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Abstract 

 

Abstract 

 
 
As the world’s population is getting older and older and an increasing number of people 
can afford buying drugs, the pharmaceutical market is steadily increasing. However, the 
industry faces a number of challenges including intensifying competition, price pressure 
and decreasing R&D (research and development) productivity. The number of new drugs 
entering the market each year is decreasing at the same time as the R&D cost for each 
new drug has increased dramatically. The clinical phase (when the drug is tested in 
humans) makes up the largest cost increase.  
 
There has been an increase in the number of clinical trials in India and China. Is this 
increase part of the pharmaceutical companies’ strategies for increasing R&D 
productivity? The aim of this study is to investigate which factors are of importance for 
decisions of geographic location of clinical trials, and which business models that has 
been utilised when conducting clinical trials in India and China. The effect on R&D 
productivity of conducting clinical trials in India and China is also investigated. 
Respondents from AstraZeneca, GlaxoSmithKline and Pfizer have been interviewed and 
a literature study has been performed in order to gain access to the answers of the 
research questions.  
 
The findings suggest that access to patients in the country is the most important factor 
when deciding on geographic location for clinical trials, as the most common reason for 
delays is difficulties in recruiting patients. Other factors of importance are the cost level 
in the country and the importance of the market in the country to the company. All 
companies in this study have chosen to establish clinical trials in India and China through 
their own investments rather than fully using outsourcing or partnership with a local 
company.  
 
Further, the study suggests that conducting clinical trials in India or China potentially can 
contribute to increasing R&D productivity, as the ease in recruiting patients in the 
countries enables a shorter development time. Moreover, conducting clinical trials in the 
countries opens the doors to two large, rapidly growing markets, which can contribute to 
increasing the total sales figure for each drug, at the same time as the cost for conducting 
clinical trials in the countries are low compared to many other countries. 
 
 

 

 

I 
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II 

Sammanfattning 

 
 
Världsmarknaden för läkemedel växer stadigt då världens befolkning blir allt äldre och 
allt fler människor världen över har råd med läkemedel. Men företagen i branschen står 
inför en rad utmaningar med bland annat ökad konkurrens, ökad prispress, samt 
minskande produktivitet inom FoU (forskning och utveckling). Allt färre nya läkemedel 
når marknadslansering samtidigt som FoU-kostnaden för varje nytt läkemedel ökar. Den 
kliniska fasen (då läkemedlet testas på människor) utgör en stor del av kostnadsökningen. 
 
Antalet kliniska prövningar i Indien och Kina ökar kraftigt. Har detta något samband med 
läkemedelsföretagens strävan efter högre FoU-produktivitet? Syftet med uppsatsen är att 
undersöka vilka faktorer som är av vikt vid val av land att etablera kliniska prövningar i, 
vilka affärsmodeller som används vid etablering av kliniska prövningar i Indien och Kina 
samt vilken påverkan en etablering i dessa länder har på företagens FoU-produktivitet. 
Respondenter från AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Pfizer och Läkemedelsverket har 
intervjuats och en litteraturstudie har utförts för att besvara frågeställningarna.  
 
Studien visar att tillgången på patienter i landet är den viktigaste faktorn vid val av land 
för kliniska prövningar, då svårigheter att rekrytera patienter är den vanligaste orsaken till 
att kliniska prövningar inte blir klara i tid. Andra viktiga faktorer är kostnadsläget i landet 
och hur viktig marknaden i landet är för läkemedelsföretaget. Samtliga intervjuade 
företag har valt att etablera sig i Indien och Kina genom egna investeringar istället för att 
helt använda sig av outsourcing eller partnerskap med en lokal aktör. 
 
Studien visar också att etablering av kliniska prövningar i Indien eller Kina potentiellt 
kan bidra till att öka FoU-produktiviteten, då goda möjligheter att rekrytera patienter i 
länderna kan bidra till att minska utvecklingstiden. Vidare möjliggör utförandet av 
kliniska prövningar i landet försäljning på två snabbt växande marknader, vilket kan öka 
de totala försäljningsintäkterna för varje läkemedel, samtidigt som kostnaderna för 
utförandet av kliniska prövningar i länderna är låga jämfört med många andra länder. 
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1. Introduktion 

 

1.1. Bakgrund 

I syfte att öka läsarens förståelse för ämnet inleds detta kapitel med en bakgrund till 
läkemedelsutvecklingsprocessen och läkemedelsindustrin. Vidare presenteras en 
bakgrund om Indien och Kina samt läkemedelsindustrin i länderna. 

1.1.1. Läkemedelsutvecklingsprocessen 

Det tar cirka 15 år från idé till att ett nytt läkemedel finns på marknaden. 
Läkemedelsutvecklingsprocessen ser ungefär likadan ut i alla läkemedelsföretag och 
beskrivs schematiskt i figur 1 (ej tidsskalenligt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utvecklingsprocessen kan grovt delas in i upptäckts/prekliniska fasen och den kliniska 
fasen, där fas I-IV utgör den kliniska fasen (se figur 1). Innan utvecklingsprocessen 
inleds bestämms ändamålet för det nya läkemedlet, det vill säga vilken sjukdom som ska 
bekämpas. Upptäckts/prekliniska fasen kan sedan inledas, och utgörs av laboratorietester 
samt tester på djur i syfte att hitta en substans med önskad effekt. När en substans hittats 
och noga testats kan företaget ansöka om tillstånd för att genomföra kliniska prövningar, 
det vill säga testa substansen på människor. Denna ansökan måste göras i varje land där 
de kliniska prövningarna ska genomföras. När Läkemedelsverket eller motsvarande 
myndighet godkänt att substansen testas på människor kan den kliniska fasen inledas 
(Föreläsning av Christina Herder, 050128).  

UPPTÄCKTS/ 

PREKLINISK 

FAS 

FAS I FAS II FAS III FAS IV 

Andel substanser som når marknadslansering 

1.8% 22% 27% 50% 100% 

KLINISK FAS 

 

Genomsnittlig längd i år 

Figur 1 – Schematisk översikt över läkemedelsutvecklingsprocessen (Hanson, 2004, Brown et al., 2003). 

5-7 2 2 4 - 
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De kliniska prövningarna delas upp i fyra faser (Föreläsning av Christina Herder, 
050128): 
 

• Fas I - Substansen testas för första gången på människor. I denna fas används en 
mindre grupp (cirka 20) friska, frivilliga personer och försöken är inriktade på att 
hitta en lämplig dosering av substansen, studera tolerabilitet, säkerhet samt hur 
kroppen absorberar, distribuerar, metaboliserar (bryter ned) och utsöndrar 
substansen. 

 
• Fas II - Substansen prövas på en grupp (100-300) patienter med aktuell sjukdom. 

Syftet med försöken är att bevisa att substansen har önskad effekt, finna optimal 
dosering samt fortsätta övriga studier från fas I. Vanligen läggs många projekt ner 
i denna fas på grund av dålig effekt eller att läkemedlet visar sig ha allvarliga 
bieffekter. 

 
• Fas III - Substansen ges till en större patientgrupp (mer än 1000 patienter) för att 

bekräfta att önskad effekt verkligen finns samt att jämföra denna med etablerad 
terapi. Den större testgruppen gör också att mer ovanliga biverkningar kommer 
fram. Fas III är den dyraste och mest tidskrävande av de kliniska faserna. 
Genererar denna fas tillfredställande resultat lämnas en ansökan in till landets 
regulatoriska myndighet om att få börja sälja läkemedlet. 

 
• Fas IV - Denna fas innebär terapeutisk användning av läkemedlet på en mycket 

stor grupp patienter. Användandet av läkemedlet övervakas för att upptäcka 
eventuella ovanliga eller långsiktiga biverkningar, vilka kan leda till att 
läkemedlet dras tillbaka från marknaden. Fasen fortgår under den tid läkemedlet 
finns på marknaden. 

 
Utvecklingsprocessen av läkemedel kan utifrån ovanstående beskrivning verka enkel, 
men det är den inte. Misslyckandena längs vägen är många och kostsamma, cirka 80 
procent av projekten i den prekliniska fasen läggs ned innan de når den kliniska fasen. Av 
de substanser som väl går in i den kliniska fasen är det mindre än 10 procent som når 
marknaden i form av ett läkemedel (Brown et al., 2003). 
 
Myndigheter som behandlar ansökningar om kliniska prövningar i Europa, Japan och 
USA har tillsammans med läkemedelsindustrin tagit fram ett regelverk för hur kliniska 
prövningar bör utföras. Detta regelverk kallas GCP (”Good Clinical Practice”) och 
bestämmer bland annat vilken roll företagen som utför de kliniska prövningarna får ha 
under prövningarna, och hur patienternas integritet ska bevaras (EMEA, 2002).  
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Diagram 2 – Utvecklingen på 
världsmarknaden för försäljning av 

läkemedel (IMS Health, 2006). 

Diagram  1 – Geografisk uppdelning av 
världsmarknaden för försäljning av läkemedel 

(AstraZeneca PLC, 2005). 

1.1.2. Läkemedelsmarknaden 

Läkemedelsindustrin har sedan 1980-talet karaktäriserats av företagsförvärv och fusioner 
vilket resulterat i att industrin i dagsläget domineras av ett fåtal stora multinationella 
företag (Gilbert et al., 2003) - de tio i omsättning mätt största läkemedelsföretagen stod år 
2004 för 45 procent av den totala läkemedelsförsäljningen (Wikipedia.org, 2006e).  
 
Den globala läkemedelsmarknaden ökar stadigt i värde (se diagram 2) och värderades år 
2005 till 602 miljarder USD (IMS Health, 2006). Den nordamerikanska marknaden är 
världens största och utgör 47 procent av världsmarknaden (se diagram 1). Tillväxten på 
den nordamerikanska och europeiska marknaden låg på 6 procent under 2005, och 
tillväxten i Japan var 5 procent. Samma år var tillväxten i Kina 24 procent och i Indien 9 
procent (IMS Health, 2006).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det finns ett antal faktorer som talar för en fortsatt god tillväxt på läkemedelsmarknaden 
(AstraZeneca PLC, 2005): 
 

• Jordens befolkning ökar och den ekonomiska tillväxten gör att fler människor har 
råd med läkemedel. 

• Livslängden ökar stadigt och andelen äldre växer. 
• Många sjukdomar är fortfarande underdiagnostiserade eller behandlas inte 

optimalt. 
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1.1.3. Utmaningar för läkemedelsindustrin 

Även om marknaden för läkemedel stadigt växer står läkemedelsbranshen inför ett antal 
utmaningar som riskerar att hämma tillväxten om de inte bemöts. En av utmaningarna är 
den ökande konkurrensen från generiska läkemedel. När ett läkemedelsbolags patent på 
ett läkemedel löpt ut kan andra företag börja tillverka och sälja läkemedel med samma 
kemiska uppbyggnad, så kallade generiska läkemedel. Eftersom generiska läkemedel 
utgår från redan utförd forskning kan dessa säljas till ett lägre pris än det tidigare 
patenterade läkemedlet. Amerikanska patent på läkemedel går ut 17 år efter 
patentregistreringen, som vanligtvis sker direkt när en verksam substans upptäckts. Efter 
patentregistreringen måste substansen genomgå tidskrävande tester i både den prekliniska 
och kliniska fasen innan den kan godkännas som läkemedel och lanseras på marknaden. 
Den genomsnittliga tiden ett läkemedel säljs med exklusivitet på marknaden är 11.5 år, 
den resterande tiden med patentskydd förbrukas under den prekliniska- och de kliniska 
faserna (PhRMA, 2006). Ju snabbare den prekliniska och kliniska fasen kan utföras, 
desto längre tid kan därför läkemedlet säljas med exklusivitet på marknaden (Agrawal, 
1997). Men det finns idag en trend mot ökade utvecklingstider för läkemedel (Mirazol, 
2005). 
 
