Licensiering används i S. Hollensens bok ”Global Marketing” som ett kostnadseffektivt 
verktyg för att ta sig in på nya marknader. Det har egentligen uppförts för att användas med 
tanke på marknadsföring men vi tycker även att den är relevant att använda i vår teori för 
denna bransch. Bioteknikbranschen är global och för mindre och medelstora företag handlar 
det om att få ut produkten på marknaden. 

 
 

Figur 4: Värdekedjan vid licensiering58 

 
Det kan vara bra att till en början skilja på begrepp som kontrakt och licens. Licensiering är 
en mer långtgående överenskommelse än ett kontrakt som förflyttar över resterande del av 
värdekedjan till licentiaten. Kontrakt löper oftare över en kortare period. Ett licensavtal är en 
överenskommelse mellan ett företag som licensierar ut något av värde och företaget som 
inlicensierar det. För detta får företaget som licensierar ut något en motprestation som kan 
vara i form av att de utför vissa tjänster eller genom en betalning ofta i kombination med så 
kallade royalties, som är en ersättning till patentinnehavaren vid kommande försäljning.59  Det 
licensen avser kan vara helt olika beroende på viken bransch det handlar om, men generellt 
handlar det om; ett patent för en produkt eller process, tillvekningskunskap som inte lyder 
under något patent, teknisk rådgivning och assistans, marknadsföringsrådgivning och 
assistans eller användande av ett företags namn eller varumärke.60 
 
Licensieringsavtal kan även utformas så att båda företagen får ta del av varandras teknik. 
Företaget som licensierar ut produkten kan då vidareutveckla sin produkt för att den ska bli 
applicerbar inom fler områden eftersom man vet hur och inom vilka områden deras produkt 
används. Företagen är då även villiga att minska den andelen royalties de har rätt till eftersom 

                                                
58 Global Marketing “A market-responsive approach”, Svend Hollensen, 2’and edition 2001, sid. 265 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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de ser en möjlighet att utöka produktens applikationsområde.61  Hollensen tar även upp hur 
man kan se fördelar utifrån utlicensierarens och inlicensierarens perspektiv: 
 
Utlicensierarens: Generellt finns det en mängd olika anledningar till att företag väljer att 
licensiera ut en produkt eller kunskap, men det finns vissa motiv som är mest frekvent 
återkommande menar Hollensen och de är: 62  
 
1) Att ett företag vill ha kvar den tekniska bestämmanderätten över produktutvecklingen och 
kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. På så vis kan de lägga de vidare stegen i 
värdekedjan (produktionen, marknadsföring, försäljning och service) på outsourcing. Vilket 
betyder att ett företag - en "leverantör" - anser det rationellt att reallokera några av sina 
verksamheter till underleverantörer med högre specialiseringsgrad, vilket sannolikt leder till 
både högre kvalitet och lägre kostnader.63 
2) Företaget har inte de finansiella möjligheterna eller marknadskompetensen för att ta 
produkten ända fram till marknaden.  
3) Att produkten är i slutet av produktcykeln i välutvecklade länder men genom licensiering 
kan produktion och försäljning i mindre utvecklade marknader göra produktcykeln mer 
utdragen.  
4) Även om royalties inte är speciellt höga blir marginalerna på nyckelprodukter väldigt 
användbara för företaget. 
5) Statligt införda regleringar gör att direkta investeringar inte är möjliga eller att politiska 
risker är höga och därför är licensiering kanske det enda realistiska sättet att nå marknaden.  
6) Det kan även finnas restriktioner på importer till den eftersträvade marknaden.  

Inlicensieraren: Inlicensieraren är ute efter att tillföra kompetens som inte företaget självt har 
eller har haft möjlighet att forska fram. Till exempel har läkemedelsföretagen i allt högre grad 
börjat lägga ut forskning och utveckling som trots allt är en kärnfunktion i deras bransch. En 
orsak är att inom specialiserade områden ger skala och vidd fördelar i fråga om FoU som inte 
ens läkemedelsjättarna kan åstadkomma.64 

 
Empiriska bevis berättar dock att licensieringsavtal kan bli hämmande för företaget som 
licensierar in på grund av två orsaker; för det första så har de oftast en sämre förhandlingssits 
än utlicensieraren och för det andra blir de oftast beroende av licensen för att fortsättningsvis 
kunna producera produkten. Detta sätter företaget i en kommande dålig förhandlingssits om 
det har blivit beroende av licensen för att överhuvudtaget kunna producera sin produkt.65  
Detta är såklart beroende på hur licensieringsavtalet är utformat. 
 
 
Licensiering i bioteknikbranschen 
 
Den fram till idag allra vanligaste affärsmodellen för ett litet och medelstort bioteknikföretag 
baseras på licensiering och samarbetsavtal med större läkemedelsföretag. Dessa är oftast så 
kallade discoveryföretag, det vill säga rent forskningsbaserade företag som sedan säljer 
rättigheterna för sina preparat eller upptäckter till större företag. Dessa rättigheter genererar 
först en kontantbetalning och sedan licensieringsinkomster vid olika milstolpar i utvecklingen 

                                                
61  Ibid. 
62  Ibid. sid. 266-267. 
63 "När kartan förändrar affärslandskapet", Richard Normann, sid. 130. 
64 Ibid. sid. 71. 
65 Global Marketing “A market-responsive approach”, Svend Hollensen, 2’and edition 2001, sid. 267. 
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och eventuellt framtida royalties på den färdiga produkten. De som kallas bioteknikföretag tar 
oftast produkterna lite längre i värdekedjan, ofta in i klinisk fas I eller fas II. Storleken på 
kontantbetalningen som betalas ut till bioteknikföretagen bestäms av hur långt i de kliniska 
faserna produkten har kommit. Desto längre fram i processen, desto högre pris får det 
köpande företaget betala för rättigheterna66. Anledningen till att de mindre företagen jobbar på 
detta sätt är att de inte har de finansiella resurserna att själva ta ett preparat hela vägen i 
värdekedjan, från upptäckt till marknad. De stora läkemedelsföretagen å sin sida kan på detta 
sätt ta del av dokumenterad forskning från de mindre bioteknikföretagen och sedan försöka få 
fram en produkt att lansera på marknaden. Det är därför mycket intressant för de stora 
företagen att hitta en partner eller ett företag att köpa upp som har produkter i början av de 
kliniska faserna. Denna modell kan kallas den klassiska bioteknikmodellen och innebär 
sammanfattningsvis att mindre och medelstora bioteknikföretag tar ett preparat fram till någon 
av de första faserna och sedan ingår ett samarbets/licensieringsavtal med ett större 
läkemedelsföretag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
66 Intervju med Per-Erik Sandlund, Sweden BIO, 2005-12-07. 
69 Karo Bio ”Inbjudan till teckning av aktier 2005”, sid. 6. 
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4. Empiri 
 
Detta kapitel presenteras våra undersökningsfrågor, det vill säga frågorna vår 
empiriinsamling kretsat kring. Kapitlet fortsätter med presentation av fyra fallstudier. Häri 
redovisas fakta om företaget och dess strategiska utveckling, hur företaget jobbar i 
värdekedjan samt en analys av det specifika fallet. Efter de fyra fallstudierna redovisas en 
kompletterande faktainsamling med en intervju med ett stort läkemedelsbolag.  
 
 

4.1 Undersökningsfrågor  
 
För att kunna beskriva företagets strategi har vi under intervjuerna valt att fokusera på 
företagets strategiska utveckling. Detta för att fånga in hela utvecklingsprocessen med en 
ursprunglig affärsmodell och en eventuell uppkomst av en ny modifierad affärsmodell. På så 
sätt underlättas att besvara vårt syfte som är att kartlägga för- och nackdelarna med båda typer 
av affärsmodeller. Eftersom vi genomgående i uppsatsen kommer att använda oss av vår 
egenmodifierade värdekedja som en grund i samtliga analyser har vi även valt att lägga en 
stor fokus i empirin på hur det aktuella företaget arbetar i värdekedjan. Detaljerade 
undersökningsfrågor återfinns som bilaga.  
 
 

4.2 Fallstudie 1: Karo Bio 
 
Företagsfakta 
 
Företaget Karo Bio grundades år 1987 och verkar inom området läkemedelsupptäckt och 
läkemedelsutveckling. Bolagets huvudsakliga inriktning är behandlingsbehov som inte 
tillgodosetts inom området metabola sjukdomar. Företaget har utvecklat en ledande position 
inom området nukleära receptorer, vilka är viktiga målproteiner för behandling av 
folksjukdomar. Projektportföljen är framför allt inriktad på sjukdomar som diabetes, fetma, 
åderförkalkning och höga blodfetter. Företaget har sina laboratorier och kontor i Novum 
forskningspark, nära Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Bolaget har 78 anställda 
varav 33 har avlagt doktorsexamen och 69 är engagerade i forskningsverksamheten69.  
 
 
Företagets strategiska utveckling 
 
Företaget grundades som ett joint-venture mellan amerikanske Cal Bio Inc. och svenska 
Swedish Genetic Investment (SGI). År 1993 köpte företagets personal, externa forskare och 
investerare SGI som var Karo Bios moderbolag. År 1996 förvärvade Karo Bio sitt första 
företag, amerikanska Serra Pharmaceuticals Inc. och år 2000 sitt andra; Novalon 
Pharmaceutical Corporation. År 1998 noterades Karo Bio på Stockholmsbörsen. Året innan 
startade företaget ett långsiktigt och betydelsefullt samarbete med amerikanska Merck & Co., 
Inc. Detta medförde att Merck fick tillgång till världsomfattande utvecklings- och 
marknadsföringsrättigheter för mediciner medan Karo Bio erhöll viktig FoU finansiering och 
milstolps- och royaltybetalningar.  
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Karo Bio är ett företag som traditionellt är inriktat på läkemedelsupptäckt, ett så kallat 
discoveryföretag. Verksamheten bygger på en modell där projekt med inriktning på stora 
patientpopulationer på konkurrensutsatta marknader utlicensieras till samarbetspartners i 
preklinisk fas eller tidig klinisk fas70. Karo Bio bär inte några kostnader för dessa projekt 
eftersom samarbetspartnern står för samtliga kostnader. Företaget får kontantinsatser, 
milstolpsbetalningar för de framsteg som görs, samt royaltybetalningar för försäljningen av de 
framtida potentiella läkemedel som härrör från dessa samarbeten. Dessa intäkter förutsätter att 
sådana delmål uppnås och läkemedel lanseras på marknaden. Är projektet framgångsrikt och 
läkemedlet lanseras på marknaden erhåller Karo Bio royalty på försäljningen som oftast är 
mellan 7 och 15 %. Detta utgjorde Karo Bios ursprungliga affärsmodell: samarbete med 
ledande läkemedelsbolag för utvecklingen av produkter och fram till marknadsföringen. 
Företaget skötte alltså inte själv marknadsföring, distribution och tillverkning av de 
utvecklade läkemedlen utan förlitade sig på samarbetspartners. 
 
Karo Bio har dock under de senaste åren insett att marknaden för den gamla typen av 
affärsmodell, inriktat på partnerskap, inte längre håller och successivt förändrat sin 
affärsmodell. Tanken med partnerskapsmodellen var att det skulle vara breda folksjukdomar 
med en stor marknad och stora läkemedelsföretag som partners som kunde marknadsföra 
produkten. Företaget har ingått fyra stycken sådana större avtal med läkemedelsföretag varav 
det senaste skedde år 2001. Så affärsmodellen var framgångsrik fram denna tidpunkt, med 
kostnadstäckning från sina samarbetspartners samt milstolpsbetalningar och royalties på 
intäkter. Denna affärsmodell förutsätter dock att det hela tiden går att upptäcka nya så kallade 
targets och då detta inte skett har företagets börsvärde minskat med hela 90-95 %71.  
 
En ny VD, Per Olof Wallström rekryterades 9 månader före intervjutillfället och har sedan 
dess jobbat mycket med strategiförändringen. Han berättar att man funderade på vad man 
kunde göra åt situationen med en stor och kostsam resurs i form av personal. Istället för att 
skära ned forskningsresursen så beslutade sig företaget för att hålla i sina tillgångar lite längre 
och ta substanser längre i näringskedjan. Då anser de sig kunna ta fram någonting som så 
småningom ger bättre betalt och man håller i den tekniska kunskap man har kring receptorn 
och man kan utnyttja den flera gånger. Företaget har då tagit tillvara på andra möjligheter. Det 
fanns substanser som kommit fram genom samarbeten med partners som av olika skäl inte 
partnern velat gå vidare med, och då har Karo Bio tagit chansen att själva dra projekten längre 
för att öka värdet och på så sätt hamnat i processen att gå in i kliniska prövningar. Karo Bio 
anser också att de stora läkemedelsbolagen är mer benägna att investera i de senare faserna, 
sen fas II och fas III i värdekedjan, för att fylla på sin pipeline. Detta är också en av 
anledningarna till att Karo Bio känt att det varit nödvändigt att satsa på den senare delen, dock 
utan bekostnad av den tidigare delen.  
 
Strategin går nu alltså ut på att skapa en balanserad projektportfölj och att undvika 
partnerberoende i samtliga projekt72. Utöver den partnerskapsbaserade delen kommer Karo 
Bio att i egen regi ta utvalda substanser, som är inriktade på utvalda patientgrupper, till sen 
klinisk utvecklingsfas. Målet är att ingå avtal med förbättrade villkor i sen klinisk fas eller att 
själva lansera substanser på utvalda marknader. Vid framtida samarbeten som ingås i sena 
utvecklingsfaser avser Karo Bio vara den ledande partnern. En delning av kostnader och risk i 
fas III eftersträvas därför, liksom möjligheter att behålla regionala marknadsrättigheter73.  

                                                
70 Karo Bio ”Inbjudan till teckning av aktier 2005”, sid. 3. 
71 Intervju med Per Olof Wallström, Karo Bio, 2005-12-21. 
72 Karo Bio ”Inbjudan till teckning av aktier 2005”, sid. 16. 
73 Ibid. sid. 3. 
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Företaget har därmed nyligen utvecklats från att vara ett företag inriktat på de tidigare 
stadierna i läkemedelsframtagning till att i egen regi ta utvalda substanser till sen klinisk 
utvecklingsfas och även själva eventuellt lansera dem på marknaden.  För att kunna arbeta 
med denna nya strategi behöver Karo Bio bygga upp sina resurser och redan under hösten 
2004 genomförde Karo Bio en nyemission på 120 MSEK för att kunna säkra finansieringen. 
De nuvarande likvida medlen beräknas dock endast räcka till och med andra kvartalet år 2006 
och därför beslöt styrelsen under 2005 att genomföra ytterligare en nyemission om ca 278 
MSEK.  Med detta kapital beräknas de likvida medlen räcka till och med år 200774. 
 