Ofta finns det flera olika läkemedel på marknaden mot samma sjukdom. Det första 
läkemedlet att nå marknaden ges ofta hög status, även om uppföljarna kan vara både 
effektivare och ge mindre biverkningar (Nilsson et al., 2006). Dessa uppföljande 
läkemedel i samma klass innebär konkurrens och prispress på marknaden. I Sverige visar 
sig denna konkurrens tydligt genom att Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) kan välja att 
enbart subventionera vissa av läkemedlen i klassen och utesluter då övriga läkemedel från 
att täckas av högkostnadsskyddet. Är de olika läkemedlens medicinska effekt likvärdig så 
utgör priset en viktig faktor vid LFNs bedömning. Världen över är det fortfarande läkarna 
som vanligen beslutar om vilket läkemedel som ska skrivas ut, men i takt med ökande 
behandlingskostnader försöker de som betalar; offentlig sektor, försäkringsbolag, 
arbetsgivare och patienter att öka sitt inflytande över läkarnas beslut, vilket leder till en 
ökad prispress (AstraZeneca PLC, 2005). 
 
En annan utmaning för läkemedelsindustrin är den minskande FoU-produktiviteten. Dr 
Ruffolo, Forskningschef på Wyeth Pharmaceuticals, uttalade sig som följer 
(DrugResearcher, 2005): 
 
“R&D productivity has decreased across the industry. We are spending more than ever 

before but are producing less as well” 
 
De senaste tio åren har den teknologiska utvecklingen av utrustning som används vid 
forskning och utveckling av nya läkemedel fullkomligt skjutit i höjden.  Detsamma gäller 
för kunskapsutveckling med exempelvis inträdet av genomik (studien av gener och dess 
funktioner). Trots detta kommer det ut allt färre nya läkemedel på marknaden varje år 
samtidigt som kostnaderna för utvecklingen av de läkemedel som väl kommer ut på 
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marknaden har ökat dramatiskt (Gilbert et al., 2003). Mellan 1995 och 2000 låg FoU-
kostnaderna för ett nytt läkemedel på i genomsnitt 1.1 miljarder USD, och mellan 2000-
2002 hade kostnaderna stigit till 1.7 miljarder USD. 
 
Det finns flera förklaringar till den minskade produktiviteten och de ökade kostnaderna, 
en är att myndigheterna hela tiden höjer kraven för att ett nytt läkemedel ska få släppas på 
marknaden. De högre kraven leder till att fler projekt får läggas ned men också till att 
testerna i de kliniska faserna blir allt mer omfattande och därmed kostsammare. I diagram 
3 illustreras hur kostnaderna i den kliniska fasen ökat jämfört med den prekliniska fasen. 
Mellan 1995 och 2000 stod den kliniska fasen i genomsnitt för 45.5 procent av de totala 
läkemedelsutvecklingskostnaderna, mellan 2000 och 2002 hade denna siffra ökat till 58.8 
procent. 
 

Upptäckt/
Prekliniska 

fasen

Upptäckt/
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fasen

Fas I

Fas I
Fas II
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Diagram 2 – Kostnadsfördelningen för varje fas i läkemedelsutvecklingsprocessen (Gilbert et al., 2003). 

 
En annan förklaring är att ”alla lågt hängande äpplen redan är plockade”, det vill säga alla 
självklara eller relativt lätta läkemedel är redan utvecklade och nu måste 
läkemedelsföretagen ge sig in på mindre utforskade och därmed mer riskabla områden för 
att hitta nya läkemedel (In-Pharma Technologist, 2005). 

1.1.4. Bakgrund om Indien och Kina 

Indien är med sina cirka 1.1 miljarder invånare världens näst mest befolkade land. De 
officiella språken är hindi och engelska. Högutbildade talar normalt god engelska då det 
är ett krav för att få studera vid universitet i Indien (CIA World Factbook, 2006). Landet 
är en demokrati och dess ekonomi, vilken räknas som världens tolfte största mätt i BNP, 
växte 8.1 procent under 2005 (Wikipedia.org, 2006a). På senare tid har landets många 
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engelsktalande högutbildade lockat västerländska företag att outsourca personalintensiva 
funktioner till Indien, exempelvis kundservice och mjukvaruutveckling. 
 
Den indiska regeringen har insett att FoU driver utvecklingen av landets 
läkemedelsindustri och har därför infört skattelättnader för FoU-projekt (Wikipedia.org, 
2006b). Ett annat initiativ som indiska regeringen inlett är att under en femårsperiod 
kartlägga genetiska skillnader mellan folkgrupperna i landet. Kartläggningen kommer att 
underlätta för företag som vill genomföra kliniska prövningar eftersom de då under 
kontrollerade former kan testa samma läkemedel på människor med olika genetisk 
uppsättning. Den indiska regeringen har även tillsatt fonder där företag kan söka kapital 
öronmärkt för privata FoU-initiativ inom läkemedelsindustrin (PharmaBiz, 2004). 
 
Folkrepubliken Kina är med cirka 1.3 miljarder invånare världens mest befolkade land. 
Det officiella språket är kinesiska och landet har styrts av det kommunistiska partiet 
sedan 1949. Regeringen har de senaste årtiondena satsat på ekonomisk tillväxt vilket 
resulterat i att landets ekonomi vuxit med i genomsnitt 9.4 procent årligen sedan 1990, till 
att vara världens fjärde största år 2005 (Wikipedia.org, 2006c). 
 
Läkemedelsindustrin är fortfarande en relativt liten industri i Kina trots att den årligen 
vuxit med i genomsnitt 10 procent sedan 1996. Kinesiska läkemedelsbolag har få resurser 
att lägga på FoU – den totala mängden resurser som läggs på FoU av alla kinesiska 
läkemedelsföretag understeg år 2006 den genomsnittliga FoU-budgeten för ett av de 
större västerländska läkemedelsföretagen. Sedan protesterna på Himmelska fridens torg 
år 1989 har investeringstakten från utländska företag stagnerat vilket landets regering 
försökt motverka genom att lätta upp lagstiftning och minska skattetrycket på utländska 
investeringar (Wikipedia.org, 2006d). 
 

1.2. Problemdiskussion 

Även om efterfrågan på läkemedel ökar så står läkemedelsbranschen står inför en rad 
utmaningar. Utvecklingen i läkemedelsbranschen har de senaste tio åren gått mot en lägre 
produktivitet med en kraftig ökning i FoU-kostnader. Inom FoU står den kliniska fasen 
för en betydande del av kostnadsökningen som diagram 3 visar. Samtidigt har prispressen 
på läkemedel ökat genom tryck från myndigheter samt hårdare konkurrens framförallt 
från det stora utbudet av generiska läkemedel. Denna utveckling gör att 
läkemedelsföretagen ser sig om efter sätt att minska sina kostnader. Då de kliniska 
faserna utgör en stor del av den totala FoU-kostnaden är det naturligt för de stora 
läkemedelsföretagen att se sig om efter sätt att minska dessa kostnader. 
 
Antalet kliniska prövningar i Indien och Kina är i dagsläget under snabb tillväxt. 
Läkemedelsjättar som Roche, Pfizer, Eli Lilly, AstraZeneca och GlaxoSmithKline har 
redan FoU-verksamhet i Indien och Kina. År 2004 uppskattades en procent av världens 
kliniska prövningar ske i Indien och siffran spås kunna öka till tio procent år 2009 
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(Pharmopoly, 2005). Kina har sett en liknande ökning av antal kliniska prövningar, 
mellan år 2002 och 2004 ökade siffran med 25 procent och trenden förutsägs fortsätta 
(Outsourcing Pharma, 2006). 
 
Vilka är då orsakerna till denna trend av etableringar i Indien och Kina? Vi vill undersöka 
vilka faktorer som läkemedelsföretag beaktar vid etablering av kliniska prövningar i ett 
nytt land, samt vilka av dessa faktorer som talar för och emot etablering i Indien och 
Kina. Vidare vill vi undersöka vilka affärsmodeller som används vid etablering i dessa 
länder, samt vilka för- och nackdelar som varje modell innebär. 
 
Vi vill även undersöka om det finns en koppling mellan det ökande antalet etableringar i 
Indien och Kina, och de utmaningar som industrin står inför vilka kräver ökad FoU-
produktivitet. 
 

1.3. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att studera vilka faktorer läkemedelsföretag beaktar vid 
lokalisering av kliniska prövningar, och vilka av dessa faktorer som talar för eller emot 
en etablering i Indien eller Kina. Syftet är även att jämföra hur faktorerna uppfylls i dessa 
länder jämfört med hur de uppfylls i Sverige. Vidare är syftet att undersöka vilka 
affärsmodeller som används vid etablering, samt vilka konsekvenser en etablering i 
Indien och Kina medför för läkemedelsföretagens FoU-produktivitet. 
 
Våra forskningsfrågor är: 
 

• Vilka är de viktigaste faktorerna som spelar in vid valet av land att etablera 
kliniska prövningar i?  

• Vilka faktorer talar för och emot etablering av kliniska prövningar i Indien och 
Kina, och vilka talar för och emot etablering i Sverige? 

• Vilka affärsmodeller används vid etablering av kliniska prövningar i Indien och 
Kina? 

• Vilka konsekvenser för läkemedelsföretagens FoU-produktivitet innebär en 
etablering av kliniska prövningar i Indien och Kina? 
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2. Teori 

I detta kapitel beskrivs de teorier som använts för att analysera empiriska data. De teorier 
som används behandlar lokalisering, affärsmodeller för etablering och tillvägagångssätt 
för att öka produktiviteten. Tre teorier har valts ut för att analysera faktorer som spelar in 
vid läkemedelsföretags lokalisering (geografisk placering) av kliniska prövningar. Den 
första teorin är generell och berör lokalisering av investeringar i allmänhet, den andra 
teorin berör lokalisering av FoU-enheter, och den tredje teorin berör lokalisering av 
kliniska prövningar specifikt. 

2.1. Faktorer som påverkar lokalisering av nya investeringar 

En kombination av faktorer påverkar företags val av lokalisering för nya investeringar. I 
tabell 1 nedan sammanfattas strategiska faktorer som visat sig vara viktiga för olika 
företag i olika branscher (Hanson, 2004). 
 