För att stödja övergången till att bli ett företag med klinisk utveckling har Karo Bio rekryterat 
nya medarbetare med kompetens inom detta område och har som mål att uppnå även intern 
kompetens för att ta kandidater till sen klinisk fas eller ända till marknaden75.  
 
Anledningen till att strategiskiftet är möjligt och eftersträvansvärt för företaget är för att det 
finns affärsmöjligheter på marknaden. Vid sidan av massmarknadssegmenten som den 
ursprungliga modellen inriktar sig på, finns delmarknader med begränsade patientgrupper som 
idag inte behandlas effektivt76. Det rör sig om nischområden där det är möjligt att ta 
preparatet ända fram. Där kan man snabbare ta produkten genom de olika faserna i och med 
att ett färre antal läkare föreskriver produkten alternativt att det rör sig om allvarligare 
sjukdomar som det inte finns läkemedel för idag. Utvecklingstiden är kortare och 
projektrisken lägre och därmed är det lättare att hantera kostnaderna77. Dessa nischmarknader 
är inte de stora läkemedelsbolagen intresserade av och investerar mycket begränsat i och detta 
ger affärsmöjligheter för mindre bioteknikföretag såsom Karo Bio.  Företaget menar att med 
denna nya strategi ”breddas affärsmöjligheterna och bygger värden för aktieägarna på kort 
och lång sikt”78. 
 
 
Hur Karo Bio jobbar i värdekedjan 
 
 
 
 

 
 

 

Figur 5: Värdekedjan i Karo Bio79 

                                                
74 Ibid. 
75 Ibid. sid. 15. 
76 Ibid. sid. 10. 
77 Ibid. sid. 16. 
78 www.karobio.se 
79 Intervju med Per Olof Wallström, Karo Bio, 2005-12-21. 
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Den första fasen i värdekedjan, forsknings- och utvecklingsfasen eller discoveryfasen, görs i 
huvudsak internt, men ibland kan företaget köpa in så kallade substansbibliotek. Man har ett 
samarbete med olika forskningsgrupper för att förädla deras tankar och idéer som man köper 
rättigheterna för. De senaste åren har denna del av värdekedjan bantats ned något. Man har 
vid tre tidigare tillfällen tvingats göra nedskärningar på forskningspersonalen avseende 
discoverydelen, från ca 120 personer till 60 personer. Syftet har varit att kunna lägga resurser 
på det kliniska arbetet men discoverydelen är fortfarande resursmässigt det dominerande 
området i företaget.  
 
Fokus har flyttats från forskningsfasen till den prekliniska fasen och klinisk fas I, där tanken 
är att den nya kärnkompetensen ska komplettera kunnandet inom discovery. Av naturliga skäl 
saknar företaget idag kompetens för de senare faserna i värdekedjan. Detta kommer senare 
menar VD och berättar att, förutom discoveryfasen där man redan har kompetens idag, har 
man precis rekryterat en nyckelperson för den prekliniska utvecklingen och för området 
kliniska tester har man för ett par månader sedan rekryterat en nyckelperson. Det är främst 
dessa två kompetensområden som är under uppbyggnad. De kliniska testerna genomförs dock 
inte internt i bolaget utan läggs ut externt, på CRO´s. Kärnkompetensen finns dock i företaget. 
 
Målet är inte bara att bygga upp en utvecklingskompetens utan också att ta vissa produkter 
hela vägen fram till marknaden, ett mål företaget hoppas kunna realisera inom 5 år. Blir det 
aktuellt vill företaget behålla europarättigheter. Det kan då tänkas att de ingår partnerskap 
med japanska eller amerikanska företag för att utveckla den verksamheten. Detta är dock bara 
aktuellt om det uppstår rätt möjligheter och rätt produkt, annars blir det för tungt för företaget 
att ta produkten hela vägen. Fram till dess är tanken att i första hand ta projekt fram till fas II, 
och sedan sälja vidare till partners, vilket ger en ordentlig värdeökning.   
 
 
Analys 
 
Precis som Hollensen skriver i teorin om licensieringar så finns det flera bra anledningar för 
ett företag att utlicensiera en produkt. Några utav dessa stämmer bra in på Karo Bio. Den 
första anledningen Hollensen nämner är att företaget vill koncentrera sig på kärnverksamheten 
och finner det därför rationellt att reallokera en del verksamhet till underleverantörer med 
högre specialiseringsgrad. Detta leder då till högre kvalitet och lägre kostnader för det 
utlicensierande företaget. Detta stämmer i hög grad med Karo Bio då kärnverksamheten länge 
har funnits inom den första fasen av värdekedjan, den så kallade discoveryfasen. Detta har 
inneburit att det inte tidigare har funnits någon kärnkompetens inom de senare delarna av 
värdekedjan och det har då varit naturligt för Karo Bio att satsa sina resurser på sin 
kärnverksamhet och låtit andra företag, partners, med högre specialiseringsgrad inom senare 
områden, bedriva dessa. De stora företagen som Karo Bio använder som partners har den 
kompetensen som krävs, samt de finansiella resurserna för att driva en produkt som är ämnad 
för en stor marknad, vilket inte Karo Bio har. Detta knyter an till en annan orsak Hollensen 
nämner i sin teori, nämligen att det utlicensierande företaget inte har finansiella möjligheter 
eller marknadskompetens att själva ta produkten ända fram till marknaden. Detta stämmer bra 
in på Karo Bio som inte har möjligheten att ta en stor och kommersiell produkt hela vägen 
och därför inte kan bygga upp en kärnkompetens inom flera områden i kedjan. 
Utlicensieringar i bioteknikvärlden innebär att partnern står för alla kostnader och detta är en 
betydande fördel för ett litet företag som vill satsa på en produkt men inte har råd att ta det 
hela vägen själv i värdekedjan. Hollensen nämner även att marginalen på nyckelprodukter blir 
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väldigt användbart för ett utlicensierande företag även om inte royaltyn är särskilt hög. Denna 
anledning spelar också en betydande roll i Karo Bios fall då en produkt som blir framgångsrik 
och lanseras på marknaden av en partner kan ge mycket höga intäkter till Karo Bio. Enligt 
Karo Bio ligger deras royalties oftast på mellan 7 och 15 % och för en storsäljande produkt 
kan detta innebära flera miljoner dollar i royaltyintäkter.  
 
Karo Bio har dock upplevt en hel del baksidor med denna affärsmodell och dessa härstammar 
främst till att projekten är kopplade till en hög risk. Som vi beskrev i teorin om värdekedjan i 
ett bioteknikföretag så adderas mer värde i projektet ju längre fram i kedjan företaget kommer 
och riskerna blir då mindre. Eftersom Karo Bio med denna affärsmodell verkar i den tidigaste 
fasen i värdekedjan har inte så mycket värde hunnits adderas på produkten och riskerna är 
höga jämfört med senare komna projekt. Detta gör modellen till en högriskmodell och gör att 
företaget är utsatt för en hög risk i dessa projekt. Utöver detta så adderas ytterligare en 
riskfaktor och det är osäkerheten i avtalet. Det kan nämligen brytas om partnern så önskar, för 
att t ex satsa på något annat projekt istället eller för att strategisk inriktning har bytts. Detta 
ger ett starkt partnerberoende från det utlicensierande företagets sida och innebär att företaget 
inte bara lever med en hög risk utan också en stark ovisshet huruvida avtalet kommer fortlöpa. 
Detta stämmer således inte in på vad Hollensen skriver om inlicensiering då han förklarar att 
inlicensieraren ofta har en sämre förhandlingssits för att ett beroende kan uppstå då man är 
beroende av licensen för att kunna producera sin produkt. Så ser det inte ut i 
läkemedelsbranschen eftersom det inlicensierande företaget är så pass stort både finansiellt 
och resursmässigt och har så breda pipelines att de sällan blir beroende av en specifik produkt. 
Karo Bio berättar också att kombinationen att vara ett renodlat discoverybolag och att vara 
börsnoterat är svårt då börsvärdet blir väldigt sammanknytet med förmågan att upptäcka nya 
targets, vilket är svårt. Upptäcker man inga nya så går börsvärdet ned och i Karo Bios fall 
gick det ned med hela 95 %.  
 
Sammanfattningsvis så blev nackdelarna med den gamla affärsmodellen större än fördelarna, 
för att Karo Bio skulle välja att enbart satsa på den. Det var extremt riskabelt med 
projektrisker avhängiga partnerns strategiska inriktning och företaget hade sämre makt i 
avtalen jämfört med partnern. De potentiellt stora intäkterna förutsatte att läkemedlet 
överhuvudtaget lanserades på marknaden vilket innebar en väntan på pengar som kanske 
aldrig kom. Detta gjorde att kontrollen låg utom företaget, i händerna på externa faktorer och 
förutom detta så gav en ensidig fokus på denna strategi en dålig avkastning till aktieägarna då 
företaget är börsnoterat.  
 
Lösningen för Karo Bio blev då att utöka sin strategi genom att parallellt med sin ursprungliga 
affärsmodell satsa på en modifierad modell. En utav drivkrafterna bakom strategiförändringen 
var alltså nackdelarna med den gamla modellen som inte längre var hållbar. En annan mycket 
viktig drivkraft bakom den nya strategin var att företaget såg nya affärsmöjligheter på 
marknaden. Dessa i form av nischmarknader som de stora läkemedelsbolagen inte är 
intresserade av. Karo Bio anser att dessa delmarknader med begränsade patientgrupper inte 
behandlas effektivt och ser då en möjlighet att själva kunna ta preparat ända fram till 
marknaden eftersom utvecklingstiderna är kortare och finansiellt mer hanterbara.  Detta är 
intressant då företaget kan undkomma den vanliga problematiken med värdekedjan för ett 
bioteknikföretag.  Värdekedjan för denna typ av läkemedelsutveckling är således inte likadan 
som för massmarknadsutveckling. Här är den totala utvecklingstiden kortare, billigare och 
marknadsföring och försäljning hanterbar för ett litet bolag med begränsade resurser.  
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En fördel med den nya strategin i Karo Bio är att värdet i projekten ökar eftersom företaget 
håller i dem längre. Precis som vi skrev i teorin om värdekedjan och påvisade i bilden med 
strategiförändringen så ökar värdet för företaget ju längre projekten tas. Företaget blir alltså 
värdemässigt starkare och detta ger ett ökat aktieägarvärde vilket är något som Karo Bio 
behöver. En annan viktig fördel är att den nya strategin medför en riskspridning som var 
nödvändig för Karo Bio. I och med att inte alla projekt utlicensieras skapas en mer balanserad 
riskportfölj och flera av nackdelarna med den gamla modellen blir mindre, till exempel 
partnerberoendet och kontrollfaktorn. Makten balanseras i framtida avtal bättre då man inte är 
så beroende av att hitta en partner och detta ger en större flexibilitet för företaget. Med den 
nya strategin kan Karo Bio, istället för att vänta på kommande royaltyintäkter, skapa sina 
egna intäkter.  Fördelarna med att jobba efter den nya affärsmodellen är således många i Karo 
Bios fall.  
 
Trots detta medför den nya modellen även ett par nackdelar. Företaget självt betonade att 
komplexiteten ökar och det är inte konstigt med tanke på att strategiförändringen innebär ett 
stort arbete med att utöka sin kärnkompetens och bygga upp nya resurser i företaget. Karo Bio 
har gjort nedskärningar inom den första fasen, discovery, och detta har varit nödvändigt för att 
kunna lägga resurser inom det nya området med kliniska faser.  Ska ett företag förflytta sig till 
höger i värdekedjan så finns naturligt inte kompetensen inom företaget. Karo Bio har anställt 
två nya medarbetare, en med ansvar för att bygga upp den prekliniska kompetensen och en för 
att bygga upp den kliniska kompetensen. Så den nya strategin kräver ny kompetens och 
resurser och Karo Bio, i egenskap av börsnoterat bolag, hade möjligheten att påbörja detta 
arbete. I Karo Bios fall tycks kombinationen utav den gamla och den modifierade 
affärsmodellen vara det bästa. Det var på grund av nackdelarna med dem gamla, 
partnerskapsmodellen, som den nya modellen utformades och på så sätt neutraliserades dem.  
 
 

 4.3 Fallstudie 2: Biovitrum 
 
 
Företagsfakta 
 
Företaget Biovitrum grundades år 2001 och är ett specialiserat forskningsföretag, framför allt 
inom proteinläkemedelsutveckling. Företaget har sitt nav för verksamheten i Stockholm och 
Uppsala i Sverige men även i Cambridge i England. Idag fokuserar Biovitrum på att tillverka 
läkemedelskandidater mot metabola sjukdomar. Inom företaget jobbar cirka 250 personer 
inom forskning och utveckling och cirka 250 personer inom Commercial Operations vilket 
innefattar produktion, processutveckling och marknad. Därutöver finns en stab på ca 50 
personer.80 Projektportföljen innefattar bland annat; fetma, diabetes, inflammatoriska 
sjukdomar, cancer och glaukom (grön starr)81.  
 
 
 
 
 

                                                
80 Intervju med Paul De Potocki, Biovitrum, 2005-12-21. 
81 Biovitrums årsredovisning 2004 s. 14. 
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Företagets strategiska utveckling 82 
 
Biovitrum bildades genom att Pharmacia Corporation gjorde en spin-out av den svenska delen 
av verksamheten. Pharmacia ville konsolidera och fokusera sina forskningsresurser. Den 
svenska delen passade bra att bilda ett nytt bolag av, för att här fanns en sammanhållen 
kompetens och fokus på terapiområden som Pharmacia inte ville fokusera på - metabola 
sjukdomar. Året var 2001 och Biovitrum var inriktat på proteinläkemedelsutveckling och 
hade över 1000 anställda.  Företaget sålde dock tidigt av sin plasmaverksamhet till ett 
schweiziskt bolag vilket gjorde personalstyrkan minskade med ca 550 anställda. Två viktiga 
företagsförvärv som har genomförts är Cambridge Biotechnology i England och Arexis som 
båda förstärker Biovitrums pipeline och FoU. 
 
Från början var Biovitrum ett forskningsbaserat bolag, där syftet primärt var att forska fram 
nya läkemedelskandidater inom metabola sjukdomar som diabetes och sjuklig fetma. När 
företaget tagit forskningen så långt att man påvisat att substansen ger resultat i klinisk fas II 
försöker man hitta en partner. Då behöver de själva inte stå för den stora kostnad det innebär 
att ta in läkemedelssubstansen i klinisk fas III. Mot detta får man en så kallad ”license fee” 
och eventuella milstolpsbetalningar och royalties. De företag som licensierar in Biovitrums 
projekt och för dom vidare utveckling i klinisk fas III och framåt är stora läkemedelsbolag, 
med resurserna att göra detta, så som Pfizer, Merck och AstraZeneca.  
 
Biovitrum har insett att det i princip är omöjligt för ett litet bioteknikföretag att själva hantera 
de stora ”blockbuster” mediciner som avser att bota de stora folksjukdomarna. Det finns olika 
faktorer som gör det svårt, bland annat de stora kostnaderna för stora avslutande kliniska 
tester som är nödvändiga, men även storleken på den säljstyrka som är nödvändig för att sälja 
produkten på marknaden. På grund av dessa orsaker så är det naturligt att licensiera ut dessa 
produkter till de stora läkemedelsföretagen som har potential att göra det. Det betyder dock 
inte att företaget inte jobbar med att ta fram läkemedel mot de stora folksjukdomarna för även 
om företaget utlicensierar produkten kan ett framgångsrikt läkemedel ge stora pengar i form 
av royalties i framtiden. Företaget har dock inte för avsikt att ta dessa produkter hela vägen till 
marknaden själva. Målet är istället att inom specialområden kunna skapa sig en 
produktportfölj som inriktar sig på mindre områden där det är möjligt med en liten säljstyrka 
att nå ut till de specialister inom läkarvården som jobbar med dessa sjukdomar. Företaget har 
redan nu börjat bygga en produktportfölj som man har rättigheter att sälja på den nordiska 
marknaden. Däri finns idag ReFacto, en produkt som är ett arv från Pharmaciatiden, men där 
rättigheterna ägs av Wyeth. Sedan har man även genom egna utlicensieringar bytt till sig 
rättigheter att sälja olika läkemedel på den nordiska marknaden. Det har skapat en 
kontinuerlig inkomstkälla och gett värdefull kunskap om hur marknaden fungerar. Än så 
länge innehåller inte portföljen några egna produkter som företaget tagit hela vägen från 
forskning till marknad men det är ett av målen i framtiden att komplettera produktutbudet 
med egna framtagna preparat. 
 
En del i den senare utvecklingen inom Biovitrum är att företaget har sett en möjlighet att ta 
fram läkemedel mot mindre och allvarliga sjukdomar internt. Det kräver inte lika långvariga 
och kostsamma tester. Det är denna alternativa affärsmodell som Biovitrum bland annat 
jobbar med idag, eftersom man har både resurser och kunskapen för att klara av det.  
 

                                                
82 Intervju med Paul De Potocki, Biovitrum, 2005-12-21. 
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Biovitrum har redan idag verksamhet som täcker in hela värdekedjan. Man tillverkar 
läkemedlet ReFacto på licens för Wyeth. Företaget har byggt upp en säljorganisation för sin 
produktportfölj på den nordiska marknaden. Syftet med att bygga sälj- och 
marknadsorganisation innan företagets egna utvecklade läkemedel nått marknaden är att 
företaget vill förbereda sig inom ett antal kritiska områden såsom logistik, produktsäkerhet, 
prissättning, etc. Målet är även att förvärva rättigheterna till nischade läkemedel på den 
europeiska marknaden och använda dem som byggstenar för att bygga upp en europeisk 
säljorganisation för att i slutändan bli en spelare på den europeiska marknaden. Anledningen 
till strategiskiftet är att företaget har som mål att i framtiden gå ifrån att vara ett renodlat 
bioteknikföretag mot att bli ett internationellt läkemedelsbolag.   
 
Biovitrum anser sig vara privilegierade jämfört med många andra unga bioteknikföretag 
eftersom man har ett antal stadiga inkomstkällor då balansen mellan stora kostnader idag och 
potentiella intäkter långt fram i tiden är tuff.  Företaget har intäkter dels relaterade till ReFacto 
i form av produktionsbidrag och royalties både på den globala och den nordiska försäljningen. 
Dessutom så jobbar en stor del av organisationen med externa uppdrag inom 
processutveckling för proteinläkemedel åt andra bolag, på projektbasis, det vill säga man 
tjänar även pengar som konsulter. Utöver detta har Biovitrum intäkter från utlicensieringarna 
av sina större läkemedelsprojekt.  Dessa intäktskällor gör att företaget, trots ganska stora 
investeringar i forskning och utveckling, har bra balans på sina finanser. Det gör att Biovitrum 
har råd att både investera i forskning och driva klinisk utveckling samt att investera i 
marknadsnärvaro för att bygga upp en position på den nordiska och europeiska marknaden.  
 
 
Hur Biovitrum jobbar i värdekedjan 
 
 

  
 
        
 

 
Figur 6: Värdekedjan i Biovitrum 83 

 
Man kan säga att Biovitrum arbetar utefter tre olika strategiska modeller i värdekedjan: 
 

                                                
83 Intervju med Paul De Potocki, Biovitrum, 2005-12-21. 
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1. Den traditionella grundidén finns kvar där man jobbar främst i de första faserna av 
värdekedjan. Den är att för projekt för metabola sjukdomar ta substanser fram till fas 
II och sedan utlicensiera till en partner för att sedan erhålla milstolpsbetalningar och 
royalties. Denna affärsmodell är anpassad för så kallade blockbusterprodukter som rör 
folksjukdomar, adresserar allmänläkare och kräver en omfattande säljstyrka. Detta 
kräver alltför omfattande finansiella resurser för att Biovitrum varken skulle kunna 
eller vilja hantera det.  

 
2. Parallellt med den traditionella grundidén arbetar man också enligt en annan 

affärsmodell där man forskar och utvecklar egna läkemedel med målet att gå hela 
vägen fram till marknaden. Produkterna kommer både från den egna forskningen och 
via inlicensiering från akademi och andra bolag. I denna driver man nischprodukter, 
primärt proteinläkemedel, som kräver färre säljare och inte lika omfattande sena 
kliniska studier. Dessa läkemedelsprojekt har företaget råd och resurser att hantera, 
marknadsföra och eventuellt även tillverka själva. Företaget har ännu inte tagit en 
produkt hela vägen fram till marknaden men det är målet. Biovitrum har en egen 
klinisk och regulatorisk organisationsenhet som designar kliniska studier, men själva 
utförandet köps in från CRO´s.  För företaget är detta en ”då-och-då” vara, men anser 
att det är viktigt att ha kompetensen inom företaget. 

 
3. För att kunna genomföra målet enligt affärsmodellen för nischade produkter, och 

skapa sig en marknadskännedom, håller man samtidigt på att bygga upp en 
marknadsorganisation och en produktportfölj genom att förvärva andra företags 
produkträttigheter. Dessa produkter marknadsför och säljer Biovitrum på den nordiska 
marknaden, men målet är att bygga upp en europeisk marknadsposition så småningom. 
I Norden har företaget idag fem stycken produkter som säljs. Dessa produkter, med 
undantag från ReFacto, är produkter företaget erhållit genom förvärv och inte 
produkter som Biovitrum tagit hela vägen själva. I samband med utlicensieringar av 
metabola projekt, har företaget fått produkträttigheter från köpande part. Vad gäller 
ReFacto så marknadsför Biovitrum produkten i Norden och erhåller royalties på den 
globala försäljningen.   

 
Biovitrum jobbar alltså med värdekedjan från två håll och ett syfte med att bygga sälj- 
och marknadsorganisation innan företagets egenutvecklade läkemedel når marknaden 
är att förbereda sig inom ett antal kritiska områden såsom logistik, produktsäkerhet, 
prissättning, etc. Ambitionen är att bygga från två håll, både från egen utveckling av 
nya läkemedel och från etablering av marknadsnärvaro via förvärv av säljrättigheter 
för andras produkter. Detta för att kunna utvecklas från att vara ett traditionellt 
bioteknikbolag som enbart forskar fram läkemedelsprojekt vilka licensieras ut, till att 
bli ett internationellt läkemedelsbolag. Denna affärsidé, som idag drivs i begränsad 
omfattning, kan utvecklas när Biovitrum etablerat sig i större geografiska territorier.  

 
 
Analys 
 
Biovitrum har en mer utvecklad affärsstrategi än många andra bioteknikföretag. Det finns 
flera anledningar till det, vilket vi ska lyfta fram i denna analys. Allt började med att företaget 
var ett forskningsbolag som var beroende av att utlicensiera sina forskningsprojekt till större 
partners. En orsak till utlicensieringar som Hollensen tar upp i teorin stämmer bra överens 
med Biovitrum och det är att man fokuserar på kärnverksamheten och då är det rationellt att 
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reallokera en del verksamhet till underleverantörer med högre specialiseringsgrad. Det är den 
affärsmodell som företaget jobbar efter när det gäller sina stora projekt som riktar sig mot den 
stora marknaden. Man vill själva behålla projekten tills att man påvisat att substansen ger 
resultat i klinisk fas II, därefter hitta en partner med bättre kunskap och resurser att ta över 
projektet mot marknaden. Det leder oss in på Hollensens andra orsak till och det är att 
företaget saknar resurser och marknadskunskap för att ta produkterna hela vägen till 
marknaden. Biovitrum kanske har de finansiella resurserna att ta något av sina stora projekt 
till marknaden men en kombination av höga risker och den stora organisationen som krävs för 
att sälja produkten gör att man avstår. De partners som man samarbetar med har oftast mer 
finansiella medel och en utbyggd organisation för försäljning på de stora marknaderna. Därför 
är det en fördel för företaget att samarbete med partners för de stora projekten. 
 
Biovitrum bildades med en mycket värdefull tillgång som har varit mycket betydelsefull för 
hur verksamheten utvecklats. De har produkten ReFacto som tagit fram med partnern Wyeth 
som äger rättigheterna, men Biovitrum får kontinuerligt royalties på försäljningen, vilket är av 
betydande signifikans för verksamheten. Här ser vi tydlig en av fördelarna med att licensiera 
ut projekt som även Hollensen tar upp i teorin att marginalerna för den produkten blir väldigt 
hög.  
 
Så sammanfattningsvis kan man säga att utlicensiering är ett bra sätt för Biovitrum att jobba 
med sina stora projekt. Erfarenheten är god från tidigare projekt och modellen är fortfarande 
applicerbar på de stora projekten som företaget driver. Det finns ett problem när man jobbar 
med licensieringsmodellen dock och det är att hitta bra projekt som potentiella partners är 
intresserade av. Lovande projekt kan i senare faser utvecklas negativt och då har höga 
kostnader lagts ner på projekt som inte visar resultat i någon av de kliniska faserna. Så det 
finns även risker med att driva projekten längre internt själva eftersom företaget då får stå för 
alla kostnaderna själva.  
 
Vi skulle vilja säga att Biovitrum inte har gått ifrån sin ursprungliga affärsmodell med att 
licensiera ut projekt utan snara breddat sitt affärsområde. Företaget har sett andra möjligheter 
på marknaden speciellt inom två områden, nischade läkemedel och försäljning av läkemedel. 
Stora läkemedelsbolag är oftast inte intresserade av projekt för läkemedel som inriktar sig mot 
en liten patientgrupp. Det är här som Biovitrum har sett en affärsmöjlighet att driva dessa 
projekt hela vägen själva. Oftast är de projekt mindre resurskrävande för det behövs inte lika 
långvariga och stora kliniska tester. När läkemedlet sen kommer till marknaden inriktar den 
sig till specialist läkare. Det är en liten kundgrupp som inte kräver så stor säljorganisation på 
en begränsad marknad. Det är hanterbart för ett mindre bolag som Biovitrum. En av 
drivkrafterna bakom den här utvecklingen är att Biovitrum strävar efter att bli ett mer renodlat 
läkemedelsföretag i framtiden. Om det ska ske måste man ha kompetens inom värdekedjans 
alla delar från FoU till marknadskompetens vilket är det företaget jobbar med i dag. När man 
skrivit avtal med stora partners för de större projekten har man även fått rättigheterna till vissa 
läkemedel inom ett nischat område. Det har gjort att företaget idag har en produktportfölj med 
fem läkemedel som säljs på den nordiska marknaden. Man har en säljorganisation och 
kunskap om hur marknaden fungerar vilket är ett viktigt steg mot att bli ett läkemedelsföretag.  
Det man inte lyckats med ännu är att ta en produkt hela vägen till marknaden. Men flera 
nischade projekt finns med i projektportföljen som företaget jobbar med. Företaget har även 
upptäckt en möjlighet att utnyttja sin kompetens inom kärnområden genom att utföra visst 
konsultarbete. Man agerar som konsulter genom att ta in externa uppdrag inom 
processutveckling för proteinläkemedel åt andra bolag, på projektbasis.  
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Det finns vissa omständigheter som kan vara svåra att överbrygga när ett företag som tidigare 
varit mer forskningsbaserat går mot att ta produkten hela vägen till marknaden. Det krävs ny 
kompetens som man tidigare inte har haft inom företaget. Det är något man insett och därför 
redan nu skapat en liten produktportfölj som är hanterbar och personal med rätt kompetens 
inom området har anställts för att vara väl förtrogna med hur marknaden fungerar. 
 
Biovitrums finansiella ställning är god. Företaget har kontinuerliga intäkter från 
läkemedelsförsäljningen med sin produktportfölj på den nordiska marknaden, royaltyintäkter 
från läkemedlet ReFacto samt från konsultarbetet. Det är ett sätt att skaffa sig alternativa 
intäkter och utnyttja de resurser man har inom sina kompetensområden. Dessa intäkter täcker 
till stor del de utgifter företaget har inom FoU och arbetet inom de kliniska faserna.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att Biovitrum inte skiftat fokus inom företaget utan snarare 
breddat affärsverksamheten för att gå mot att bli ett renodlat läkemedelsbolag. 
 
 

4.4 Fallstudie 3: Medivir 
 
 
Företagsfakta 
 
Företaget Medivir grundades år 1988 och är ett specialiserat forskningsföretag som utvecklar 
läkemedel baserat på kunskapen om enzymerna proteas och polymeras. Namnet Medivir kom 
till som en sammanskrivning av orden medicin och virus. Koncernen består av Medivir AB, 
dotterbolagen Medivir UK Ltd., Medivir HIV Franchise, Medivir Personal AB och har 
sammanlagt 130 anställda. Medivir är ett av de största medicinska forskningsföretagen i 
Norden räknat i antalet forsknings- och utvecklingsprojekt samt i antalet anställda. Medivir är 
inte ett terapiområdesbolag men är involverad i flertal sjukdomsområden. Kärnkompetensen 
ligger i att kunna hämma enzymen i olika sjukdomar och därmed reglera 
sjukdomstillstånden84. I forskningsportföljen finns för närvarande projekt inom områdena 
immunsjukdomar, benskörhet, artros, KOL och diabetes m.fl. I den kliniska 
utvecklingsportföljen återfinns projekt mot läppherpes, bältros och HIV 85. 
 