Gynnsamt politiskt klimat       Humankapital  IT-kapital 

• Politisk stabilitet 
• Statens förståelse och 

medvetenhet 
• Bidrag från staten 
• Bolagsskatt 
• Lagstiftning 

• Skicklig arbetskraft 
• Akademisk utbildning 
• Yrkeserfarenhet 
• Intellektuellt kapital 
• Arbetskraftens rörlighet 
• Attraktivitet för utbildad 

arbetskraft 
• Låg lönekostnad och 

inkomstskatt 

• IT-infrastruktur 
• IT-medvetenhet i samhället 
 

 
Finansiellt kapital/marknad Företagsklimat    Infrastruktur  

• Såddkapital 
• Riskkapital 
• Marknadens efterfrågan 
• Konkurrens 

• Akademiska och industriella 
avknoppningar 

• Affärsinkubatorer 

• Tillgång till boende 
• Arbets- och boendemiljö 

 

Organisationsfaktorer Sociala/kulturella tillgångar   Forskningsintensitet 

• Knowledge management 
• Nätverksmöjligheter 

• Entreprenörskap 
• Öppenhet i samhället 
• Globalt tänkande 
• Engelskkunskaper 
• Attityder mot utländska 

företag 

• Forskningsaktivitet 
o Statlig 
o Privat  

 

Tabell 1 – Faktorer som påverkar nya investeringars lokalisering (Hanson, 2004). 
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Denna modell har använts för att hitta de faktorer i ett land som ej är specifikt FoU-
relaterade, men ändå beaktas av läkemedelsföretag vid lokalisering av kliniska 
prövningar. 
 

2.2. Faktorer som påverkar lokalisering av FoU-enheter 

Enligt Chiesa (2001) är valet av geografiskt läge en fråga som bör beaktas vid 
upprättandet av en ny FoU-enhet. Författaren har identifierat två typer av faktorer som 
spelar in vid lokalisering av FoU-enheter, faktorer som är generella och kan variera både 
inom och mellan länder. Den första typen är FoU-relaterade faktorer vilka är direkt 
relaterade till vilken typ av forskning som ska utföras på platsen. Den andra typen är 
icke-FoU-relaterade faktorer som exempelvis infrastruktur och hur företaget är 
organiserat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I figur 2 sammanfattas de typer av faktorer som avgör lokaliseringen av FoU-enheter. I 
figuren definieras val av plats som det första steget i etablering av en FoU-enhet, och att 
både FoU-relaterade och icke-FoU-relaterade faktorer bör beaktas i detta steg. De FoU-
relaterade faktorerna som författaren nämner är: 
 

• Verksamhetskostnader – Hur stora kostnaderna är för att driva FoU-
verksamheten på den aktuella platsen. Denna kostnad består av exempelvis 
personal- och lokalkostnader samt inköp av teknisk utrustning. 

• Överföringskostnader – Både interna kostnader för att överföra kunskap mellan 
FoU-enheten och övriga funktioner i företaget, och externa kostnader för att 
tillföra FoU-enheten kunskap från externa källor som leverantörer och 
forskningsinstitut. 

• Organisatoriska kostnader – Kostnaden att bygga upp en lokal FoU-
organisation, exempelvis kostnader för att rekrytera personal och att starta upp 
verksamheten. 

  ETABLERING AV FoU-ENHET 

FoU-RELATERADE 

FAKTORER 
PLATS FÖR FoU-ENHET 

ICKE FoU-

RELATERADE 

FAKTORER 

Figur 2 – Första steget i processen att etablera en FoU-enhet (Chiesa, 2001). 
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• Kvalitet på verksamheten – Den kvalitet på FoU-verksamheten som kan uppnås 
på den aktuella platsen. Utgörs exempelvis av kunskap hos arbetskraften på 
platsen, och möjlighet att uppnå önskad omfattning på verksamheten för att få 
skalekonomiska effekter. 

 
De icke-FoU-relaterade faktorerna som författaren nämner är: 
 

• Existerande verksamhet på plats – Om företaget redan har existerande 
verksamhet på plats inom exempelvis produktion eller marknadsföring, vilket 
innebär att FoU-enheten får tillgång till dessa tjänster. 

• Lokal infrastruktur – Tillgången på tjänster och samhällsinfrastruktur på 
platsen. 

• Styrningskultur – Innefattar huruvida företaget har traditioner av centraliserad 
eller decentraliserad styrning, vilket påverkar valet av plats för FoU-enhet. Ett 
företag som traditionellt har centraliserad styrning kan föredra att etablera en 
FoU-enhet på en plats där de redan är etablerade istället för på en helt ny plats. 

 
Denna modell kommer att användas för att analysera de faktorer som spelar in vid 
lokalisering av kliniska prövningar. 
 

2.3. Faktorer som påverkar lokalisering av kliniska prövningar 

När ett läkemedelsföretag ska välja ett nytt land att etablera kliniska prövningar i finns en 
rad faktorer som beaktas. Bakhle (2003) har isolerat följande fem faktorer som de 
viktigaste: 
 

• Kostnad – Hur ligger kostnadsnivån i landet?  
• Hastighet – Hur snabbt kan myndigheterna behandla en ansökan om kliniska 

prövningar i landet? Hur snabbt kan rekrytering av läkare och patienter ske? Finns 
incitament för läkare att lägga ned den tid som behövs för att prövningarna ska bli 
klara enligt utsatt tid? 

• Utbud av patienter – Hur vanligt är det aktuella sjukdomstillståndet som ska 
studeras och hur många patienter är sedan tidigare obehandlade? Hur stort är 
intresset hos dessa att delta i kliniska prövningar? 

• Språk – Hur goda engelskkunskaper har befolkningen? Hur goda är 
engelskkunskaperna hos läkare och forskare? 

• Regelverk – Hur komplicerad är landets ansökningsprocess för kliniska 
prövningar? Arbetar myndigheterna aktivt för att skydda läkemedelspatent? Finns 
lagstiftning kring hur kliniska prövningar ska utföras? 
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Regelverk Språk Utbud av 
patienter

Hastighet Kostnad

V
ik

t

 
Diagram  3 – Faktorer som påverkar val av land för lokalisering av kliniska prövningar (Bakhle, 2003). 

 
I diagram 4 visas hur Bakhle (2003) rangordnat faktorerna efter hur stor vikt de anses ha 
för läkemedelsföretag. Kostnad har angetts som den viktigaste faktorn, följt av hastighet 
och utbud av patienter. 
 

2.4. Affärsmodeller för etablering av forskning och utveckling 

Enligt Wong et al. (2005) finns i huvudsak tre affärsmodeller som kan användas för att 
etablera FoU i ett nytt land: 

• Outsourcing till en oberoende organisation 
• Partnerskap med ett lokalt företag eller institut genom formandet av en strategisk 

allians 
• Direktinvesteringar i form av ett företagsförvärv alternativt att själv bygga upp en 

FoU-organisation från grunden. 
 
Det finns för- och nackdelar med varje affärsmodell. Vilken affärsmodell som är 
lämpligast att använda beror på vilken typ av verksamhet som ska etableras, branschens 
egenskaper, vilka företagets styrkor och svagheter är samt vad företaget har för 
långsiktiga mål. I tabell 2 visas generella för- och nackdelar med varje modell. 

Hög 

Låg 
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Affärsmodell Beskrivning Fördelar Nackdelar 

Outsourcing Outsourca del av R&D-
värdekedjan till lokal 
aktör 

• Ger tid att prova 
landet 

• Bredare erfarenhet 
• Sparar kostnader 
• Lätt att dra sig ur 

• Risk för lägre 
kvalitet 

• Patentrisker 

Strategisk allians Tillhandahålla 
vetenskaplig träning och 
ledning till lokal aktör 

• Kontroll över 
kvaliteten genom 
ledningsöversikt 

• Bättre 
kommunikation och 
ökat förtroende 

• Risken att 
partnerföretaget 
använder kunskapen 
de får på ett sätt som 
gynnar en konkurrent 

Direktinvestering Bygga R&D-center från 
grunden 

• Stora kommersiella 
fördelar 

• Kontroll över 
tillgångar, 
färdigheter, kunskap 
och kultur 

• Snabbt avancemang 
mot mera komplexa 
uppgifter 

• Lägre kostnads-
besparingar 

• Potentiell risk i att 
äga tillgångar 

 

 

Tabell 2 – För- och nackdelar med olika affärsmodeller (Wong et al., 2005). 
 
 
Teorin kommer att användas vid analysen av val av affärsmodell. Där de faktorer som de 
intervjuade företagen uppger som viktiga vid val av affärsmodell kommer att jämföras 
mot teorins för- och nackdelar med varje affärsmodell.  

2.4.1. Outsourcing 

I Bain & Co (2005) definieras outsourcing till att en organisation låter en tredje part 
utföra verksamhet som inte tillhör organisationens kärnkompetens. Enligt rapporten är 
målet med outsourcing ofta kostnadsreducering och ökad produktivitet. Med outsourcing 
kan en organisation optimera sina affärsaktiviteter utan att behöva bemästra dem internt. 
 
Det finns företag som specialiserar sig på att utföra FoU-verksamhet åt 
läkemedelsföretag, så kallade Contract Research Organizations (CRO). Dessa erbjuder 
tjänster inom bland annat produktutveckling, utförande av delar av upptäcktsfasen, den 
prekliniskafasen eller den kliniska fasen, laboratorieanalyser eller tillhandahållande av de 
datasystem som krävs för att utföra den kliniska fasen (Wikipedia.org, 2006g). 
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2.4.2. Strategisk allians 

I Bain & Co (2005) definieras en strategisk allians som ett partnerskap mellan företag 
som sammanbinder vissa av deras funktioner genom ett avtal där de förbinder sig att 
bidra med resurser för att uppnå ett gemensamt mål. Strategiska allianser kan bildas av 
olika skäl; för att uppnå skalekonomi genom sammanslagning av delar av 
verksamheterna, för att få tillgång till ny teknologi och nya kunder eller för att bygga upp 
resurser för att kunna etablera närvaro på en ny marknad. 
 
Ett exempel på en strategisk allians som bildats i syfte att utföra kliniska prövningar är 
Pfizers strategiska allians med ett indiskt sjukhus. Sjukhusets bidrag till alliansen är en 
forskargrupp, som Pfizer bidrar med finansiellt stöd till. Forskargruppens syfte är att 
genomföra kliniska prövningar vars resultat är till nytta både för sjukhuset och för Pfizer 
(Bakhle, 2003). 

2.4.3. Direktinvestering 

I International Economics (2004) definieras direktinvesteringar som ett flöde av resurser 
till en utländsk organisation i syfte att uppnå delägarskap eller fullt ägarskap av 
organisationen eller upprättandet av en egen organisation utomlands. Ett exempel på en 
direktinvestering för att etablera kliniska prövningar är Pfizers FoU-center i Shanghai. 
Centret är Pfizers regionala huvudkontor och administrerar delar av företagets kliniska 
prövningar i Kina (China Daily, 2003). 
 

2.5. Tillvägagångssätt för att öka FoU-produktiviteten 

Produktivitet definieras som kvantitet utflöde genom kvantitet inflöde, det vill säga 
produktivitet är förhållandet mellan vad som har åstadkommits och den resursinsats detta 
har krävt (Ax et al., 2002). I läkemedelsbranschen skulle FoU-produktiviteten till 
exempel kunna mätas som antalet nya läkemedel genom antalet FoU-projekt företaget 
har, eller som värdet av läkemedel per investerad krona (Guy, 2004). Enligt Guy (2004) 
finns i huvudsak tre sätt att öka FoU-produktiviteten: 
 

• Öka värdet per läkemedel - Till exempel genom att fokusera på att identifiera 
kommersiellt attraktiva substanser som möter tidigare ej uppfyllda behov. 

• Minska kostnaden för misslyckanden – Minska kostnaden för misslyckade 
projekt som aldrig resulterar i ett läkemedel på marknaden genom att lägga ner 
projekt tidigare än idag eller genom att öka andelen framgångsrika projekt.  