 
Företagets strategiska utveckling 
 
Företaget grundades av forskarna Nils Gunnar Johansson och Bo Öberg som innan dess 
jobbade på Astra. Anledningen till att Medivir kom till var för att Astra ville lägga ned sin 
virusforskning och erbjöd därför forskarna att köpa HIV-forskningen för en symbolsumma86. 
Den ursprungliga affärsidén var att ta fram läkemedelssubstanser mot HIV/AIDS men att 
även vara öppna för fler möjligheter. Redan från starten så har affärsmodellen varit den 
traditionella modellen där det lilla bolaget är beroende av avtal med stora läkemedelsbolag. 
Man var då ett mer forskningsinriktat företag än idag, man verkade i den första fasen av 
värdekedjan. De första åren arbetade man mer av en CRO-karaktär, det vill säga man hyrde ut 
sin kunskap och forskade åt andra bolag. Detta fungerade bra och dessa avtal drog in mycket 

                                                
84 Intervju med Rein Piir, Medivir, 2006-01-18. 
85 www.medivir.se 
86 Intervju med Rein Piir, Medivir, 2006-01-18. 
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pengar de första åren. Vid den tidpunkten fanns inte finansiella resurser och Medivir blev 
beroende av storbolagens riskhantering och strategi. Det fanns få uppsidor kommersiellt men 
det betalade lönerna och möjliggjorde en fortsatt utveckling av projekten. Avtalen bröts dock 
senare av olika anledningar från dessa partners. 
 
Nästa strategiska skede kom när bolaget bytte VD. Företaget ansåg att det inte gick att leva 
enbart på denna typ av samarbeten och beslöt sig för att driva projekten längre och själv ta 
projekten mot klinisk utveckling. År 1995 började man göra sig fri från gamla avtal och 
upplåsningar med andra bolag för att kunna driva projekten längre själva mot och in i klinisk 
utveckling för att sedan sälja dessa. Då Medivir hade svårt att få riskkapital i 1990-talets 
början/mitt insåg man att det inte var hållbart att bygga företagets finansiella modell enbart på 
samarbeten utan beslöt att börsnotera företaget år 1996. Detta möjliggjorde expandering och 
säkrade finansiering av den prekliniska forskningen på väg mot klinik. Det var dock aldrig tal 
om ”några amerikanska nivåer för fortsatt egen klinisk utveckling”87. Åren 1997-1998 så 
handlade det mycket om att ta enskilda projekt in i klinik och att titta över de gamla 
tillgångarna som i mångt och mycket bestod av idéer från Astra tiden, främst rörande HIV. 
Vid årsskiftet 1999/2000 så började man utvärdera förvärv utav andra bolag för att 
komplettera kunskapsplattformen så att man kunde bredda från polymerashämning, till att 
även gälla proteaser. År 2000 förvärvar Medivir företaget Mimetrix, nu Medivir UK. 
 
Fram till år 2000 låg fokusen på HIV, ett arv från Astratiden. Men vid denna tidpunkt började 
HIV-marknaden förändras vilket gjorde att Medivir satsade resurser på att bygga upp 
proteaskunskapen för att kunna gå in i mer lukrativa områden och därmed minska 
verksamhetsrisken. Expansionen från 40 anställda till dagens 130 har medvetet varit avseende 
proteaser och man har under åren 2002 till 2005 satsat begränsade resurser till äldre 
polymerasbaserade projekt inom exempelvis HIV. Tanken var för Medivir att minska 
beroendet av HIV och utlicensiera dessa projekt till partners. Företaget har på ett metodiskt 
sätt avslutat alla HIV-aktiviteter och lagt de i ett nystartat dotterbolag vid namn Medivir HIV 
Franchise. Det finns dock ett undantag, ett läppherpesprojekt som är klart att ta in i fas III, 
som företaget driver vidare i egen regi. Anledningen till detta är att den har en unik profil då 
den är hanterbar för företaget rent finansiellt då den inte är kostnadskrävande och tidsmässigt 
effektiv. Det rör sig fortfarande om mycket pengar för ett litet bolag som Medivir men i 
jämförelse med andra liknande fas III-program så är det väldigt fördelaktigt då studierna är 
enkla och patienterna är friska. Företaget kommer dock inte att ta produkten hela vägen fram 
till marknad utan kommer att, när produkten blir godkänd för registrering, hitta en partner 
som säljer den. Detta för att målgruppen är allmänpraktiserande läkare i USA.  
 
De senaste fyra åren så har mer kommersiella aspekter förts in i bolaget som tidigare varit 
väldigt forskningsfokuserat, delvis till följd av att ny VD har en bakgrund inom 
läkemedelsförsäljning. En syn på termer av patientnytta, pengar, reklam och positionering har 
då ökat i bolaget. Den affärsmodell man jobbar efter idag ser ungefär likadan ut men är något 
modifierad. Grundmodellen är den traditionella partnerskapsmodellen då Medivir fortfarande 
är ett partnerberoende bolag. Det anses vara ogörligt för bolaget att driva produkter hela 
vägen till marknaden själva och att ingå partneravtal med stora bolag ger väldigt mycket mer 
resurser88. Då ges möjligheten att dra upp en klinisk strategi och gör företaget starkare 
gentemot konkurrenterna.  
 

                                                
87 www.medivir.se 
88 Intervju med Rein Piir, Medivir, 2006-01-18. 
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Tanken är inte att bolaget ska driva projekt hela vägen själva, man kommer inte att utveckla 
från idé till marknad utan fortfarande jobba enligt den breda affärsmodellen. Vissa rättigheter 
kommer att behållas längre än andra men man kommer också att använda egna tillgångar för 
att byta till sig andra produkter som man eventuellt kan lansera själva på marknaden eller få 
högre royalties på 89. Målsättningen är att bli ett specialistläkemedelsföretag90 med en egen 
nordisk marknadsorganisation för specialistprodukter, ett mål som kan realiseras inom 
kommande fem år. Företaget kommer alltså fortfarande att ingå partnerskap för de olika 
forskningsprojekten men strävar efter att behålla produkträttigheterna för den nordiska 
marknaden och att i samband med nya partneravtal förvärva försäljningsrättigheter till 
ytterligare specialistprodukter för de nordiska länderna. Detta för att så småningom kunna 
bygga en egen nordisk försäljningsorganisation för dessa produkter, som kräver en väldigt 
liten säljstyrka. Ambitionen är därmed inte att bli ett heltäckande läkemedelsbolag, utan 
fortfarande ett partnerberoende bolag men med en egen marknadsorganisation för 
specialistprodukter.  
 
 
Hur Medivir jobbar i värdekedjan 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figur 7: Värdekedjan i Medivir 91 

 
Vad gäller den tidiga forskningsfasen ”R & D” så bedrivs inte detta internt då företaget 
varken har tid eller råd att bedriva grundforskning. Istället har Medivir länkat ihop sig med en 
uppsjö av universitet där man inhämtar denna kunskap. Många forskare på företaget är även 
professurer på olika institutioner och tar till exempel med sig idéer från sina 
forskningsgrupper. 
 
Det är i den prekliniska delen av värdekedjan som Medivir besitter sin kärnkompetens, det är 
här de är som starkast.  Företaget har egenutvecklade modeller när det gäller 
proteasutveckling vilket gör att man kan arbeta parallellt med flera olika arbetsmoment 
samtidigt, istället för sekventiellt som många andra bolag. Medivir har dessutom ett 
egenutvecklat datasystem som är unikt och ökar på snabbheten som är bolagets största styrka i 

                                                
89 Ibid. 
90 Ibid.  
91 Intervju med Rein Piir, Medivir, 2006-01-18. 
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denna fas. I denna del av värdekedjan jobbar en kvalificerad majoritet av företagets anställda 
som forskare och utav dessa är hälften kemister.  
 
I de kliniska faserna finns det en intern kompetens i form av en utvecklingsavdelning som 
kommer att förstärkas något i framtiden. Studierna bedrivs dock inte internt utan företaget har 
projektledare som upphandlar dessa tjänster externt via CRO´s. Det är dock nödvändigt att 
företaget har viss kunskap om sjukdomen, tillverkningsprocesser av substanser, 
myndighetsfrågor med mer. Företaget anser dock att det skulle behövas större 
terapiområdeskunskap, men att det inte är i de kliniska faserna Medivirs konkurrensfördel 
ligger och att man alltid samarbetar med ledande konsulter där det behövs.  
 
I praktiken kan Medivir, ur kompetensmässig synvinkel, driva projekt fram till fas III, kanske 
även längre om produkten har en extremt unik profil som läppherpesprojektet. Man säkrar 
projekt längre, men menar dock att man alltid kommer att, som senast, sälja sina produkter i 
fas II. Företaget kommer aldrig att driva ett enskilt projekt från idé till marknad, däremot 
kommer företaget att bygga upp en egen marknadsorganisation för specialistprodukter, inom 
en framtid på cirka fem år, som man bytt till sig. Medivir jobbar således enligt den 
traditionella, breda affärsmodellen. Man behåller vissa rättigheter längre än andra och 
använder sina tillgångar för att byta till sig annat, men kommer att fokusera på det prekliniska 
området som är företagets kärnkompetens.  
 
 
Analys 
 
I teorin om licensieringar skriver Hollensen att en utav anledningarna till att utlicensiera sina 
produkter är för att företaget vill koncentrera sig på kärnverksamheten och detta stämmer bra 
in på Medivir. Företaget verkade och hade ursprungligen sin kärnkompetens inom den allra 
första fasen i värdekedjan och saknat kompetens inom de senare delarna. Det är därför 
rationellt att fokusera på sin kärnkompetens och låta partners med högre specialiseringsgrad 
efter denna fas ta över. Medivir utlicensierade inte bara projekt i början utan hyrde även ut sin 
personal och hade en CRO-karaktär över sig vilket visar på att man hade kreativiteten att 
utnyttja sin kompetens till fullo. Medivirs partners hade den kompetens som krävdes för att ta 
produkterna längre i värdekedjan och Hollensen skriver att det utlicensierande företaget 
gagnas av högre kvalitet och lägre kostnader i och med denna strategi. Förutom att inte besitta 
den nödvändiga kompetensen för att driva projekt längre själva, så hade inte heller Medivir 
den finansiella styrkan som krävdes för att göra detta. För ett litet bolag som Medivir var det 
ogörligt att driva produkter hela vägen och partnerskapen tillhandahöll nödvändiga resurser. 
Med partnerns hjälp blev Medivir starkare gentemot konkurrenterna. Precis detta tar 
Hollensen upp i sin teori då han förklarar att utlicensierande företag ofta inte har vare sig 
finansiella resurser eller marknadskompetens för att göra allt själv. Avtalen innebar att 
Medivir slapp betala fortsatta kostnader och kunde åtnjuta eventuella framtida royalties och 
detta var naturligtvis fördelaktigt för Medivir. För Medivir innebar denna affärsmodell få 
självklara fördelar kommersiellt men innebar en potentiell värdeoption samt möjliggjorde 
framförallt en fortsatt utveckling av projekten då avtalen betalade lönerna.  
 
Det blev dock ohållbart för Medivir att enbart använda sig av denna affärsmodell så 
småningom. Företaget upplevde att en riskfaktor i form av osäkerhet då de blev beroende av 
storbolagens riskhantering och strategi. Partnern kan bryta avtalet om de önskar, för att t ex 
satsa på något annat projekt istället eller för att strategisk inriktning har bytts, och detta 
inträffade i Medivirs fall. Som vi beskrev i teorin om värdekedjan i ett bioteknikföretag så 
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adderas mer värde i projektet ju längre fram i kedjan företaget kommer och riskerna blir då 
lägre. Utöver detta läggs då därför till den höga risken det innebär att jobba i den tidiga fasen 
som Medivir gjorde med så ovissa framtida intäktsflöden och utlicensiering ut projekt i så 
tidig fas, innan mer värde hunnits öka på.  
 
Lösningen för Medivir blev då att utöka sin strategi något. Partnerskapsmodellen är 
fortfarande grunden men nu satsar företaget på att ta sina projekt lite längre i värdekedjan, 
mot klinisk utveckling. I samband med strategiförändringen gjorde företaget sig fri från gamla 
avtal och upplåsningar. Således var en utav drivkrafterna bakom strategiförändringen 
nackdelarna med den gamla modellen som inte längre var hållbar att fokusera ensidigt på. En 
annan viktig drivkraft bakom den nya strategin var att företaget såg nya affärsmöjligheter på 
marknaden. Företaget började byta till sig andra rättigheter rörande specialistprodukter och 
hoppas i framtiden kunna lansera sådana själva på marknaden. Anledningen till att detta är 
möjligt är att företaget med dessa produkter kan undkomma den vanliga problematiken med 
värdekedjan för ett bioteknikföretag.  Värdekedjan för denna typ av läkemedelsutveckling är 
således inte likadan som för massmarknadsutveckling. Här är den totala utvecklingstiden 
kortare, billigare och marknadsföring och försäljning hanterbar för ett litet bolag med 
begränsade resurser.  
 
En fördel med den nya modellen är att värdet i projekten ökar eftersom företaget håller i dem 
längre. Precis som vi skrev i teorin om värdekedjan och påvisade i bilden med 
strategiförändringen så ökar värdet för företaget ju längre projekten tas. Från att jobba i 
discoveryfasen jobbar Medivir nu i den prekliniska och kliniska fasen och det är i den 
prekliniska som företagets kärnkompetens ligger. Detta gör att företaget blir värdemässigt 
starkare och detta torde även i Medivirs fall ge ett ökat aktieägarvärde. En annan fördel i och 
med produktbytena som den nya modellen innebär, medför en möjlighet att i senare skede 
även bygga upp de senare faserna i värdekedjan.  
 
En nackdel med den modifierade affärsmodellen för Medivir, var att det krävdes en hel del 
finansiella resurser. Detta för att resurser måste byggas upp inom de områden som inte 
utgjorde Medivirs kärnkompetens. Ska ett företag förflytta sig till höger i värdekedjan så finns 
naturligt inte resurser inom företaget. Då de finansiella resurserna för detta saknades i bolaget 
börsnoterades Medivir och på så sätt möjliggjordes en expandering och företaget kunde säkra 
den prekliniska forskningen. Vi uppfattar dock att själva kompetensen för att driva en produkt 
från forskning till preklinisk fas och sedan in mot kliniska tester redan fanns inom företaget, 
så resurserna som behövde tillföras var snarare andra än rent kompetensmässiga.  
 
Det är viktigt att uppmärksamma att den ”nya” affärsmodellen egentligen blott är en 
modifierad variant på den ursprungliga i Medivirs fall. Medivir säger sig vara ett företag som 
fortfarande kommer att vara ett partnerberoende företag och detta torde vara ett tecken på att 
företaget arbetar väldigt försiktigt. Målet är att bli ett specialistläkemedelsföretag med en egen 
nordisk marknadsorganisation för specialistprodukter och den nuvarande modellen är en 
mycket mjuk övergång mot denna strategi. Detta kan man tolka vara antingen väldigt 
pragmatiskt eller som ett tecken på att företaget inte anser att nackdelarna med en 
partnerskapsberoende modell överväger fördelarna. Antagligen är försiktigheten en 
nödvändighet då ett radikalt strategiskifte skulle kräva mer resurser än vad företaget har. Det 
kan även vara en indikation på att Medivirs kärnkompetens är så pass stark i den prekliniska 
fasen att företaget anser det vara orationellt att inte fortsätta fokusera här.  
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4.5 Fallstudie 4: Active Biotech 
 
 
Företagsfakta 
 
Active Biotech AB startades som ett investmentbolag år 1983 under namnet ACTIVE i 
Malmö AB. Företagets ursprungliga idé då var att investera i mindre eller medelstora 
industriella företag med avsikt att avyttra dessa vid en lämplig tidpunkt. Verksamheten 
förändrades under år 1997 och fokus lades på bioteknik och läkemedelsforskning i och med 
det bytte företaget namn till Active Biotech.92 Företagets fokus ligger idag på 
läkemedelsutvecklingens tidiga kliniska faser och är organiserat inom fyra olika områden: 
R&D Laboratories, Clinical Development, Scientific Affairs samt Project Management. 
Antalet anställda i koncernen uppgår idag till omkring 90 personer varav 80 % av dessa 
jobbar med forskning och resterande 20 % har administrativa uppgifter. Forskningsfokus 
ligger framförallt på autoimmuna sjukdomar och cancer. Projektportföljen innehåller idag fem 
olika projekt i olika kliniska faser. Tre av dessa inriktas på autoimmuna sjukdomar så som 
multipel skleros, systemisk lupus erythmatosus och reumatuid artrit. De två övriga projekten 
behandlar icke småcellig lungcancer och prostatacancer93.   
 
 
Företagets strategiska utveckling 
 
Från att Active Biotech bytte strategi och inriktade sig på läkemedelsforskning gjordes ett 
antal strategiska företagsköp för att bli ett fokuserat bioteknikföretag. År 1997 köptes SBL 
Vaccin AB från svenska staten. Det följdes upp året efter med ett uppköp av 
forskningsanläggningen Lund Research Center AB från Pharmacia Upjohn. På så vis fick man 
tillgång till forskning, personal samt en patentportfölj. De kommersiella rättigheterna till 
projekten behölls av Pharmacia Upjohn, men köptes år 2002 tillbaka av Active Biotech. År 
2001 beslöt sig företaget för att sälja av SBL Vaccin AB och fokusera på 
forskningsverksamheten inom Lund Research Center AB.94  
 
Den ursprungliga affärsmodellen var att genom forskning på autoimmuna sjukdomar och 
cancer, ta fram lämpliga läkemedelskandidater. Därefter licensera ut dem till ett större företag 
som då tar över kostnaderna och riskerna i de kliniska faserna. Mot detta får Active Biotech 
en kontant betalning ”licence-fee” sedan milstolpsbetalningar och framtida royalties. 
Företagets forskning har i sin helhet bedrivits internt men inom vissa delmoment har man valt 
att ta in extern hjälp i form av bland annat CRO´s som utför den kliniska prövningen ute på 
sjukhusen. Active Biotech har däremot en grupp på 5-6 personer som koordinerar de kliniska 
testerna.95 En annan del som är till viss del outsourcad är den toxiska utvärderingen som görs i 
samarbete med kontraktslaboratorier, men de farmakokinetiska genomförs helt i egen regi. 
Företaget har som avsikt att starta samarbeten med större läkemedelsbolag i var och ett av 
projekten, men har inte något mål med att ta alla projekten till någon viss klinisk fas själva, 
utan samarbeten skapas när det anses vara optimalt för varje projekt. Två samarbetsavtal har 
redan slutits, ett med Teva och ett Avidex för forskningsprojekt inom MS respektive RA. 
 

                                                
92 Active Biotech “Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech 2005” sid. 10. 
93 Active Biotech “Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech 2005” sid. 12-13. 
94 Ibid. sid. 10. 
95 Intervju med Hans Kolam, Active Biotech, 2006-02-02.    
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År 2004 bestämdes att företagets strategiska fokus skulle förändras och resurserna skulle 
allokeras till projekten som befinner sig i eller nära klinisk fas. Det har medfört att ett mindre 
antal projekt har blivit vilande i väntan på tillgängliga resurser. Det pågår ett mindre arbete 
med patentskydd för att säkerställa ägandet av de immateriella rättigheterna så företaget kan 
jobba vidare med dem vid en senare tidpunkt. Det företaget vill uppnå med omfokuseringen är 
att föra alla pågående projekt till ”proof of principal” vilket är den punkt då 
läkemedelkandidaten visar biologisk aktivitet i människan.96 För att ett litet företag som 
Active Biotech ska kunna arbeta parallellt och effektivt med fem projekt i klinisk fas måste 
resurserna allokeras på den uppgiften. Det har betytt betydliga nedskärningar av personal 
inom forskning och utveckling. Personalstyrkan inom det området har näst intill halverats. 
Men personalen inom kliniska områden har behållits intakt. Neddragningarna har varit 
nödvändiga för att arbetsområdena ska bli mer hanterbara samtidigt som verksamheten drivs 
framåt.97  
 
Active Biotech vill behålla rättigheterna till marknaden i Norden och Baltikum inom de 
projekten där företaget har möjlighet att sköta försäljningen själva. Idag äger företaget 
rättigheterna till den nordiska marknaden för ett projekt mot MS som nu drivs av partnern 
Teve.  Inom de projekten som inriktar sig på att ta fram läkemedel till större 
indikationsområden kommer företaget inte kunna hantera det själva men läkemedel som 
skrivs ut av specialistläkare anses som hanterbart för företaget. Det är också beroende på vad 
partnern i projektet har för avsikt med läkemedlet. Vissa större partners brukar inte vilja dela 
med sig av försäljningsrättigheterna. Active Biotech har idag ingen organisation för att 
hantera marknadsföring och försäljning, men avser att bygga upp det när någon produkt 
närmar sig marknaden. Den som är närmast förestående är laquinimod som drivs av Teva och 
beräknas nå marknaden år 2009.  
 
Eftersom företagets forskning ännu inte genererat något färdigt läkemedel så saknar företaget 
en kontinuerlig intäktsström och finansieras genom kapitaltillskott från ägarna samt 
engångsintäkter i form av avyttring av verksamhet och fastigheter. Avtalen med TEVA och 
Avidex har genererat initiala betalningar och milstolpsbetalningar. Det är dock inga 
kontinuerliga intäkter vilket gör att företaget fortfarande är i behov av tillskjutet kapital från 
ägarna. Därför genomförde man en nyemission år 2005 som skulle inbringa kapital till 
företaget. Motiven till emissionen är att stärka bolagets finansiella ställning och därigenom 
säkerställa den fortsatta utvecklingen av bolagets kliniska projekt. Emissionen tillför bolaget 
cirka 168,7 MSEK före emissionskostnader och emissionen blev fulltecknad. Befintlig 
likviditet samt kapital från föreliggande nyemission, i kombination med intäkter från redan 
ingångna samt förväntade samarbetsavtal, förutsätts enligt nuvarande planer finansiera 
verksamheten fram till år 200998 . 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
96 Active Biotech “Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech 2005” sid. 12. 
97 Intervju med Hans Kolam, Active Biotech, 2006-02-02. 
98 Active Biotech “Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech 2005” sid. 6. 
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Hur Active Biotech jobbar i värdekedjan 
 
 

 
Figur 8: Värdekedjan i Active Biotech99 

 
Den första fasen i värdekedjan, forsknings- och utvecklingsfasen eller discoveryfasen, bedrivs 
i huvudsak internt. Företagets eget forskningslabb i Lund är företagets huvudsakliga enhet för 
forskning och utveckling. Det senaste årets omfokusering av värdekedjan har medfört att 
pågående grundforskning minskat avsevärt, men har ersatts till viss del av samarbeten med 
framför allt Lunds Universitet och externa forskargrupper, men det är i förhållandevis i liten 
skala. Neddragningarna inom FoU ha gjorts till fördel för de projekt som finns i klinisk 
prövning.  
 
Fokus har flyttats från forskningsfasen till den prekliniska fasen, klinisk fas I och fas II. 
Tanken är att den nya kärnkompetensen ska ligga i de kliniska faserna. Företaget har inte 
bantat ner personalen utan snarare fokuserat resurserna på den biten som anses som 
kärnområdet idag. Det ska förhoppningsvis utmynna i att partners knyts an till de fem projekt 
företaget driver idag. 
 
Målet är inte bara att bygga upp en utvecklingskompetens utan också att behålla de 
kommersiella rättigheterna till de produkter som man anser sig kunna hantera. Ett mål är att 
bygga upp en sälj- och marknadsföringsorganisation för den första produkten som 
förhoppningsvis når marknaden år 2009. Att sälja sina egna läkemedel är dock bara aktuellt 
om det uppstår rätt möjligheter och rätt produkt, annars blir det inte hanterbart för företaget. 
Fram till dess är tanken att i första hand söka partners till sina projekt i de olika kliniska 
faserna.   
 
 
Analys 
 
Hollensen tar i teorin om licensieringar upp flera olika anledningar till varför ett företag väljer 
att utlicensiera en produkt. Det finns flera av dessa som är applicerbara på Active Biotech. En 
av orsakerna Hollensen nämner är att företaget vill koncentrera sig på kärnverksamheten och 

                                                
99 Intervju med Hans Kolam, Active Biotech, 2006-02-02. 
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finner det därför rationellt att reallokera en del verksamhet till underleverantörer med högre 
specialiseringsgrad. Detta leder då till högre kvalitet och lägre kostnader för det 
utlicensierande företaget. Det stämmer till stor del in på Active Biotech som tidigare 
fokuserade och hade kärnkompetens inom FoU eller discoveryfasen och därför låtit andra 
företag och partners, med högre specialiseringsgrad inom senare områden, också bedriva 
dessa. De partners som företaget har besitter den kompetensen och har de finansiella 
resurserna att driva projekten vidare mot marknaden. Det som Active Biotech saknade. Det är 
förenligt med en annan av orsakerna som Hollensen tar upp till att företag utlicensierar. 
Nämligen att företaget inte har de finansiella möjligheterna eller marknadskompetensen för att 
ta produkten ända fram till marknaden. Detta stämmer bra in på Active Biotech som inte har 
möjlighet att driva sina stora kommersiella projekt på egen hand genom värdekedjans alla 
delar. Utlicensieringar av projekt betyder oftast att partnern står för alla kostnader som är 
förenliga med projektet och det stämmer väl överens med Active Biotechs affärsidé och är 
nödvändigt för ett litet företag som Active Biotech som inte har den finansiella styrkan att ta 
ett projekt hela vägen till marknaden. En annan av orsakerna som Hollensen tar upp är att 
även om royalties inte är speciellt höga blir marginalerna på nyckelprodukter väldigt 
användbara för företaget. Det är i princip vad företaget drivs av. Royalties på läkemedel som 
når marknaden kan generera mycket höga intäkter till företaget. Eftersom 
läkemedelsframställning är ett högriskprojekt är den potentiella avkastningen väldigt hög och 
det slutgiltiga målet när företaget utlicensierar sina projekt.  
 
Det fanns givetvis fördelar med att vara ett renodlat discoveryföretag. Active Biotech 
utnyttjade på så vis sina tillgångar i materiella och personalresurser på bästa vis. De hade 
specialistkunskaper inom sina forskningsområden och en väl uppbyggd infrastruktur och 
många potentiella projekt. Eftersom kärnkompetensen låg i FoU är det förenligt med 
Hollensens modell att utlicensiera övriga delar för att på ett kostnadseffektivt sätt nå 
marknaden, eftersom värdekedjan inom läkemedelsutveckling är mer komplex än andra 
industrier. Utvecklingstiderna är betydligt längre, mer kostsamma och därmed betydligt mer 
riskabla. 
 
Active Biotech har gått ifrån att vara ett renodlat discoveryföretag till att fokusera på att ta 
projekten längre fram i värdekedjan. Det kan härledas ur teorin om värdekedjan där 
värdeökningen beror på hur långt fram man driver projekten i värdekedjan. Inte nödvändigtvis 
att företaget får mer betalt för projekten desto längre man driver projekten i egen regi, men 
man minskar riskerna att projektet inte når marknaden. Att driva projekten längre själva innan 
man skaffar sig en partner medför att man ökar sannolikheten att projekten når marknaden 
och då kan generera stora intäkter i form av royalties. Sannolikheten att ett projekt i klinisk 
fas två når marknaden är mellan 30-35 % vilket är stor skillnad från de 1-3 % projekten i 
preklinisk fas. 
 
Sammanfattningsvis så väger fördelarna med att ta projekten längre över för Active Biotech 
och det ökar sannolikheten för att produkterna ska nå marknaden. Det finns inte finansiella 
resurser för att fokusera verksamheten på FoU och kliniska faser utan en avvägning var 
tvungen att göras. De höga riskerna med att utlicensiera produkterna för tidigt och vänta på 
potentiella framtida intäkter när produkten når marknaden är problematisk. Speciellt för ett 
företag vars överlevnad är beroende av att projekten lyckas. En tidig utlicensiering innebär att 
företaget ger upp kontrollen över sin egen produkt och lägger den i händerna på externa 
faktorer som företaget själva inte kan påverka. 
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Det finns flera drivkrafter bakom Active Biotechs förflyttning av fokus mot de kliniska 
faserna. Den främsta anledningen är, precis som vi tar upp i teorin, att värdet på de olika 
projekten ökar desto längre företaget självt handhar projektet. Vilket i sin tur gör att företagets 
värde ökar och det är också vad aktieägarna eftersträvar. En annan fördel är att när företaget 
fokuserar sina resurser på de kliniska faserna och på att hitta partners, så bygger det upp 
kompetens som i sin tur ger följdeffekten att bra avtal kan skapas vid optimala tidpunkter för 
var och en av projekten. Partneravtalet är av yttersta vikt för företaget, för ett avtal med ”rätt” 
partner kan öka chanserna att projektet når marknaden. Vilken partner företaget väljer kan 
även avgöra om företaget kan behålla rättigheterna till sina egna produkter på den nordiska 
marknaden. Ytterliggare en drivkraft för företaget är att de eftersträvar att behålla 
rättigheterna till sina egna produkter. På så sätt vill man skapa sig en inkomstkälla utöver de 
milstolpsbetalningar och royalties som partnerskapet kan komma att ge. Det skulle leda till att 
företaget får kontinuerliga intäkter och därigenom minska riskerna för sina aktieägare.   
 