• Öka effektiviteten 
o genom att minska kostnaderna  
o genom att minska FoU-tiden 
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Denna modell har använts för att avgöra om en etablering av kliniska prövningar i Indien 
och Kina kan bidra till att öka läkemedelsföretagens FoU-produktivitet. 
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3. Metod 

 

3.1. Forskningsansats 

I detta avsnitt redovisas vilken forskningsansats som valts för studien, det vill säga 
huruvida studiens angreppssätt är deduktivt eller induktivt samt om en kvalitativ eller 
kvantitativ ansats valts.  

3.1.1 Angreppssätt  

Det finns två huvudsakliga angreppssätt för att kunna dra slutsatser, deduktion och 
induktion. Deduktion som bygger på logik innebär att forskaren utgår från teori som 
testas mot empiri för att komma till en slutsats. Ett induktivt angreppssätt innebär att 
forskaren studerar empiri för att kunna dra slutsatser som kan leda till ny teori (Eriksson, 
Wiedersheim-Paul, 1997). Med det induktiva förhållningssättet dras allmänna, generella, 
slutsatser från empiriska fakta, vilket förutsätter kvantifiering. Slutledningar dras från det 
speciella till det generella.  
 
Det finns få teorier som behandlar uppsatsens forskningsområde, vilket kan tala för att 
använda det induktiva angreppssättet i denna studie. Dock är inte studien renodlat 
induktiv eftersom empirin har jämförts mot generella teorier med syfte att finna en ny 
teori specifik för uppsatsens behandlade område, läkemedelsbranschen. Med anledning 
av detta är uppsatsen skriven med både ett induktivt och ett deduktivt angreppssätt, där 
metodiken varit att empiri från intervjuer och litteraturstudier jämförts mot existerande 
teorier för att kunna dra slutsatser som generaliseras till ny teori om vilka faktorer som är 
av vikt vid val av land för etablering av kliniska prövningar. Detta blandade angreppssätt 
har främst använts för att undersöka olika faktorer och dess vikt. Vid undersökningen av 
forskningsfrågorna som handlar om vilka affärsmodeller som används vid etableringen av 
kliniska prövningar i Indien och Kina och hur en etablering påverkar FoU-
produktiviteten, har ett rent deduktivt angreppssätt använts. Det deduktiva angreppssättet 
passar bra för att dra slutsatser om affärsmodeller och produktivitetsförbättringar, då det 
sedan tidigare finns relativt mycket generella teorier inom dessa områden.  
 
En nackdel med att använda denna blandning av induktivt och deduktivt angreppssätt för 
analys av faktorerna istället för ett rent induktivt angreppssätt, är att det finns risk för att 
de nya teorier som skapas är omedvetet påverkade av de existerande teorierna som 
använts. Detta problem hade kunnat undvikas genom att använda en rent induktiv metod.  
Men det ska tilläggas att inte heller det renodlade induktiva angreppssättet är helt fritt 
från problem, då det alltid finns förväntningar om vilka slutsatser empirin ska leda till. 
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Givetvis har all empirisk data behandlats så objektivt som möjligt, men det är inte möjligt 
för någon människa att arbeta helt förutsättningslöst (Jacobsen, 2002). 

3.1.2 Kvalitativ metod 

En studie kan utföras med en kvalitativ eller kvantitativ ansats. Valet av ansats är 
beroende av vilket syfte forskningen har. I tabell 3 redovisas några aspekter som skiljer 
sig åt mellan en kvalitativ och kvantitativ ansats. 
 
Kvalitativ ansats Kvantitativ ansats 

”All research ultimately has a qualitative 
grounding” – Donald Campbell 

“There’s no such thing as qualitative data. 
Everything is either 1 or 0”  
– Fred Kerlinger 

Målet med studien är en komplett och detaljerad 
beskrivning 

Målet med studien är att klassificera egenskaper, 
räkna dem och skapa statistiska modeller för att 
kunna förklara vad som observerats 

Studiens upplägg kan omformas kontinuerligt under 
studiens gång  

Studiens upplägg är noga utformat innan den startas 

Forskaren är medlet för att samla information Forskaren använder verktyg som enkäter eller 
mätinstrument för att samla data 

Data består av ord och bilder Data består av nummer och statistik 

 

Tabell 3 – Skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ ansats (Miles et al., 1994). 
 
 
En kvalitativ forskningsansats syftar till att förstå hur alla delar hänger samman för att få 
en omfattande bild av helheten. Syftet med uppsatsen har varit att få en djupare förståelse 
för vilka faktorer som spelar in vid val av land och affärsmodell för kliniska prövningar, 
och hur dessa kan relateras till läkemedelsföretagens etableringar i Indien och Kina. 
Därför var djupgående intervjuer med relevanta läkemedelsföretag ett lämpligt sätt att 
samla information. En kvalitativ studie passade därför bra för ändamålet. En stor fördel 
med kvalitativ informationsinsamling är att intervjuernas innehåll gradvis kan justeras 
under arbetets gång allt eftersom bilden förändras. Vidare medger metoden att 
klargörande frågor samt följdfrågor kan ställas, vilket bidrar till att ge studien det 
efterfrågade djupet och förståelsen. 
 
En kvantitativ studie hade inte gett samma djupa förståelse som en kvalitativ studie ger. 
Vidare hade en kvantitativ studie inte kunnat utföras i tillräckligt stor omfattning då det 
fortfarande inte finns tillräckligt många globala läkemedelsföretag som utför kliniska 
prövningar i Indien eller Kina för att en kvantitativ studie skulle bli numeriskt och 
statistiskt intressant. Efter ovanstående resonemang valdes en kvalitativ 
undersökningsmetod för uppsatsen.  
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3.2. Forskningsstrategi 

Enligt Denscombe (2000) kan forskning utföras med fem strategier; surveyundersökning, 
fallstudie, experiment, aktionsforskning och etnografi. Utmärkande för en fallstudie är att 
den når ett större djup på undersökningen, och att det inriktas på en eller ett fåtal 
undersökningsenheter som studeras i detalj och i flera dimensioner. En fallstudie har valts 
som strategi för denna uppsats, då studien syftar att gå in på djupet och ska ha fokus på 
det speciella istället för att vara bred och fokusera på det generella. 

3.2.1. Litteraturstudie 

Efter att uppsatsens syfte och forskningsfrågor hade fastställts påbörjades en 
litteraturstudie i syfte att finna teoretiska referensramar, tidigare forskning och 
bakgrundsinformation inom ämnet. Böcker har lånats från biblioteken vid Luleå Tekniska 
Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, samt Stockholms Universitet. För att hitta 
vetenskapliga artiklar har databaserna Emerald Insight, EconLit, Ebsco samt Google 
Scholar använts. Konsultrapporter har hittats via konsultbolagens hemsidor samt genom 
sökningar med Google. De sökord som använts enskilt och i kombination för att hitta 
artiklar är clinical trials, clinical development, pharmaceutical, drug development, R&D,  
India, China samt de svenska översättningarna. 

3.2.2 Intervjuer 

Det finns i huvudsak tre olika sätt att genomföra intervjuer på, dessa är strukturerade, 
ostrukturerade och semistrukturerade intervjumetoder (Denscombe, 2000). En 
strukturerad intervju genomförs med hjälp av i förväg formulerade frågor med 
svarsalternativ och passar därför en kvantitativ undersökning bättre än en kvalitativ 
undersökning. Den ostrukturerade intervjun är den strukturerades raka motsats då den 
utförs utan färdiga frågemallar eller svarsalternativ. En semistrukturerad intervju är ett 
mellanting mellan en ostrukturerad och en strukturerad intervju, då den utförs med hjälp 
av i förväg förberedda frågor men utan svarsalternativ. Det semistrukturerade 
intervjusättet har valts för denna studie eftersom sättet passar studiens kvalitativa metod, 
då den intervjuade har möjlighet att svara fritt på frågorna. Detta leder till en djupare 
diskussion än om det skulle finnas färdiga svarsalternativ. Att använda en intervjumall 
minskar risken för att viktiga frågor glöms bort under intervjuns gång, eller att 
diskussionen glider in på frågor som inte är av relevans för studien, vilket är en risk vid 
ostrukturerade intervjuer. 
 
Primärdata har samlats in genom fyra intervjuer. Innan intervjuerna togs en intervjumall 
fram med utgångspunkt i uppsatsens teorier och forskningsfrågor. Under arbetets gång 
justerades intervjumallen något då det framkom att vissa frågor var mindre relevanta och 
andra frågor visade sig vara mycket relevanta för studien. Intervjumallen låg till grund för 
intervjuernas struktur samtidigt som det lämnades rum för diskussioner och relevanta 
frågor utanför mallen som dök upp under intervjuernas gång. Vidare användes en något 
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modifierad intervjumall för intervjun med Läkemedelsverket då syftet med denna intervju 
till viss del var ett annat än intervjuerna med läkemedelsföretagen.  
 
Kontakt togs med läkemedelsföretag som har verksamhet i Sverige samt med 
Läkemedelsverket. Kriterierna för att ett läkemedelsföretag skulle vara intressant att 
intervjua var att företaget vid tidpunkten för intervjun genomförde kliniska prövningar i 
Indien och Kina samt att de hade personal i Sverige med kunskap om den verksamheten. 
Intervjuer har genomförts med AstraZeneca, Pfizer, GlaxoSmithKline samt 
Läkemedelsverket.  
 
Intervjufrågorna till läkemedelsföretagen fokuserade på vilka faktorer som är av vikt vid 
val av land, vilka för- och nackdelar företagen upplever med kliniska prövningar i Indien, 
Kina och Sverige samt vilka affärsmodeller som använts och varför (se bilaga 1 för 
intervjufrågorna). Personerna som valdes för intervjuerna valdes i första hand utifrån 
deras kunskap inom området som undersöks och i andra hand efter tillgänglighet för en 
intervju. Alla intervjuade kunde inte svara på alla frågor vid första intervjun, men kunde 
ge svar vid uppföljande intervjuer. De uppföljande intervjuerna skedde i efterhand med 
frågor via telefon eller e-mail.  
 
Syftet med intervjun med Läkemedelsverket var att få en mer djupgående förståelse för 
kliniska prövningar i Sverige och andra länder idag samt för att få svar på samma frågor 
som ställdes till läkemedelsföretagen fast från ett annat perspektiv. 
 
Intervjuns respondenter var: 

• På Pfizer intervjuades Catharina Östberg som är Clinical Research Associate-
manager och leder kliniska prövningar i Sverige. Intervjun skedde på Pfizers 
svenska huvudkontor i Sollentuna den 2 maj 2006.  

• På AstraZeneca intervjuades Lars Walan som är chef för emerging markets och är 
mycket involverad i AstraZenecas verksamhet i både Indien och Kina. Intervjun 
skedde den 2 maj 2006 via telefon.  

• På GlaxoSmithKline intervjuades Johanna Sanner, resurschef för kliniska 
prövningar, på företagets svenska huvudkontor i Solna den 19 maj 2006.  

• På Läkemedelsverket svarade Ingrid Wallenbeck, som är enhetschef för kliniska 
prövningar och licenser, skriftligen på frågor den 4 maj 2006.  

 
Intervjusvaren sammanställdes tillsammans med resultatet från litteraturstudien till 
empirikapitlet. Den empiriska datan analyserades sedan med hjälp av teorierna i 
teorikapitlet. 
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3.3. Avgränsningar 

3.3.1. Val av företag 

Valet att studera AstraZeneca, Pfizer och GlaxoSmithKline har gjorts med hänsyn till 
företagens närvaro i Sverige samt att alla företag har verksamhet i Indien och Kina vilket 
är av största vikt för studien. Anledningen till att fler än ett företag studerats är för att det 
ger en större empirisk bas än vad studien av endast ett företag skulle ge. Vidare minskar 
det risken för att ett företags specifika egenskaper som omsättning, produktportfölj och 
organisation påverkar vilka faktorer som anses viktiga vid lokalisering av kliniska 
prövningar. Syftet har inte varit att jämföra de olika företagen med varandra utan att få en 
djupare förståelse för företagens handlande. 

3.3.2. Val av länder 

I uppsatsen kommer AstraZenecas, Pfizers och GlaxoSmithKlines verksamhet i Indien 
och Kina att studeras. Valet föll på dessa länder då det finns en trend bland 
läkemedelsbolag att etablera FoU i länderna. Båda länderna tillhandahåller högutbildad 
arbetskraft till en låg kostnad, har snabbt växande ekonomier och stora befolkningar.  
 

3.4. Metodproblem 

I detta avsnitt kommer studiens validitet och reliabilitet att diskuteras för att läsaren ska 
få en uppfattning om hur pass tillförlitligt materialet är. I en studie med kvalitativ ansats 
berör begreppen validitet och reliabilitet både datainsamlingen och analysen av insamlade 
data. Validitet definieras i Eriksson, Wiedersheim-Paul (1997) som en metods eller ett 
mätinstruments förmåga att mäta eller avbilda det som avses. Validiteten kan beskrivas 
genom relevans och giltighet. Relevansen mäter hur väl empirin stämmer överens med 
studiens syfte och problemformulering, medan giltigheten mäter hur väl teoretiska 
begrepp stämmer överens med empirin. Med reliabilitet menas hur pass tillförlitlig en 
undersökning är och reliabiliteten avgörs av hur mätningarna har genomförts samt hur 
omsorgsfullt det insamlade materialet sedan har bearbetats. 

3.4.1 Reliabilitet 

För att beskriva situationen i läkemedelsbranschen har främst konsultrapporter använts. 
Reliabiliteten i konsultrapporterna kan diskuteras då de inte är vetenskapliga utan skrivs 
av företag som är intresserade av att få uppdrag från branschen, och har därför ett intresse 
att betona just de problem i branschen som de själva erbjuder en lösning till. Övriga 
sekundärdata som använts har tagits från välkända källor för att de ska hålla en hög 
reliabilitet.  
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Eftersom insamling av primärdata skett via personliga intervjuer och telefonintervjuer har 
både intervjuaren och den som blivit intervjuad fått möjlighet att ställa klargörande frågor 
vilket har gjort att risken för missuppfattningar minskat betydligt. Vidare har de 
intervjuade haft en gedigen kunskap inom området. Intervjuerna har dokumenterats via 
ljudupptagning eller anteckningar som renskrivits direkt efter intervjun för att minimera 
risken för feltolkningar av informationen vid ett senare tillfälle. Sammantaget får detta 
anses ligga till grund för en hög reliabilitet i primärdata som använts i studien, vilket är 
en förutsättning för god validitet i studien. 

3.4.2. Validitet 

Kriterierna för vilka företag som valdes ut för intervjuer var att de redan har kliniska 
prövningar i Indien och Kina, samt att de skulle ha verksamhet i Sverige, för att personer 
med rätt kompetens skulle finnas tillgängliga att intervjua. För att ett internationellt 
läkemedelsföretag ska ha verksamhet i Sverige krävs att det är tillräckligt stort, vilket 
begränsar underlaget till de större läkemedelsbolagen. Det är inte uteslutet att mindre 
läkemedelsföretag har andra orsaker att etablera kliniska prövningar i Indien och Kina, 
och använder andra affärsmodeller. Vidare kan faktumet att dessa företag redan har valt 
att etablera sig i Indien och Kina bero på att de värderar faktorer vid val av land 
annorlunda än andra företag som kanske undersökt möjligheterna i Indien och Kina och 
kommit fram till att deras urvalskriterier för land ej uppfylldes i dessa länder. Därför kan 
valet av företag potentiellt medföra en missvisande bild av vilka faktorer som generellt 
anses vara av vikt vid val av land. Det kan därför argumenteras att studiens resultat 
främst kan generaliseras för andra läkemedelsföretag i samma storlek som de intervjuade 
företagen. 
 
Samtliga intervjuade företag startades och har sina huvudkontor i Europa och USA vilket 
betyder att de har en västerländsk affärskultur. Detta kan påverka de faktorer företagen 
anser är av vikt vid etablering i ett nytt land, vilket skulle innebära att omfattningen av de 
faktorer som redovisas begränsas till de som är av vikt för västerländska 
läkemedelsföretag.  
 
En annan aspekt som kan påverka denna studies validitet är att besluten om att etablera 
kliniska prövningar i ett nytt land sker på koncernnivå, medan inte alla de intervjuade 
jobbar på koncernnivå. Även om samtliga intervjuade kunde svara på frågor om vilka 
faktorer som är viktiga för företaget vid lokalisering av kliniska prövningar, hade 
studiens validitet ökat om alla ansvariga för besluten på koncernnivå kunde intervjuats. 
 
Ingen av de intervjuade personerna har bett om att få vara anonym, vilket kan tyda på att 
området inte rör företagshemligheter. Men detta kan också innebära att personerna inte 
avslöjat allt, utan kan ha utelämnat information som har karaktären av 
företagshemligheter och som skulle vara av relevans för studien. 
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4. Empiri 

 
 
Detta kapitel inleds med en presentation av de intervjuade företagen och en bakgrund ges 
om marknaderna för läkemedel i Indien och Kina. Vidare presenteras de faktorer som 
enligt de intervjuade läkemedelsföretagen och litteraturstudien är av vikt vid lokalisering 
av kliniska prövningar, samt vilka affärsmodeller som används vid etableringar. 
 

4.1. Presentation av intervjuade företag 

Pfizer, GlaxoSmithKline och AstraZeneca hör alla, i nämnd ordning, till världens tio 
största läkemedelsföretag enligt omsättning (Wikipedia.org, 2006e). AstraZeneca ligger 
på sjunde plats och bildades år 1999 då svenska Astra AB och brittiska Zeneca Group 
PLC slogs samman (Wikipedia.org, 2006f). AstraZeneca är idag det största 
internationella läkemedelsföretaget i Kina med över 2000 anställda i landet (Föredrag av 
Erik Kinnman, 060427). Verksamheten i Kina inkluderar förutom en helägd 
produktionsanläggning även ett kliniskt forskningscenter för samordning av klinisk 
forskning och utveckling i östasienregionen (AstraZeneca.se, 2006a). Företagets 
försäljning i Kina ökade med 34 procent under år 2005 (AstraZeneca PLC, 2005).  I 
Indien har AstraZeneca sedan 2003 en forskningsanläggning som forskar på tuberkulos, 
en sjukdom som drabbar runt två miljoner människor årligen i Indien (AstraZeneca.se, 
2006b).  
 
Pfizer som är världens största läkemedelsföretag öppnade år 2005 ett FoU-center i Kina 
och sedan tidigare har företaget tillverkning i landet. I Indien har Pfizer en klinisk 
prövningsavdelning samt tillverkning (Pfizer India, 2006). GlaxoSmithKline är rankat 
som världen näst största läkemedelsföretag enligt försäljning och har verksamhet både i 
Indien och i Kina. I Kina har företaget fyra tillverkningsanläggningar samt en FoU-
anläggning (GlaxoSmithKline, 2006), även i Indien har företaget fyra 
tillverkningsanläggningar och utför kliniska prövningar. Läkemedelsverket ansvarar 
bland annat för godkännande och kontroll av läkemedel, behandlar ansökningar om att få 
sälja läkemedel på den svenska marknaden och arbetar tillsammans med övriga EU-
länders myndigheter för att utveckla den europeiska produktkontrollen. Myndigheten 
tillhör Socialdepartementet och har ungefär 400 anställda, främst farmaceuter och läkare.  
 

4.2. Marknaden för läkemedel i Indien och Kina 

Den kinesiska marknaden för läkemedel växte med 20 procent under 2005 (jmf 
världsindex 7 procent) till ett värde av 11.7 miljarder dollar. Detta var det tredje året i 
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följd som marknaden växte med mer än 20 procent (IMS Health, 2005). Kina beräknas 
vara den tredje största läkemedelsmarknaden år 2010 (Föredrag av Erik Kinnman, 
060427). Den kinesiska befolkningen har alltmer börjat lägga sig till med västerländska 
matvanor och en stillasittande livsstil, vilket har lett till en ökning av sjukdomar i landet 
som är av intresse för västerländska läkemedelsföretag, så som hjärt- och kärlsjukdomar, 
diabetes och fetma (Meerveld, 2005). 
 
Även den indiska läkemedelsmarknaden växer starkt, år 2005 växte den med 9 procent 
till att vara världens trettonde största. (Research and consultancy outsourcing services, 
2005) I Indien finns cirka 15 000 mindre tillverkare av läkemedel och cirka 250 
forskningsbolag. Att marknaden i Indien är fragmenterad underlättar för företag som vill 
etablera försäljning av läkemedel i landet (Parmar, 2005). 
 
Kliniska prövningar i ett land medför förutom själva forskningen även möjligheter att 
marknadsföra ett läkemedel, vilket talar för Indien och Kina då deras marknader för 
läkemedel är snabbt växande och därför attraktiva för läkemedelsföretag. Båda länderna 
har dessutom lagstiftning som kräver att kliniska prövningar av ett läkemedel utförts i 
landet för att ett läkemedel ska få säljas där. I Indien finns lagstiftning som kräver så 
kallad ”phase lag”, vilket innebär att prövningar en fas bakåt måste ske i landet, det vill 
säga att om ett läkemedel är i fas III i resten av världen måste det prövas från fas II i 
Indien, och om läkemedlet redan börjat säljas måste det först genomgå fas III i Indien 
innan det får säljas i landet. (Intervju med Lars Walan, 060502, Bakhle, 2003). 
 

4.3. FoU-relaterade faktorer som påverkar lokalisering av kliniska 
prövningar  

I detta avsnitt presenteras vilka faktorer som de intervjuade företagen och 
litteraturstudien visade vara av vikt vid lokalisering av kliniska prövningar. Faktorerna 
presenteras samtidigt som det anges om de talar för eller mot en lokalisering i Indien, 
Kina eller Sverige. 

4.3.1. Faktorer som talar för lokalisering i Indien och Kina 

Enligt Bakhle (2003) är svårigheter att rekrytera tillräckligt med patienter den största 
orsaken till att kliniska prövningar inte blir klara på utsatt tid. När det gäller rekrytering 
av patienter erbjuder länder som Indien och Kina en stor fördel, då det i dessa länder är 
betydligt lättare att rekrytera patienter än i exempelvis Västeuropa och USA. Av Kinas 
befolkning på 1.3 miljarder så har 250 miljoner av dessa en sjukvårdsförsäkring med full 
täckning och ytterligare 250 miljoner har en sjukvårdsförsäkring som delvis täcker vård 
(Excel Pharmastudies, 2005). Kvar blir 800 miljoner människor i Kina som står utanför 
sjukvårdssystemet. Dessa är ofta villiga att delta i kliniska prövningar, då ett deltagande i 
en klinisk prövning ger gratis sjukvård för patienten (Meerveld, 2005).  
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Situationen med tillgång till sjukförsäkringar i Indien med dess 1.1 miljarder invånare är 
än värre än situationen i Kina. I Indien uppskattas cirka 11 procent av befolkningen 
täckas av någon form av sjukförsäkring, vilket lämnar nästan en miljard människor utan 
sjukvård (Cohen, 2006). Precis som i Kina ökar detta incitamenten att delta i en klinisk 
prövning och därmed underlättar det rekryteringen av patienter till kliniska prövningar.  
 