Det finns även nackdelar med att byta strategi som företaget har gjort. Det medför 
organisatoriska förändringar som är kostnadskrävande för ett litet företag med begränsade 
resurser. Ny kompetens måste tillföras till de nya fokusområdena samtidigt som 
nedskärningar görs inom FoU. Att göra sig av med personal är kostsamt på kortsikt, men ger 
besparingar på långsikt. Skiftet av fokus har tagits emot väl av aktieägarna som ställt upp på 
att skjuta till mer kapitel i den nyemission företaget genomförde år 2004. Det nya kapitalet 
ska användas för att finansiera den nya strategi företaget nu arbetar efter. 
 
I Active Biotechs fall är den nya strategin en nödvändighet för att öka sina chanser att få 
projekt som når marknaden. FoU är inte helt avklippt utan tills vidare lagd på is och företaget 
har projekt vilande som kan komma att återuppväckas när de finansiella resurserna finns 
tillgängliga.    
 
 

4.6 Perspektiv från ett stort läkemedelsbolag 
 
Vi anser att det också är viktigt att få veta hur de stora läkemedelsbolagen ser på den aktuella 
utvecklingen med att bioteknikföretag jobbar efter nya affärsmodeller och tar projekt längre i 
värdekedjan. Vi har därför valt att ta med perspektivet på detta ur AstraZenecas synvinkel100.  
 
Företaget AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag och verkar inom 
hälsovårdsområdena cancer, hjärta/kärl, mage/tarm, infektion, neurovetenskap och 
andningsvägar & inflammation. Verksamheten inriktas främst på forskning, utveckling, 
tillverkning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Produkterna säljs i över 100 
länder och år 2004 uppgick koncernens försäljning till 21,4 miljarder USD fördelat på 45 % i 
USA, 36 % i Europa, 6 % i Japan och 13 % i övriga världen, och vinsten blev 4,8 miljarder 
USD. Företaget har över 64 000 anställda och utav dessa är drygt 12 000 verksamma inom 
forskning och utveckling. Förra året satsade AstraZeneca ca 3,8 miljarder USD på forskning 
och utveckling och det satsas dagligen 15 miljoner USD på FoU-aktiviteter för att ytterligare 
stärka förmågan att generera ett flöde av nya produkter101. 
 

                                                
100 Intervju med Bengt Johansson, AstraZeneca, 2006-01-31. 
101 www.astrazeneca.se 
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Vilken del av värdekedjan som AstraZeneca föredrar att licensiera in projekt i beror på vilket 
behov som finns men generellt sett söker företaget efter projekt i hela värdekedjan. Uppstår 
problem i egna projekt och det uppstår luckor i produktflödet i ett kort perspektiv, så behövs 
det fyllas på med någonting utifrån och företaget letar då efter senare preparat som har 
kommit längre i kedjan. Precis som många andra stora läkemedelsbolag tittar även 
AstraZeneca numera tidigare i kedjan efter projekt och menar på att många företag är i den 
sitsen att det finns en torka och stor efterfrågan på nya produkter. Det är därför man tittar på 
tidigare möjligheter att ingå allianser med mindre bioteknikföretag. Vilken del av värdekedjan 
man licensierar in projekt i beror också på vilken risk man är villig att ta. Ju tidigare man går 
in i värdekedjan ju större är risken. Ju längre ett projekt går i värdekedjan ju mer risk 
minimeras, desto mer klarhet uppnås och detta gör att efterfrågan ökar och konkurrensen från 
företag som behöver nya produkter och läkemedel ökar också. Detta är också en anledning till 
att man försöker hitta projekt tidigare i värdekedjan. 
 
AstraZeneca ser inte den nya utvecklingen bland mindre bioteknikbolag som någonting 
hotfullt utan välkomnar ökad konkurrens. Konkurrens är hälsosamt och tvingar de stora 
läkemedelsbolagen att bli mer effektiva, vilket är bra. Nackdelen med den ökade 
konkurrensen kan dock vara att nya produkter på marknaden från ett bioteknikföretag 
konkurrerar om patienter eller att priserna blir högre än normalt för att värdena på projekten är 
högre. Detta kan påverka lönsamheten för det företag som köper produkten i slutändan.  
 
De stora läkemedelsbolagen ser inte bioteknikföretagens utveckling bara som konkurrens utan 
mer som komplement. AstraZeneca ser snarare de nya småföretagen som ett tillskott i 
forskningsutvecklingen. Det finns ingen möjlighet, menar man på, för ett företag som 
AstraZeneca att vara med och forska överallt, på alla nya möjligheter. Forskningen är så 
oerhört stor och kostsam ändå.  Det innebär att nya aktörer som bioteknikföretag kommer 
fram.   Det är vidare inte heller så att alla projekt ett bioteknikföretag driver är av intresse för 
ett stort läkemedelsföretag som har förväntningar och storlekskrav på produkterna som kanske 
inte mindre företag har. En produkt som inte är så kolossalt stor kan vara väldigt intressant 
och väldigt stor för ett mindre företag, men för ett storföretag som AstraZeneca är den väldigt 
liten och därmed ointressant på det stora hela. Det skapas därmed ett utrymme för alla och 
bioteknikföretag och stora läkemedelsbolag fungerar därmed som ett komplement till 
varandra. Däremot har storföretagen någonting som inte de små företagen har, en 
representation i stort sett hela världen och resurser i form av människor, kunskap och pengar. 
Detta gör att man snabbt kan komma till marknaden och få ut läkemedlet till patienterna och 
det klarar inte de mindre bioteknikbolagen lika bra.  
 
Ett problem som AstraZeneca dock får är att många bioteknikföretag som tar produkter längre 
i marknaden inte dokumenterar preparaten så pass grundligt som AstraZeneca normalt skulle 
göra om det var egna projekt. Här har man erfarenheten att många bioteknikföretag ibland tar 
genvägar vilket innebär att om AstraZeneca i ett senare skede tar över, får de göra om en hel 
del eller komplettera rätt mycket. Det saknas då dokumentation som i slutändan behövs för att 
produkten med säkerhet ska passera registreringsmyndigheternas kritiska granskning. Det 
innebär att om man, enligt bioteknikföretagens definition, nått till fas II, så behöver inte det 
innebära att man enligt storbolagens definition nått dit. Detta för att det återstår fler studier 
som de normalt sett skulle ha gjort vid den tidpunkten då man som större företag kan köra 
igång mycket bredare och på så sätt vinna tid.  
 
Det finns även fördelar för ett storbolag som AstraZeneca, med att bioteknikbolag själva går 
längre i värdekedjan. Många utav de här projekten är så kallade högriskprojekt och det 
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innebär att bioteknikbolagen tar risker som storbolagen själva kanske inte alltid hade gjort. 
Vidare så skapas en högre kunskap och kännedom i branschen när företag tar risker oavsett 
om projekten går bra eller inte och detta är positivt för alla i läkemedelsvärlden.  
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5. Sammanfattande analys 
 
I detta avsnitt redovisas en sammanfattande analys indelad i för- och nackdelar med den 
traditionella affärsmodellen, drivkrafter bakom framväxten av den nya affärsmodellen samt 
för- och nackdelar med den nya affärsmodellen. Dessa analyser kommer att ha en 
sammanfattande karaktär, det vill säga, vara en helhetsanalys där samtliga av våra 
undersökningsföretag inkluderas under respektive område. 
 
 

5.1 För- och nackdelar med den traditionella affärs modellen 
 
 
Fördelar 
 
 
Total fokusering på kärnkompetensen 
 
I samtliga företags fall så har det visat sig att en anledning som Hollensen nämner i sin teori 
om utlicensieringar, stämmer bra in på varför företagen använder sig av 
utlicensieringsmodellen. Samtliga företag har haft en ursprunglig kärnkompetens inom den 
första delen av värdekedjan, då de ofta startats som rena forskningsenheter. Biovitrum och 
Medivir grundades i och med att en del av en större verksamhet avyttrades och ”ärvde” på så 
sätt forskningens inriktning. Karo Bio och Active Biotech har startat mer fristående men har 
också de fokuserat inom ett speciellt forskningsområde. Kärnkompetensen har legat inom 
discoveryfasen, den första delen av värdekedjan, och för några år sedan var 
partnerskapsmodellen den självklara modellen för ett företag som verkade inom den fasen. 
Företagen koncentrerade sig på sin kärnverksamhet och precis som Hollensen skrev, fann de 
det rationellt att reallokera produkternas fortsatta utveckling i värdekedjan till leverantörer 
med högre specialiseringsgrad.  Då företagen inte besuttit kompetens inom de senare delarna 
av värdekedjan har det varit naturligt att satsa resurserna på kärnverksamheten och låta andra 
företag, partners med den kompetens och de resurser som krävs, ta över.  
 
 
Nödvändiga resurser tillskjuts av partner 
 
Hollensen nämner att en annan vanlig anledning och fördel med att ett företag väljer att 
utlicensiera är för att företaget inte har de finansiella möjligheterna eller 
marknadskompetensen för att ta produkten ända fram till marknaden själv. Då samtliga 
företags tidiga forskningsfokus ofta rör breda folksjukdomar, är produkten ämnad för en stor 
marknad. Det gör att det i princip är ogörligt att driva en produkt hela vägen själv om man 
inte är ett stort läkemedelsbolag. Utlicensieringar i bioteknikvärlden innebär att partnern står 
för alla framtida kostnader och detta är en betydande fördel för ett litet företag som vill satsa 
på en produkt men inte har råd att ta det hela vägen själv i värdekedjan. Partnerskapsmodellen 
innehåller därmed nödvändiga resurser för att överhuvudtaget nå ut på marknaden. Active 
Biotech, Karo Bio och Medivir är relativt små företag och har begränsade resurser vilket gör 
det omöjligt för dem att själva satsa på läkemedel riktade mot en massmarknad. Biovitrum är 
ett medelstort företag och har ett stabilt intäktsflöde och stark kassa, men trots detta skulle 
inte företaget vilja satsa själva på massmarknaden. Detta visar på hur otroligt kostsamt och 
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resurskrävande det skulle vara att bygga upp en organisation ämnad för 
massmarknadsförsäljning. Det krävs helt enkelt ett stort internationellt läkemedelsbolag, med 
kärnkompetens inom flera delar av värdekedjan, för att klara detta. En partnerskapsmodell för 
ett mindre företag innebär att de med sina produkter ges en möjlighet att medverka på 
marknaden och kan stärka sin konkurrenskraft med partnerns hjälp.  
 
 
En potentiell värdeoption 
 
Den tredje och kanske viktigaste anledningen till att dessa företag satsat på 
partnerskapsmodellen är att den medför en potentiell värdeoption som är alltför lukrativ för att 
bortses från. Hollensen tar även upp denna aspekt, men vi måste dock vidareutveckla hans 
resonemang något för att bättre passa läkemedelsutvecklingsbranschen. Han säger att 
marginalen på nyckelprodukter blir väldigt användbart för ett utlicensierande företag även om 
inte royaltyn är särskilt hög. Marginalerna på nyckelprodukterna är naturligtvis väldigt 
användbara för bioteknikföretagen och royaltyn som brukar ligga runt 10 % i branschen 
kanske inte bedöms vara en extremt hög siffra. Men om man sätter det i proportion till 
intäkterna som en storsäljande produkt skulle medföra hamnar royaltyintäkterna på flera 
miljoner dollar. En produkt som blir framgångsrik och lanseras på marknaden av en partner 
kan således generera mycket höga intäkter för det utlicensierande företaget. 
Läkemedelsutveckling är ett högriskprojekt och hög risk ger hög avkastning om projektet går 
väl. Därmed kan ett licensieringsavtal liknas vid en option som i framtiden kan bli extremt 
värdefull. Det är därför inte svårt att förstå att denna affärsmodell innebär alltför stora 
potentiella vinster för att helt kunna överges om företagets kärnkompetens ligger i den första 
fasen.  
 
 
Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis så är ovannämnda tre anledningar rationella förklaringar till att företag 
väljer att satsa på utlicensiering. Det är viktigt att komma ihåg att samtliga av dessa fördelar 
rör läkemedelsutveckling mot en bred marknad och det verkar som att ingen av dessa företag, 
i dagsläget, har resurserna eller för den delen önskan, om att gå ifrån denna modell för sina 
massmarknadspreparat. Faktum är att partnerskapsmodellen fungerat väldigt bra för företagen 
i våra fallstudier, åtminstone till en början. Problemet uppstod i ett senare skede i och med 
avsaknaden av komplementära strategier vilket leder oss in på nackdelarna med den 
traditionella bioteknikmodellen.  
 
 
 
Nackdelar 
 
 
Höga risker 
 
Som vi beskrev i teorin om värdekedjan i ett bioteknikföretag så adderas mer värde i projektet 
ju längre fram i kedjan företaget kommer och riskerna blir då mindre. Eftersom företag som 
jobbar med den traditionella affärsmodellen verkar i den tidigare delen av värdekedjan har 
inte så mycket värde hunnits adderas på produkten och riskerna är då höga jämfört med senare 
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komna projekt. Därmed är dessa projekt kopplade till en väldigt hög risk jämfört med projekt 
i senare faser.  
 
 
Osäkerhet i projektet 
 
Ytterligare en viktig riskfaktor är osäkerheten i projektet. För det första förutsätter framtida 
intäkter att läkemedlet överhuvudtaget lanseras på marknaden. Sannolikheten att nå 
marknaden för ett projekt som befinner sig i preklinisk forskningsfas är ca 1-3 % och totalt tar 
det mellan 10 och 15 år för ett projekt att nå marknaden, som vi nämnde tidigare i uppsatsen. 
Oddsen är därmed inte höga, så för många bioteknikföretag innebär utlicensieringarna en 
väntan på pengar som kanske aldrig kommer.  
 
 
Partnerberoende 
 
För det andra finns det en osäkerhet i avtalet kopplat till partnerföretaget, som inte det 
utlicensierande företaget kan råda över. Avtalet kan brytas om partnern önskar eller finner det 
nödvändigt, för att t ex satsa på något annat projekt istället eller för att strategisk inriktning 
har bytts. Det behöver inte betyda att substanserna inte fungerar utan kan även bero på att 
partners inte tycker att marknaden är tillräckligt stor eller av andra anledningar väljer att lägga 
ner sina resurser inom andra projekt. Detta ger ett starkt partnerberoende från det 
utlicensierande företagets sida och innebär att företaget inte bara lever med en hög risk utan 
också en stark ovisshet huruvida avtalet kommer fortlöpa. Detta stämmer således inte in på 
vad Hollensen skriver om inlicensiering då han förklarar att inlicensieraren ofta har en sämre 
förhandlingssits för att ett beroende kan uppstå då man är beroende av licensen för att kunna 
producera sin produkt. Så ser det inte ut i läkemedelsbranschen eftersom det inlicensierande 
företaget är så pass stort både finansiellt och resursmässigt och har så breda pipelines att de 
sällan blir beroende av en specifik produkt eller ett specifikt företag.  
 