Att en stor del av befolkningen står utanför sjukvårdssystemet betyder inte bara att det är 
lätt att rekrytera patienter till kliniska prövningar, utan också att det finns en stor grupp av 
obehandlade patienter, vad som med medicinska termer kallas behandlings-naiva 
patienter. I västvärlden är de flesta patienter redan under någon typ av behandling för en 
sjukdom, vilket medför att det vid en klinisk prövning är svårare att avgöra den specifika 
effekten från just det läkemedel som prövas. På grund av att många människor i Indien 
och Kina saknar sjukförsäkring är det lättare att hitta patienter som är behandlings-naiva 
(Excel Pharmastudies, 2005).  
 
En stor tillgång på patienter gör att de kliniska prövningarna löper mindre risk att 
försenas jämfört med länder där det är svårare att rekrytera patienter till de kliniska 
prövningarna, vilket gör att kostsamma förseningar kan undvikas. Kostnaden i 
förseningen ligger delvis i den direkta kostnaden för att driva prövningen under längre tid 
än beräknat, men utgörs till största del av den indirekta kostnaden av att 
produktlanseringen försenas. Då ett läkemedelspatent är tidsbegränsat och patentet 
registreras innan de kliniska prövningarna påbörjas, innebär varje extra dag av kliniska 
prövningar en dag mindre av försäljning med exklusivitet på marknaden (Intervju med 
Catharina Östberg, 060502). 
 
En annan fördel med att placera kliniska prövningar i Indien och Kina är att dess 
befolkning har en varierad genetisk pool. Genom att genomföra prövningar på en grupp 
patienter med varierande genetisk uppbyggnad, kan undersökas om en patients genetik 
påverkar vilken effekt läkemedlet har. (Meerveld, 2005 och Asia Times, 2005) 
 
Tillgången på personal med rätt kompetens i landet är en viktig faktor att beakta. På lång 
sikt har Kina en enorm potential när det gäller att erbjuda kompetens eftersom antalet 
högutbildade i landet ökar kraftigt varje år. Som exempel kan nämnas att 1995 
examinerades 5 100 personer i medicin på master-nivå i Kina, år 2003 var siffran uppe i 
26 500 personer (Föredrag av Nanna Lundin, 060427). Andelen högutbildade i Kina ökar 
inte bara genom att antalet examinationer ökar, utan också genom att fler kineser som 
studerat utomlands väljer att flytta hem än tidigare. Även i Indien finns en stor grupp av 
välutbildade människor, många med examen från västerländska toppuniversitet (Asia 
Times, 2005). I dagsläget finns mellan tre och fyra miljoner vetenskapsmän i Indien, 
vilket är den största koncentrationen efter USA, och engelska är det officiella språket 
inom vetenskapen vilket är en klar fördel med Indien jämfört med många andra 
utvecklingsländer (Agres, 2006).  
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Standarden på sjukvården i Indien och Kina är generellt sätt lägre än i Västeuropa och 
USA, men eftersom länderna är så stora finns det ändå ett fåtal sjukhus som håller en 
standard av världsklass med vilka utländska företag kan samarbeta för att hålla en hög 
klass på de kliniska prövningarna (Intervju med Lars Walan, 060502). 
 
Den totala kostnaden för att genomföra en klinisk prövning i Indien eller Kina är 
betydligt lägre än i många andra länder. Med USA som kostnadsindex 100 och 
Västeuropa på kostnadsindex 75, så ligger Indien och Kina på kostnadsindex 25 för 
kliniska prövningar. (Intervju med Lars Walan, 060502). 
 
Kliniska prövningar genererar stora mängder data som måste hanteras elektroniskt med 
hjälp av databaser och mjukvara. Indien är ett framstående och relativt sett billigt land för 
mjukvaruutveckling, datahantering och statistiska analyser och därför har många 
läkemedelsföretag sin datahantering och sina databaser i Indien (Bakhle, 2003). 
GlaxoSmithKline är ett exempel på ett läkemedelsföretag som har all sin kliniska 
datahantering i Indien (Intervju med Johanna Sanner, 060519) 
 
Sammanfattningsvis finns det många faktorer som talar för en etablering av kliniska 
prövningar i Indien och Kina, bland annat ländernas stora utbud av patienter och 
ländernas låga kostnadsläge. Vilka faktorer talar då för en etablering av kliniska 
prövningar i Sverige? 

4.3.2. Faktorer som talar för lokalisering i Sverige 

Sverige har ett mycket gott rykte och en lång tradition som land att bedriva kliniska 
prövningar. Norden var en föregångsregion när kliniska prövningar inleddes i större skala 
under 1970-talet, då klinisk prövningsmetodik utvecklades i ett nordiskt samarbetsforum 
och fick internationellt erkännande. Än i dag har det nordiska arbetssättet med kliniska 
prövningar stort genomslag internationellt, senaste exemplet var vid EU:s samordning 
och harmonisering av arbetet med läkemedelsutveckling (Intervju med Ingrid 
Wallenbeck, 060502). 
 
Svenska Läkemedelsverket har ett mycket gott renommé och hög status i Europa, vilket 
gör att Läkemedelsverkets godkännande av ett läkemedel kan underlätta godkännandet i 
andra EU länder (Intervju med Catharina Östberg, 060502). Vidare bidrar kompetensen 
på Läkemedelsverket i Sverige till att läkemedelsföretagen får bra åsikter och 
kommentarer angående de kliniska prövningarna, vilket gör att dessa kommentarer kan 
utredas på ett tidigt stadium. Detta minskar risken att behöva gå tillbaka i efterhand för att 
göra extra tester i svar på andra länders kommentarer kring prövningen. En annan fördel 
med svenska Läkemedelsverket är att dess relation till läkemedelsföretagen är tillräckligt 
informell, vilket gör att läkemedelsföretagen vet att de kan ringa och diskutera 
ansökningsprocessen med Läkemedelsverket, vilket inte är fallet i många andra länder 
(Intervju med Johanna Sanner, 060519). 
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Sveriges välutvecklade hälso- och sjukvårdssystem och det stora antalet personer ute på 
svenska sjukhus med gedigen erfarenhet av kliniska prövningar nämner Johanna Sanner 
på GlaxoSmithKline som stora fördelar med att lägga kliniska prövningar i Sverige. En 
annan fördel med Sverige är att det i landet finns ett stort antal inflytelserika 
opinionsledare. 
 
Enligt Lars Walan på AstraZeneca är fördelarna med att lägga kliniska prövningar i 
Sverige att det finns en bra teknik och hög etik i landet och vidare är det lätt att 
kontrollera kliniska prövningar i Sverige. Eftersom AstraZeneca har en stor del av sin 
verksamhet i Sverige gör det att det företaget har stor tillgång till kompetent personal i 
landet (Intervju med Lars Walan, 060502). 
 
Sammanfattningsvis har Sveriges långa tradition av kliniska prövningar bidragit till att 
det idag i landet finns en gedigen kunskap inom området. Vidare får Läkemedelsverkets 
goda renommé och den höga etiken i landet ses som fördelar med att utföra kliniska 
prövningar i Sverige.  

4.3.3. Faktorer som talar mot lokalisering i Indien och Kina 

Tiden det tar att erhålla ett kliniskt prövningstillstånd från myndigheter varierar kraftigt 
mellan olika länder. I Sverige tar det i genomsnitt 45 dagar, i hela EU är målet under 60 
dagar och i USA är handläggningstiden i genomsnitt 30 dagar (Intervju med Ingrid 
Wallenbeck, 060502). I Indien och Kina tar det däremot betydligt längre tid att få ett 
prövningstillstånd, upp till åtta månader är inte ovanligt. Byråkratin överlag är en stor 
nackdel med Indien och Kina, när det gäller allt från tull till att få nödvändiga tillstånd för 
verksamheten (Intervju med Lars Walan, 060502).  
 
I både Indien och Kina finns stora variationer i kvalitet mellan olika sjukhus i tätorterna 
och på landsbygden, vilket begränsar urvalet av sjukhus för genomförandet av kliniska 
prövningar. Vidare har olikheterna i standard och etik vid olika sjukhus fått negativ 
uppmärksamhet i både Indien och Kina då det framkommit att kliniska prövningar utförts 
vid ett fåtal institutioner utan ett godkännande av myndigheterna. Även om denna låga 
etiska standard bara tillhör ett fåtal institutioner så bidrar händelserna till dålig publicitet 
för Indien och Kina som platser för kliniska prövningar (Bakhle, 2003 och Meerveld, 
2005).  
 
Kliniska prövningar i Indien är en relativt ny företeelse för den amerikanska 
läkemedelsmyndigheten FDA och dess europeiska motsvarighet EMEA. Majoriteten av 
de företag och institut som genomför kliniska prövningar i landet har varken blivit 
granskade av FDA eller EMEA, eller sökt godkännande för något större antal läkemedel. 
Risken finns därför att resultat från kliniska prövningar i Indien kan vara svårare att få 
godkända hos dessa organisationer (Worell, 2006), men enligt Catharina Östberg på 
Pfizer är dock denna risk liten. 
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Många multinationella läkemedelsföretag tvekar inför att etablera kliniska prövningar i 
Indien för att visa sitt missnöje med landets dåliga patentskydd (Palnitkar, 2006). År 
2005 skärptes dock landets lagstiftning i och med att WTO:s (World Trade Organization) 
regler för skydd av patent och varumärken började gälla i Indien. Tidigare skyddade 
patent bara tillverkningsprocesser men inte produkter i Indien. De skärpta lagarna innebär 
att inhemska företag inte längre kan kopiera de multinationella läkemedelsföretagens 
läkemedel genom att använda andra tillverkningsprocesser, utan måste respektera de 
produktpatent som finns. Då det tidigare varit fritt fram att kopiera patenterade läkemedel 
finns det i Indien ett stort antal företag specialiserade på att producera generiska 
läkemedel, hur dessa efterföljer de nya lagarna återstår att se. Kina är också ett land där 
patentskyddet är svagt, även om produktpatent har tillåtits sedan 1992 respekteras inte 
alltid dessa. Det är inte ovanligt att tillverkare av generiska läkemedel i Kina ansöker om 
att få utländska läkemedelsföretags patent ogiltigförklarade. Exempel på hur 
läkemedelsföretag råkat illa ut på grund av den bristande respekten för produktpatent är 
Pfizer som förlorade sitt kinesiska patent på Viagra genom ett kinesiskt domstolsbeslut, 
och GlaxoSmithKline som tvingades att ge upp sitt patent på Rosiglitazone, en viktig 
substans i diabetesmedicinen Avandia (Hepeng, 2004). 
 
Korruption är fortfarande ett förekommande problem i Indien och Kina. Ett exempel på 
detta är arresteringarna av ett antal kinesiska tjänstemän vid den kinesiska 
läkemedelsmyndigheten State Food and Drug Administration tidigare i år (Pacific Bridge 
Medical, 2006). Tjänstemännen som var ansvariga för godkännandet av nya läkemedel 
anklagas för att ha tagit emot mutor av läkemedelsföretag som ville få igenom 
godkännanden av sina läkemedel. 
 
Sammanfattningsvis kan de faktorer som talar mot lokalisering i Indien och Kina sägas 
vara långa handläggningstider och ett byråkratiskt system, varierande kvalitet på 
sjukhusen i länderna, liten tidigare erfarenhet av kliniska prövningar, svag 
patentlagstiftning som bland annat gynnar inhemska läkemedelsföretag som producerar 
generiska läkemedel samt korruption bland tjänstemän. 

4.3.4. Faktorer som talar mot lokalisering i Sverige 

I Sverige och övriga västländer börjar marknaden för kliniska prövningar bli mättad och 
det är svårt att rekrytera tillräckligt många patienter. Det finns flera orsaker till att det är 
svårt att rekrytera patienter, dels omfattas alla i Sverige av sjukvårdssystemet vilket 
minskar incitamenten att delta i en klinisk prövning då patienterna inte är i behov av att få 
sin vård finansierad från läkemedelsföretag. Vidare är svenska patienter mer medvetna 
om riskerna med att delta i en klinisk prövning.  
 
En starkt bidragande orsak till svårigheterna att rekrytera patienter är resursbristerna i det 
svenska sjukvårdssystemet som har lett till att läkarna knappt har tid att utföra sitt vanliga 
jobb, och då än mindre har tid att sätta sig in i en klinisk prövning för att sedan ta sig tid 
att informera patienter om ett eventuellt deltagande i en klinisk prövning. Tidsbristen hos 
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läkarna har lett till att många läkare inte genomför sitt åtagande om medverkan i kliniska 
prövningar trots att läkemedelsföretagen står för kostnaden för läkarens tid och för 
vårdkostnaden (Intervju med Catharina Östberg, 060502). Vidare leder tidsbristen hos 
läkarna till att det tar mer resurser för läkemedelsföretagen att starta upp en ny studie, då 
det är svårt att hitta målmedvetna läkare som kan delta i studien (Intervju med Johanna 
Sanner, 060519).  
 
En annan anledning till att det i Sverige kan ta tid och resurser att starta en klinisk 
prövning är att det i Sverige idag genomförs många kliniska prövningar och de läkare 
som är experter inom området kan vara upptagna med andra kliniska prövningar, vilket 
leder till att prövningens start kan fördröjas (GlaxoSmithKline, 2006b). De flesta 
patienter i Sverige redan står under någon form av behandling, det vill säga de är inte 
behandlings-naїva, vilket är en nackdel med att placera kliniska prövningar i Sverige 
(Intervju med Catharina Östberg, 060502). 
 
Sverige ett dyrt land att genomföra kliniska prövningar i (Intervju med Lars Walan, 
060502, intervju med Catharina Östberg 2006). De största kostnaderna för en klinisk 
prövning ligger i ersättning till sjukhusen för deras tid och utnyttjande av deras lokaler 
och utrustning (Intervju med Ingrid Wallenbeck, 060502). En annan stor kostnadspost är 
transport till och analys av laboratorieprover på centrallaboratorium samt kostnader för 
läkemedelföretagets egen personal och organisation. Det finns i dagsläget diskussioner 
om att momsbelägga kliniska prövningar i Sverige vilket skulle öka kostnaderna 
ytterligare.  
 
Enligt Catharina Östberg på Pfizer gör svårigheter med patientrekryteringen det svårt att 
leverera en prövning i Sverige i tid och enligt budget. Detta i kombination med ökade 
kostnader för kliniska prövningar i Sverige har gjort att Pfizer har minskat antalet 
kliniska prövningar i Sverige. 
 
Sammanfattningsvis är nackdelarna med att genomföra kliniska prövningar i Sverige att 
de kan ta lång tid att genomföra på grund av tidsbrist hos läkare och svårigheter att 
rekrytera patienter. Vidare är få patienter behandlings-naiva och kostnadsläget i Sverige 
är högt jämfört med länder som Indien och Kina. 
 

4.4. Affärsmodeller vid etablering i Indien och Kina 

Både AstraZeneca, GlaxoSmithKline och Pfizer har valt att etablera egen verksamhet i 
Indien och Kina genom egna investeringar (Intervju med Lars Walan, 050602, Pfizer 
China, 2005). AstraZeneca var det första multinationella läkemedelsföretaget som 
öppnade ett eget kliniskt prövningscenter i Kina vilket skedde år 2002. AstraZenecas 
grundfilosofi är att använda sig av helägda dotterbolag i de länder de verkar, dock är 
Indien ett undantag då dotterbolaget är börsnoterat i Mombay (Intervju med Lars Walan, 
060502). 
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Både Indien och Kina är idag tillräckligt stora marknader för att det ska vara intressant att 
finnas på plats och i framtiden spås dessa marknader ha än större potential då de växer 
kraftigt. Dessutom kräver båda länderna att kliniska prövningar ska ha utförts i landet för 
att ett läkemedel ska få säljas i landet. Även om AstraZenecas grundfilosofi för val av 
affärsmodell är att etablera egen verksamhet så använder företaget sig av CRO:s 
(Contract Research Organization, företag som tar emot outsourcinguppdrag inom kliniska 
prövningar) för att jämna ut arbetstoppar och därmed slippa anställa egen personal under 
topparna. En av nackdelarna med att etablera egen verksamhet är enligt Lars Walan på 
AstraZeneca att det är dyrt.  
  
Pfizer har egen verksamhet som utför kliniska prövningar i Europa, denna verksamhet 
kompletteras med inhyrd personal vid toppar (Intervju med Catharina Östberg, 060502). 
Orsaken till att Pfizer i Europa valt denna affärsmodell är de inte vill förlora kontrollen 
över de kliniska prövningarna. För Pfizers kliniska verksamhet i USA använder sig 
företaget i motsats till Europa enbart av CRO:s då företaget inte har några egna 
medicinska avdelningar i landet. I Shanghai i Kina har Pfizer sedan 2005 egen 
verksamhet för kliniska prövningar i form av ett FoU-center. En stor del av detta FoU-
center i Kina arbetar med studiedesign, data management och statistiska analyser för 
Pfizers globala kliniska prövningar (Pfizer China, 2005). Med hjälp av etableringen av 
FoU-centret kommer Pfizer ha möjlighet att träna sin kinesiska och övriga asiatiska 
personal i GCP.  
 
GlaxoSmithKline har egen verksamhet för utförandet av kliniska prövningar och i likhet 
med AstraZeneca och Pfizer används CRO:s för att jämna ut arbetstoppar (Intervju med 
Johanna Sanner, 060519). Den viktigaste orsaken till att företaget valt att ha egen 
verksamhet är att de genom detta bygger upp och underhåller ett viktigt nätverk av läkare 
som deltar i de kliniska prövningarna.  Vidare leder användandet av egen personal i de 
kliniska prövningarna till att den lokala personalen lär sig de nya läkemedlen samtidigt 
som de under den kliniska prövningen knyter kontakter med potentiellt nya kunder. I 
Indien utför GlaxoSmithKline idag ett antal kliniska prövningar i samarbete med sjukhus 
i landet och företagets vaccindivision planerar att markant öka sina investeringar i klinisk 
forskning och göra Indien till ett globalt center för klinisk forskning (Pharmopoly, 2005). 
 
Under litteraturstudien hittades en sammanställning (se diagram 5) från en undersökning 
gjord av CFO magazine (Rea, 2004) och enligt undersökningen är svagheter i tredje 
partens rutiner, förlorat intellektuellt kapital, svårigheter för företaget att kontrollera 
kritiska processer och politisk instabilitet i tredje partens land de faktorer som oroar 
företag mest vid outsourcing av delar av dess verksamhet till låglöneländer. Dessa 
faktorer kommer att användas i analysen tillsammans med teorin om affärsmodeller för 
att analysera de intervjuade företagens val av affärsmodell för etablering av kliniska 
prövningar i Indien och Kina. 
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Svagheter i tredje partens rutiner

 

Diagram 5 – Diagram över svaren på frågan “Hur orolig är du över följande risker vid outsourcing till 
låglöneländer?”. 
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5. Analys 

 
 
I detta avsnitt analyseras de empiriska data presenterade i kapitel fyra med hjälp av 
teorierna från kapitel två. Vidare sammanställs de viktigaste faktorerna och analyseras. 
 

5.1. Faktorer som påverkar lokalisering 

De faktorer som av de intervjuade företagen uppgetts vara av vikt vid etablering av 
kliniska prövningar i ett nytt land kommer att jämföras med faktorerna från teorier 2.1-
2.3. Bland de intervjuade företagen fanns ett konsensus kring vilka faktorer som är mest 
betydande och utifrån detta kommer en rangordning av dessa faktorer göras. Varje faktor 
som anses av vikt av läkemedelsföretagen kommer dessutom att kommenteras utifrån om 
den talar för eller mot lokalisering av kliniska prövningar i Indien eller Kina.  

5.1.1. Faktorer som påverkar lokalisering av nya investeringar 

I teori 2.1. redovisas de faktorer som vanligen beaktas vid lokalisering av nya 
investeringar. Faktorerna är inte specifika för läkemedelsindustrin utan är generella och 
gäller för investeringar i olika branscher. Faktorerna i denna teori har jämförts med de 
faktorer som de intervjuade läkemedelsföretagen uppgett påverkar lokalisering av 
kliniska prövningar. 
 
Gynnsamt politiskt klimat - Hur gynnsamt det politiska klimatet är beaktas av 
läkemedelsföretag vid etablering av kliniska prövningar. Länder som erbjuder statsbidrag 
till FoU inom läkemedelsindustrin och låga bolagsskatter ökar sin attraktivitet för 
läkemedelsindustrin eftersom detta innebär lägre kostnader för kliniska prövningar. Ett 
exempel på detta är den indiska regeringen som erbjuder skattelättnader (Wikipedia.org, 
2006b) samt tillgång till kapital för utländska läkemedelsföretag som vill etablera FoU i 
landet (PharmaBiz, 2004). En annan faktor som är av vikt för läkemedelsföretag är ett 
lands lagstiftning. Att lagstiftningen rörande kliniska prövningar följer internationell 
standard är ofta ett krav för en etablering. Vidare får heller inte landets lagstiftning 
förhindra eller försvåra företagets verksamhet i landet alltför mycket. Indien har under de 
senaste åren uppdaterat sin lagstiftning rörande kliniska prövningar och patentskydd för 
att den ska vara i internationell klass, medan Kina i realiteten fortfarande har ett svagt 
patentskydd (Hepeng, 2004). 
 
Humankapital - För att ett läkemedelsföretag ska vilja etablera kliniska prövningar i ett 
land krävs att landet kan erbjuda rätt humankapital, vilket för kliniska prövningar innebär 
kompetenta läkare med ett intresse av att utföra klinisk forskning. Lönekostnader för 
läkare och vårdpersonal är faktorer som påverkar vilka kostnader det innebär för ett 
läkemedelsföretag att ha kliniska prövningar i ett land. Denna faktor talar för lokalisering 
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i Indien och Kina då länderna är kända för sina låga arbetskraftskostnader och har en 
stadigt ökande andel välutbildade. 
 