Att avtalen kan brytas har hänt både Karo Bio och Medivir. Karo Bio lyckades ingå fyra 
stycken större avtal fram tills för några år sedan men har inte lyckats ingå några fler efter det 
och flera av avtalen har efter ingåendet brutits. Medivir har också varit med om att avtal 
brutits av partners av olika anledningar. Sådan är denna bransch och det tycks vara något man 
får räkna med när man ingår ett avtal.  
 
 
Kontrollen ligger externt   
 
Osäkerheten i projektet i sig samt i avtalet gör att en stor del av kontrollen ligger utom det 
aktuella företaget. Det ligger istället i händerna på externa faktorer som inte är något det 
utlicensierande företaget kan råda över. I och med att projekten direkt läggs i knät på någon 
annan tappar företaget kontrollen.  
 
 
Börsnoterat discoverybolag är en svår kombination 
 
Ett företag som jobbar inom den tidiga delen av värdekedjan är oftast det företag som typiskt 
sett jobbar enligt partnerskapsmodellen. Kombinationen att vara ett renodlat discoverybolag 
och att vara börsnoterat kan vara svårt då börsvärdet blir väldigt sammanknytet med förmågan 
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att upptäcka nya targets, vilket är svårt då utvecklingen i denna fas går ganska långsamt. Det 
kommer inte nyheter varje månad eller kvartal som förväntas av ett börsnoterat bolag. 
Aktieägarnas har krav på att företaget ökar värdet och det är svårt att få investerare 
övertygade om företagets värde då det rör sig om potentiella intäkter, som kan komma först 
om 10-15 år. Dessutom så har discoveryföretaget oftast ett ganska litet antal projekt och det 
gör att börskursen blir väldigt känsligt för hur projekten går.  Därför är det inte en helt lyckad 
kombination att vara ett tidigt forskningsbolag som jobbar enligt den traditionella modellen 
och vara börsnoterat. Detta är Karo Bio ett tydligt exempel på eftersom deras börskurs 
fullkomligt rasade efter att deras partnerskapsavtal havererade.  
 
 

5.2 Drivkrafter bakom framväxten av den nya affärsm odellen 
 
Som vi nämnde i problemdiskussionen så rådde i slutet av 1990-talet en stor boom i 
läkemedels- och bioteknikbranschen och det var enkelt för ett företag att bli börsnoterat. 
Därmed blev det enkelt att få in kapital och företaget blev inte sällan övervärderat. Idag är 
marknadsklimatet hårdare och riskkapitalisterna mer kräsna och som en följd måste 
bioteknikföretag nu arbeta annorlunda. Företagen i våra fallstudier kunde under de första åren 
med den traditionella partnerskapsmodellen leva gott men då marknaden hårdnade blev man 
tvungna att omfokusera sig. Aktieägarna behövde tecken på att företaget tänkte långsiktigt 
och att företagets strategi verkligen kunde tillföra ett värde, och därmed skapades ett starkare 
tryck på företagens ledning att visa att man kunde bemöta marknadsförändringarna. På grund 
av trycket från marknaden och de nackdelar en ensidig fokus på den traditionella 
partnerskapsberoende modellen medförde: höga risker, osäkra intäkter, sämre makt i avtal och 
avsaknad av kontroll, så började företagen att omvärdera sina strategier. Samtliga av 
företagen i våra fall har valt att påbörja en alternativ och parallell strategi, där företaget, 
förutom att utlicensiera produkter, även tar vissa produkter längre i värdekedjan själva. I vissa 
företag har detta strategiskifte varit mer resurskrävande än i andra, men i alla fall har det 
krävts en medveten och fokuserad förändring både avseende kompetens och organisation.  
 
I tre av våra fyra fall, där Active Biotech är undantaget, har företagen dessutom upptäckt nya 
affärsmöjligheter i form av alternativa kommersialiseringsvägar på nischmarknader. 
Företagen har sett möjligheter att byta till sig rättigheter rörande specialistprodukter och 
hoppas i framtiden kunna lansera sådana själva på marknaden. De har också sett möjligheter 
att ta preparat ämnade för nischmarknader själva genom värdekedjan. Detta för att företagen 
med dessa produkter kan undkomma den vanliga problematiken med värdekedjan då 
värdekedjan för denna typ av läkemedelsutveckling har kortare utvecklingstider, är mindre 
resurskrävande och marknadsföringen och försäljningen är hanterbar för ett litet bolag med 
begränsade resurser. Dessa marknader är inte de stora läkemedelsbolagen intresserade av men 
är fortfarande lukrativa för mindre bioteknikbolag.  
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5.3 För- och nackdelar med den nya affärsmodellen 
 
 
Fördelar 
 
 
Riskspridning 
 
En fördel med den nya modellen är att värdet i projekten ökar eftersom företaget håller i dem 
längre. Precis som vi skrev i teorin om värdekedjan och påvisade i bilden med 
strategiförändringen så ökar värdet för företaget ju längre projekten tas. Att driva projekten 
längre själva innan man skaffar sig en partner medför att man ökar sannolikheten att projekten 
når marknaden och då kan generera stora intäkter i form av royalties. Sannolikheten att ett 
projekt i klinisk fas två når marknaden är mellan 30-35 % vilket är stor skillnad från de 1-3 % 
projekten i preklinisk fas. Detta gör att företaget blir värdemässigt starkare och detta torde 
även ge ett ökat aktieägarvärde. I och med att inte alla projekt utlicensieras skapas en mer 
balanserad riskportfölj och flera av nackdelarna med den gamla modellen blir mindre, till 
exempel partnerberoendet och kontrollfaktorn.  
 
 
Mindre partnerberoende 
 
Makten balanseras bättre i framtida avtal då man inte är så beroende av att hitta en partner och 
detta ger en större flexibilitet för företaget. Företagen ges då möjlighet att sluta ett avtal som 
är mer gynnsamt, med en partner som de anser kunna tillföra projektet och företaget mest. 
Detta jämfört med att kanske inte ha tiden eller valmöjligheten och då behöva ta första 
partnern som ställer upp, för att företaget är så beroende av att få in kapital.  
 
 
Kontrollen bibehålls i företaget  
 
Istället för att kontrollen blott ligger i händerna på externa faktorer kan ett företag med den 
nya strategin påverka sina egna intäkter. Ett företag som tar projekt längre kan råda över vad 
som händer med projektet, får en chans att visa möjligheterna med det, i och med att projektet 
fortfarande finns kvar i företaget. Detta fungerade inte i den traditionella modellen då 
företaget endast passivt kunde vänta på kommande intäkter.  
 
 
Möjliggör ny kunskap i läkemedelsvärlden 
 
Alla projekt ett bioteknikföretag driver är inte av intresse för ett stort läkemedelsbolag som 
har förväntningar och storlekskrav på produkterna som skiljer sig från bioteknikföretaget. I 
och med att många bioteknikföretag satsar på nischmarknader eller på egna, unika projekt de 
själva tror på och tar längre i värdekedjan, tar de risker som de stora läkemedelsbolagen 
kanske inte hade gjort.  Därmed genererar dessa företag en ökad kunskap i branschen vilket är 
positivt för alla i läkemedelsvärlden och självklart även oss människor.   
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Förenklar att vara ett börsnoterat bolag 
 
Det finns många fördelar med att vara ett börsnoterat bolag. Företaget får en officiell 
värdering, det är lättare att skaffa kapital vid behov, aktier kan användas som medel för 
förvärv eller samgåenden och så vidare. Vi nämnde att en nackdel med den traditionella 
modellen var att det var svårt att vara börsnoterat och det omvända gäller här. Ett 
bioteknikföretag som jobbar enligt en modifierad affärsmodell, inte enbart beroende av 
partners, kan istället gagnas av att vara börsnoterat. Värdet på bolaget ökar väldigt mycket om 
företaget har många projekt i klinisk fas, i jämförelse med projekt i tidigare faser. Bygger ett 
företag upp kompetens inom senare faser genom att själva driva projekt längre kan företaget 
öka sina intäktskällor och sprida sina risker. Detta gör det värdemässigt mer fördelaktigt för 
företaget och gör det lättare att vara börsnoterat. Detta synsätt är Biovitrum ett bra exempel på 
som väntar med en börsintroduktion till rätt tillfälle, troligtvis av ovanstående anledningar. 
Det är troligtvis lättare för dem nu när börjat arbeta efter en ny, modifierad affärsmodell. 
Även Karo Bio torde rent börsmässigt uppleva en högre värdering i och med deras 
strategiskifte får ett starkare genomslag. När nackdelarna med den traditionella modellen blev 
för stora för Karo Bio rasade deras aktiekurs och det visar på att det inte räcker med att luta 
sig mot partners när man är börsnoterad. Deras ny strategi borde dock visa aktieägarna att det 
finns en långsiktig, mer finansiellt stabil plan i företaget.  
 
 
 
Nackdelar 
 
 
Kräver finansiella resurser 
 
En stor nackdel är att det krävs en hel del finansiella resurser för att kunna gå från ett renodlat 
discoveryföretag till att ta produkter längre i värdekedjan. Ska ett företag förflytta sig till 
höger i kedjan så finns naturligt inte resurser inom företaget och det kostar pengar att bygga 
upp dem. För Medivir var inte detta ett stort problem då kompetensen redan fanns inom 
företaget för att kunna flytta projekt in i klinisk fas. För Karo Bio däremot blev det svårare då 
företaget var börsnoterat och hade tappat mycket av marknadsvärdet på grund av den rasande 
aktiekursen. Det var dock börsnoteringen som gjorde att företaget kunde skaffa in nödvändigt 
kapital vilket möjliggjordes med en nyemission. Ett annat företag som också var tvunget att 
säkerställa den fortsatta utvecklingen av bolagets kliniska projekt med hjälp av en nyemission 
var Active Biotech. För Biovitrum blev inte den finansiella aspekten stor i och med att bolaget 
hade en stabil finansiell styrka. 
 
 
Finansiella risker 
 
Att ta projekten längre fram i egen regi kan som vi nämnt ovan vara ett sätt att öka 
möjligheterna att projekten når marknaden, men vi tycker även att det är viktigt att ha i åtanke 
de finansiella riskerna att göra det. Vetskapen om hur liten del av alla projekt i tidiga faser 
som inte når marknaden och de stora finansiella resurserna det kräver att ta ett stort projekt till 
klinisk fas II. När företagen väljer att göra det själva tar man risken att projektet inte får det 
utfall man eftersträvar i klinisk fas II vilket gör att hela kostnaden får bäras av 
bioteknikföretaget som redan innan är finansiellt ansträngt. 
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Kräver kompetens 
 
Förutom rent finansiella resurser behöver ett forskningsinriktat företag som ska ta produkter 
längre i värdekedjan också komplettera med kompetensmässiga resurser. Ska ett företag 
förflytta sig till höger i värdekedjan så finns naturligt inte kompetensen inom företaget. Ett 
exempel på detta är Karo Bio som var tvungna att anställa två nya personer med ansvar för 
den nya funktionen preklinisk utveckling samt klinisk utveckling.   
 
 
Ökad komplexitet 
 
Komplexiteten ökar, med tanke på ovanstående två punkter och det är inte konstigt med tanke 
på att strategiförändringen innebär ett stort arbete med att utöka sin kompetens och bygga upp 
nya resurser i företaget. Detta speciellt om företaget är litet som Karo Bio, Medivir och Active 
Biotech. Biovitrum som är ett större företag behöver inte omfokusera på samma sätt utan för 
dem handlar det mer om att bredda verksamheten och den nya modellen blir kanske därför 
inte lika komplex som för de andra bolagen.  
 
 
Projekten uppfyller inte storbolagens krav 
 
Trots att bioteknikföretagen i våra fall tar sina projekt längre är det ingen utav de som idag har 
tagit ett eget projekt hela vägen genom värdekedjan, även om detta är det långsiktiga målet. 
De allra flesta jobbar idag mot att ta projekten in i sena kliniska faser istället för att 
utlicensiera det redan i discoveryfasen. Alltså måste en partner komma in i bilden, i de flesta 
fallen, innan produkten är redo för marknaden. Det är därför viktigt att det finns en villig 
partner som vill föra vidare projektet genom senare faser. Storbolagen anser inte att deras 
definition på ett projekt i fas II nödvändigtvis överensstämmer med bioteknikföretagens. 
Detta för att det återstår fler studier som de normalt sett skulle ha gjort vid den tidpunkten 
samt för att det saknas dokumentation som ett storbolag anser sig behöva för att produkten 
med säkerhet ska kunna passera registreringsmyndigheternas kritiska granskning. Ett 
storbolag kan således anse att ett bioteknikföretag tagit genvägar och kan komma att behöva 
komplettera en del i projektet när de tar över. Detta är en aspekt som kan utgöra en nackdel 
för bioteknikföretagen som arbetar efter den nya modellen då det potentiellt kan skapa 
problem vid överlämnandet av produkten och villkoren kring det. Storbolagen är trots allt 
bioteknikföretagens kunder, så deras synvinkel på detta går inte att bortse ifrån.   
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6. Slutsatser 
 
Kapitlet syftar till att presentera slutsatserna utifrån analysen av de fyra fallstudierna och till 
att besvara syftena, vilka var; identifiera drivkrafter bakom den nya affärsmodellens framväxt 
samt beskriva för- och nackdelar för ett bioteknikföretag att arbeta med den traditionella 
affärsmodellen samt med den nya affärsmodellen. 
 
 
 
Drivkrafter bakom den nya affärsmodellens framväxt   
 
Vi har utifrån vår empirisamling, med de fyra fallstudierna samt kompletterande intervjuer, 
identifierat följande tre drivkrafter bakom framväxten av den nya affärsmodellen: 
 
 
• Hårdare marknadsklimat och kräsna riskkapitalister 
 
För några år sedan var marknaden väldigt lukrativ för discoveryföretag men 
marknadsklimatet har hårdnat och det är svårare att få riskkapital idag. En följd har därför 
blivit att bioteknikföretagen måste arbeta annorlunda idag och omfokusera sig genom att 
satsa på att ta projekt längre i kedjan, då det minskar risker och ökar värdet på företaget. 
 
• Nackdelar med ensidig fokus på partnerberoende modellen 
 
En ensidig fokus på partnerskapsberoende modellen medför vissa nackdelar såsom 
partnerberoende, höga risker och osäkerhet samt avsaknad av kontroll. Detta har gjort att 
många bioteknikföretag har börjat förändra sin strategiska inriktning genom att ta vissa 
produkter längre i värdekedjan för att öka värdet i sina projekt och behålla större intern 
kontroll. 
 
• Nya affärsmöjligheter med alternativa kommersialiseringsvägar 

 
Många bioteknikföretag har upptäckt nya affärsmöjligheter i form av alternativa 
kommersialiseringsvägar på nischmarknader som inte de stora läkemedelsbolagen är 
intresserade av. Dels affärsmöjligheter i form av att ta preparaten själva genom 
värdekedjan då nischmarknadsutveckling inte är lika resurskrävande som 
massmarknadsprodukter, och dels i form av tillförskaffande av produkter som företaget 
själva kan lansera på marknaden. Företagen kan på detta sätt undkomma den vanliga 
problematiken med värdekedjan och själva öka värde i sina projekt.  
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För- och nackdelar med den traditionella affärsmode llen 
 
Vi har utifrån vår empirisamling, med de fyra fallstudierna samt kompletterande intervjuer, 
kommit fram till att följande för- och nackdelar finns med den traditionella affärsmodellen: 
 
 
     Fördelar    Nackdelar 
 
• Total fokusering på kärnkompetensen • Höga risker 

• Nödvändiga resurser tillskjuts från partner • Osäkerhet i projektet 

• En potentiell värdeoption  • Partnerberoende 

 • Kontrollen ligger externt 

 • Svårt att vara börsnoterat 

 
 
För- och nackdelar med den nya affärsmodellen 
 
 
Vi har utifrån vår empirisamling, med de fyra fallstudierna samt kompletterande intervjuer 
kommit fram till att följande för- och nackdelar finns med den nya affärsmodellen: 
 
 
     Fördelar    Nackdelar 
 
• Riskspridning • Kräver finansiella resurser 

• Mindre partnerberoende • Finansiella risker 

• Kontrollen bibehålls i företaget • Kräver kompetens 

• Möjliggör ny kunskap i läkemedelsvärlden • Ökad komplexitet 

• Förenklar att vara ett börsnoterat bolag • Projekten uppfyller inte storbolagens krav 
 

 
 
 
Illustration i en fem-stegsmodell 
 
Utifrån våra resultat i denna uppsats har vi funnit att det kan tyckas som att de flesta 
bioteknikföretag arbetar utefter en av fem olika strategier, beroende på företagets styrkor, 
framgång och tillväxtmål. Dessa fem strategier kan ses som steg i en eventuell 
utvecklingsbana för ett framgångsrikt bioteknikföretag som går från att vara ett renodlat 



 51 

forskningsbolag till att bli ett fullt utvecklat läkemedelsbolag. Modellen illustrerar ett företags 
strategiska utveckling av värdekedjan. Det går inte att säga att alla bioteknikföretag strävar 
efter denna utveckling utan för många företag är det troligtvis rationellt att inte vilja utvecklas 
i värdekedjan och enbart fokusera på sin kärnkompetens. Men denna modell kan på ett bra 
sätt illustrera de olika strategiska möjligheterna ett bioteknikföretag har, samt visa en naturlig 
utveckling som många framgångsrika bioteknikföretag med tillväxtfokus går igenom. Denna 
modell illustrerar och förklarar också på ett bra sätt vad denna uppsats handlar om; trenden 
med att många bioteknikföretag modifierar sin strategi och går längre i värdekedjan.  
 
De gröna pilarna illustrerar företagets egen produktutveckling och det orangea i pilarna 
illustrerar sådan kunskap eller produkter som företagen licensierar in från andra företag. En 
pil med både grönt och orange betyder att processen är en blandning utav både och.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steg 1 : Den traditionella  partnerskapsmodellen  
 
I detta steg ligger mindre forskningsbaserade företag som koncentrerar sin verksamhet på de 
första stegen i värdekedjan. Dessa företag har sin spetskompetens inom bland annat biologi 
och biokemi. Detta är viktiga områden för att ta fram substanser som har möjlighet att bli ett 
framtida läkemedel. Forskningsprojekten utlicensieras till större partners som genomför de 
kliniska testerna. De forskningsbaserade företagen är helt beroende av partners för att 
generera inkomster och få en produkt på marknaden.      
 
 
Steg 2: En modifierad partnerskapsmodell 
 
Dessa företag är ej lika partnerberoende som företagen som agerar i steg 1. Företagen är 
benägna att behålla projekten upp till de tidiga kliniska faserna och därigenom ökar chanserna 
att projekten ska nå marknaden. Partnerberoende kvarstår men möjligheter till ett mer aktivt 
val av partner medför att den bästa kandidaten för projektets framgång kan väljas. Eventuella 
tidigare utlicensieringar inbringar pengar som kan finansiera den dyra verksamheten.  
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Steg 3: Utvecklat bioteknikföretag  
 
I detta steg har företaget en projektportfölj och ingångna partneravtal med globala aktörer för 
sina stora läkemedelsprojekt. Vid sidan av detta har företaget ett antal mindre projekt som 
man har för avseende att driva hela vägen till marknaden själva. Samtidigt har man byggt upp 
en marknadsorganisation för försäljning och distribution av läkemedel på en begränsad 
marknad. Försäljningsrättigheter för vissa mindre specialiserade läkemedel köps av 
partnerbolagen för att komplettera sina egna blivande produkter. 
 
 
Steg 4: Litet eller medelstort läkemedelsföretag  
 
Företaget har tagit minde specialiserade läkemedel hela vägen till marknaden. Företaget 
agerar dock fortfarande på en mindre avgränsad marknad. Företaget jobbar som ett 
läkemedelsföretag mot en nischad marknad, och har byggt upp en väl fungerade organisation 
över hela värdekedjan. Intressanta projekt licensieras in från mindre bioteknikföretag som 
sedan drivs i egen regi. Större projekt drivs fortfarande på projektbasis men företagen är inte 
beroende av dessa för att finansiera verksamheten och lyckade projekt kan bli stora 
”kassakor” för företaget.  
 
 
Steg 5: Internationellt läkemedelsbolag   
 
Detta steg infaller då företaget blivit ett stort läkemedelsbolag som tillsammans med egen 
forskning och utveckling frambringat läkemedel som säljs på den globala marknaden. 
Företaget kompletterar även sitt utbud med inlicensierade projekt och produkter som ingår i 
försäljningsportföljen. Som ett så kallat storbolag finns resurser för att genomföra alla 
nödvändiga kliniska prövningar för stora läkemedelskandidater. 
 
 
Sammanfattning 
 
Om vi tittar på företagen i våra fallstudier så tycks det som om att Biovitrum är det företag 
som har utvecklats mest och som ligger längst fram i vår modell. Vi skulle säga att Biovitrum 
idag befinner sig i steg 3 och arbetar strategiskt för att nå steg 4. Active Biotech och Karo Bio 
är de företagen som befinner sig tidigast i modellen och har precis förflyttat sig från steg 1 till 
steg 2. Medivir skulle vi säga befinner sig under steg 2 men verkar för att kunna förflytta sig 
mot steg 3. 
 
Det denna modell visar är att man måste analysera förhållandena som råder för det specifika 
företaget för att se vart i modellen företaget bör agera, det vill säga vilken strategisk inriktning 
företaget bör ha. Det är viktigt att komma ihåg vilka fördelar och nackdelar som är 
förknippade med att vara ett renodlat discoveryföretag eller att bli ett utvecklat 
bioteknikföretag. Det finns många parametrar som spelar in och för vissa företag skapar 
denna förflyttning en värdeökning men för andra företag är den inte lika värdeskapande. Det 
största värdet kan mycket väl skapas om företaget fortsätter att utvecklas inom sitt 
forskningsområde. 
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7. Reflektioner  
 
Denna del innehåller diskussion och tolkning kring resultaten i enlighet med vår 
undersökning. 
 
 
Det märks tydligt att det pågår en stor omdaning i branschen, det har många av våra 
respondenter vittnat om. Det är mycket som händer och utvecklingen går snabbt. Det gör att 
ämnesområdet är mycket intressant att undersöka men betyder också att situationen kan se 
helt annorlunda ut om fem år. De tydliga strategiförändringar som går att skönja, mot en mer 
långtgången utveckling av värdekedjan, kanske är ett första steg i branschförändringen. 
Kanske kommer en rad små forskningsbaserade företag att slås ut i framtiden eller istället 
utvecklas till mindre läkemedelsbolag. Kanske kommer forskningen i fortsättningen att ha sin 
absoluta fokus inom universitetsvärlden och om så är fallet, är detta en hälsosam utveckling? 
Ur ett samhällsperspektiv; räcker universitetsvärldens forskning till eller behöver den 
kompletteras med kunskap från forskningsföretag? Om allt fler företag fokuserar mindre på 
egen forskning och mer på senare faser i värdekedjan, kan detta leda till att forskning som 
verksamhet blir lidande eller att företagens pipelines så småningom kommer att börja tryta? 
Uppsatsen väcker många frågor som här kommer att bli obesvarade men som är viktiga att 
inte negligera.  
 
Vad gäller företags olika strategier så går det inte att säga att en viss strategi eller affärsmodell 
är rätt eller fel, det beror naturligtvis på det specifika företagets situation och dess mål med 
verksamheten. Däremot måste man agera snabbt och anpassa sig efter marknadsförändringar. 
Detta har företagen i våra fallstudier gjort, i olika hög grad och utifrån företagets egna 
förutsättningar. Dock tycks det som att nackdelarna med den traditionella affärsmodellen 
väger lite tyngre och det visade sig vara en viktig anledning till att de nya affärsmodellerna 
blev aktuella för många företag. Trenden med den nya affärsmodellen, där företag tar projekt 
längre i värdekedjan tycks helt enkelt vara ett naturligt svar på marknadsförändringar och det 
är mycket positivt att samtliga av företagen i våra fallstudier anpassat sig efter det rådande 
klimatet.  
 
En annan intressant aspekt på arbetet som är svår för oss att dra slutsatser av, är hur stor en 
nischmarknad egentligen är. Eftersom en fokusering mot nischmarknader är en del av 
affärsutvecklingen hos nästan samtliga av våra fallstudieföretag, är detta säkerligen en strategi 
som även många andra bioteknikföretag nu siktar på. Men det kan inte finnas utrymme för 
alla och därför kan en rimlig fråga vara om det finns plats för flera olika aktörer på en 
nischmarknad? Det är svårt för oss att avgöra men det kommer säkert att ske ett naturligt 
urval där de starkaste kommer att överleva. Vi tror att det finns stora möjligheter för dessa 
företag att lyckas men det är viktigt att ha i åtanke att även om man inriktar sig på 
nischområden så är detta begränsade marknader, kanske utan någon större tillväxtpotential. På 
grund av komplexiteten och tidsramen har vi valt att inte undersöka denna fråga djupare. Det 
skulle dock vara intressant att se andra forska vidare inom detta område.  
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8. Metodkritik 
 
Vid en fallstudiebaserad forskning krävs det en viss förförståelse från uppsatsskrivarens sida 
och då vi inte har en stor förförståelse inom detta specifika ämnesområde kan det medföra 
begränsningar i reliabilitet och möjlighet till replikation av forskningen. En stor del av 
uppsatsarbetet var nödvändigt att lägga på faktainsamling och förståelse för branschen. Vi har 
till viss del därmed byggt upp förförståelsen i det initiala skedet i uppsatsskrivandet men 
bioteknikbranschen är extremt komplex att undersöka om man saknar förkunskaper. Att sätta 
sig in i branschen under en så kort tid kan ha medfört att vi inte till fullo förstått vissa 
specifika processer eller vissa tekniska aspekter. Det kan ha varit svårt för oss att t ex förstå 
företagens olika projekt och dess möjlighet att nå marknaden vilket kan vara faktorer som 
spelar in på företagets strategiska inriktning. Detta kan vara av betydelse för att göra rättvisa 
bedömningar, men utifrån de resurser vi har haft i form av tid och kunskap, anser vi ändock 
att vi på ett tillfredställande och objektivt sätt kunnat analysera och presentera vårt 
uppsatsämne.  
 
Det finns en möjlighet att vi, genom att i de flesta fallen ha intervjuat enbart en person från 
respektive företag, gett en färgad och subjektiv bild av företagens strategi och att svaren på 
våra uppsatsfrågor blivit styrda i en viss riktning. En mer nyanserad bild hade troligtvis 
kunnat skapas om fler personer inom varje företag intervjuats och fler företag ingått som 
studieobjekt. Vi anser dock att vi med objektiva ögon kunnat fokusera på intressant fakta i 
den information vi tagit del av. Vi har även kompletterat denna information med information 
från ett stort läkemedelsföretag och en rad andra branschinsatta för att inte bara belysa arbetet 
utifrån bioteknikföretagens synvinkel utan också försöka återge en helhetsbild av 
branschsituationen.  
 
En viss typ av generalisering görs i denna studie vilket inte kan anses vara vetenskapligt 
korrekt. Vi har t ex låtit ett stort läkemedelsbolags åsikt representera alla de stora 
läkemedelsbolagens åsikt vilket självklart inte kan garanteras. Vi kan dessutom naturligtvis 
endast uttala oss om dessa fyra företag och kan inte generalisera våra resultat över hela 
branschen, även om vår uppsats kan ge starka indikationer på hur situationen är i branschen. 
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10. Bilagor 
 

10.1 Intervjuformulär 
 
 
A: Beskrivning av företagets utveckling 
 
A1: När, hur och varför bildades företaget? 
A2: Vad var företagets ursprungliga affärsidé? Har affärsidén förändrats sedan starten och i så 
fall vad är orsaken till det? 
A3: Beskriv med egna ord, företagets utveckling under perioden du jobbat inom företaget. 
 
B: Kunder och marknad 
 
B1: Vilka är företagets kunder? 
B2: Är företaget beroende av ett fåtal kunder? 
B3: Vilka är företagets leverantörer? 
B4: Vilken marknad jobbar företaget mot? Vilka rättigheter behålls? 
B5: Hur starkt beroende är företaget av externa finansiärer? 
B6: Hur anser ni att klimatet i branschen är just nu? Trender och framtid? 
B7: Är det bra att branschen konsolideras? 
B8: Vilka är företagets största inkomstkällor och kostnadsposter? 
 
C: Konkurrenter 
 
C1: Vilka är era huvudsakliga konkurrenter? 
C2: Har ni löpande bevakning av konkurrenters aktiviteter? 
 
D: Arbetssätt 
 
D1: Utnyttjas externa aktörer, t ex konsulter för att tillföra ny kompetens i verksamheten? 
 
E: Strategi 
 
E1: Hur ser företagets affärsmodell ut? 
E2: Hur jobbar företaget i de olika delarna i värdekedjan? 
E3: Vari ligger företagets kärnkompetens? 
E4: Vad anser ni vara det stora problemet med att realisera företagets mål? 
E5: Har ni funderat på att byta strategi/affärsmodell i företaget och i så fall varför? 
E6: Vilka för- och nackdelar anser ni att det finns med er nuvarande strategi och/eller 
eventuellt er tidigare strategi? 
E7: Är det en bra utveckling att en del företag numera själva tar produkter längre fram i 
värdekedjan? 
E8: Vad anser ni det finnas för hinder/nackdelar för erat företag att ta produkter längre fram i 
värdekedjan? 
 