IT-kapital - Kliniska prövningar genererar stora mängder data, vilka måste kunna 
bearbetas och lagras i enlighet med GCP. En faktor, dock inte en av de viktigaste, vid val 
av land är därför att det finns en god IT-struktur och en stor tillgång till välutbildade inom 
området. Varje år examineras 300 000 ingenjörer i Kina och 215 000 i Indien 
(Wikipedia.org, 2006h) vilket är till fördel för ländernas IT-kapital då det finns god 
tillgång till IT-personal. 
 
Finansiellt kapital och marknad - I kapitel 4.2 redovisas för sambandet mellan ett lands 
läkemedelsmarknad och dess attraktivitet för läkemedelsföretag att etablera kliniska 
prövningar i landet. Länder med stor och/eller växande läkemedelsmarknad är attraktiva 
för läkemedelsföretag eftersom kliniska prövningar i landet är ett krav i vissa asiatiska 
länder för att få sälja läkemedlet i landet. Läkemedelsmarknaderna i Indien och Kina är 
de bland de snabbast växande i världen vilket är ett av skälen till att läkemedelsföretag 
etablerar sig i länderna (IMS Health, 2006). 
 
Företagsklimat – Denna faktor, som inkluderar möjlighet till akademiska och 
industriella avknoppningar samt tillgång på affärsinkubatorer (stöd till entreprenörer som 
vars företag är i uppstartsfasen), har inte nämnts av de intervjuade företagen som någon 
avgörande faktor vid lokalisering av kliniska prövningar. Detta kan förklaras med att 
samtliga intervjuade företag är nog stora för att kunna finansiera sina egna investeringar 
vid etablering, och är inte i behov av stöd från affärsinkubatorer. 
 
Infrastruktur – I denna faktor ingår tillgången på boende för de anställda samt 
arbetsmiljön. Under intervjuerna har denna faktor inte nämnts, vilket kan tolkas som att 
tillgång på en tillfredsställande boende- och arbetsmiljö är grundläggande och 
underförstådda krav som läkemedelsföretagen har vid en etablering, och därför inte 
behöver uttalats under intervjuerna. 
 
Organisationsfaktorer - Nätverksmöjligheter är av stor vikt vid kliniska prövningar, 
både för att bygga upp nätverk med duktiga läkare som medverkar i de kliniska 
prövningarna och för att bygga upp nätverk med framtida potentiella kunder (Intervju 
med Johanna Sanner, 060519). 
 
Sociala/kulturella tillgångar – Under intervjuerna med läkemedelsföretagen nämndes 
inte denna faktor, vilket kan tolkas som att den inte är av stor vikt vid etablering av 
kliniska prövningar. 
 
Forskningsintensitet – Denna faktor berör hur mycket forskning som sker i landet, både 
statlig och genom privata initiativ. En av faktorerna som spelar in i valet av lokalisering 
är hur stor erfarenhet av kliniska prövningar som redan finns i landet. Ju fler kliniska 
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prövningar som har skett i landet, desto mer kompetent personal finns att tillgå och desto 
mer erfarenhet har både sjukhus och läkemedelsmyndigheter världen om av tidigare 
prövningar utförda i landet. Enligt diskussionen i avsnitt 4.3.3 har Indien och Kina en 
begränsad erfarenhet av kliniska prövningar jämfört med Nordamerika och Västeuropa, 
vilket är en faktor som kan tala mot länderna. 
 
Av de faktorer som ingår i denna generella teori kan humankapital samt marknad ses som 
de viktigaste faktorerna vid val av land för lokalisering av kliniska prövningar. När det 
gäller etablering av kliniska prövnigar faller faktorn forskningsintensitet i landet delvis 
samman med humankapital då kliniska prövningar kräver specialister inom området. De 
intervjuade läkemedelsföretagen uppger att de normalt lägger stor vikt vid vilka 
kostnader kliniska prövningar i ett land medför, vilket enligt teorin relaterar till 
humankapital-faktor där lönekostnader ingår. Både Indien och Kina erbjuder välutbildad 
arbetskraft till en låg lönekostnad vilket borde vara en faktor som talar för etableringar i 
länderna. En annan faktor är hur attraktiv ett lands marknad för försäljning av läkemedel 
är, då de intervjuade företagen uppgivit att de vill finnas närvarande i länder med 
attraktiva marknader. I Indien, Kina och en del andra asiatiska länder där utföandet av 
kliniska prövnignar i landet är ett krav för att få sälja läkemedlet i landet är därför 
storleken eller tillväxthastigheten på marknaden i landet en faktor av vikt. 

5.1.2. Faktorer som påverkar lokalisering av FoU-enheter 

I teori 2.2. presenteras faktorer som berör lokalisering av FoU-enheter. I teorin delas 
faktorerna upp i FoU-relaterade och icke-FoU-relaterade faktorer. De FoU-relaterade 
faktorerna som läkemedelsföretagen uppgett i intervjuerna berör verksamhetskostnader, 
organisatoriska kostnader och kvalitet på verksamheten. 
 
Organisatoriska kostnader och verksamhetskostnader – Dessa kostnader utgörs bland 
annat av kostnader för att bygga upp FoU-organisationen (organisatoriska kostnader) och 
kostnader för att driva FoU-verksamheten på den aktuella platsen 
(verksamhetskostnader). Vid val av ett land har läkemedelsföretagen angett att 
kostnadsnivån i landet är en viktig faktor vid lokalisering av kliniska prövningar, och att 
kostnaderna för kliniska prövningar primärt utgörs av kostnader för ersättningar till 
läkare och sjukvårdspersonal samt till sjukhusen för bruk av deras lokaler och utrustning. 
I avsnitt 4.3.1 diskuteras det lägre kostnadsindex Indien och Kina har jämfört med USA 
och Västeuropa. Kostnaderna som är förknippade med en klinisk prövning är inte enbart 
beroende av kostnadsläget i landet, utan är även intimt relaterade till hur stor patientbas 
landet kan erbjuda. Även om ett land kan erbjuda låg en kostnadsnivå i form av låg 
lönenivå för läkare och sjukvårdpersonal kan kostnaderna för prövningar ändå bli höga 
om den nödvändiga patientbasen inte kan rekryteras då detta leder till kostsamma 
förseningar. 
 
Överföringskostnader – Dessa kostnader utgörs av kostnader för att överföra kunskap 
från FoU-enheten på platsen till övriga funktioner i företaget, samt externa kostnader för 
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att överföra kunskap från externa källor till FoU-enheten på platsen. Under intervjuerna 
med läkemedelsföretagen nämndes ej dessa faktorer vilket kan tolkas som att de ej är av 
stor vikt vid lokalisering av kliniska prövningar.  
 
Kvalitet på verksamheten - Hur hög kvalitet på verksamheten som kan uppnås är också 
det en faktor som beaktas. Om kliniska prövningar i ett land håller låg kvalitet, 
exempelvis genom att landets lagstiftning eller internationella regelverken för kliniska 
prövningarna inte följs, kan detta resultera i att resultatet från prövningarna senare 
underkänns av andra länders läkemedelsmyndigheter. Detta talar för att faktorn är av vikt 
vid lokalisering av kliniska prövningar. Inget av de intervjuade läkemedelsföretagen har 
nämnt denna faktor som en nackdel med just Indien eller Kina, men litteraturstudien visar 
att länderna har fått dålig publicitet för bristande respekt för GCP vid ett fåtal 
institutioner i länderna. Eftersom de intervjuade företagen sätter sin egen standard 
(normalt högre än vad som krävs) vid utförandet av kliniska prövningar samt har valt att 
etablera sig i Indien och Kina måste det innebära att företagen tycker att kvaliten länderna 
erbjuder är god nog, samt att riskerna för att andra länders läkemedelsmyndigheter ska 
underkänna reslultaten är liten.  
 
Sammanfattningsvis får, från ovanstående resonemang, kvaliten på verksamheten ses som 
en viktig faktor. En annan viktig faktor är hur låga kostnader ett land kan erbjuda för 
kliniska prövningar, vilket kan relateras till faktorerna verksamhetskostnader och 
organisatoriskakostnader i teorin. Sverige och andra länder i västvärlden har fortfarande 
ett försprång när det gäller ryktet om god kvalitet på kliniska prövningar i länderna 
medan Indien och Kina inte är länder som direkt förknippas med god kvalitet, även om 
kvaliten uppenbarligen är tillräckligt god i länderna. Däremot talar som tidigare nämnts 
kostnadsfaktorn för etablering av kliniska prövningar i Indien och Kina. 

5.1.3. Faktorer som påverkar lokalisering av kliniska prövningar 

I teoriavsnitt 2.3 presenteras en modell över vilka faktorer som påverkar valet av land för 
en klinisk prövning. I modellen ingår fem faktorer som är rangordnade där den första 
faktorn enligt författaren är den viktigaste, och den sista den minst viktiga: 
 
1. Kostnadsläget i landet  
2. Tidsaspekten 
3. Tillgång till patienter  
4. Språk  
5. Regulatoriska faktorer  
 
Under intervjuerna med AstraZeneca och Pfizer har samtliga av dessa faktorer 
diskuterats, men rangordningen av dess relevans har varit en annan. Den viktigaste 
faktorn har visat sig vara tillgången till patienter med aktuell sjukdom och som inte står 
under någon annan behandling. Detta är en faktor som talar för att lägga en klinisk 
prövning i länder som Indien och Kina, där tillgången till behandlings-naїva patienter är 
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stor och där patienterna har incitament i form av gratis sjukvård att deltaga i en klinisk 
prövning. I Sverige och andra västländer har svårigheterna att rekrytera patienter tagits 
upp som en stor nackdel tillsammans med att de flesta patienter i väst redan står under 
någon form av behandling.  
 
Den största orsaken till att kliniska prövningar försenas är svårigheter att rekrytera 
tillräckligt med patienter, varför tidsaspekten (2) till mycket stor del beror på tillgången 
på patienter i landet (3). Även språk (4) och regulatoriska faktorer (5) påverkar tiden det 
tar att genomföra en klinisk prövning. Eftersom samtliga dokument i ansökningarna 
måste översättas till landets språk tar det längre tid att komma igång med en prövning i 
icke engelsktalande länder, detta är dock inte en av de faktorer som konsumerar mest tid. 
Däremot kan tiden det tar för att få ett prövningstillstånd godkänt av ett lands 
myndigheter som tidigare nämnts variera kraftigt mellan olika länder, allt från en till åtta 
månader. 
 
Kostnadsläget i landet (1) är av vikt för val av land för en klinisk prövning, men enligt 
intervjuerna är det inte den viktigaste faktorn i motsats till vad som anges i modell 2.2.  

5.1.4. Sammanfattning av faktorer som påverkar lokalisering av kliniska 
prövningar 

Efter en sammanställning av faktorerna som uppgetts under intervjuerna och som 
analyserats med hjälp av teori 2.1-2.3 kan tillgången till rätt patienter ses som den 
viktigaste faktorn vid val av land att lägga en klinisk prövning i, vilket diskuterats i 
avsnitt 5.1.3. Orsaken till att faktorn är så viktigt är att svårigheter att rekrytera patienter 
är den största orsaken till att kliniska prövningar försenas, vilket i sin tur betyder ökade 
kostnader både i form av en längre prövnings tid, men framförallt i form av förlorade 
försäljningsdagar med exklusivitet (patentskydd) på marknaden. Företag väljer att lägga 
kliniska prövningar i länder som de vet kan leverera resultat, vilket krävs för att företaget 
självt ska kunna leverera bästa möjliga resultat till sina aktieägare. En god tillgång till 
patienter kan med ovanstående resonemang både bidra till att minska tidsåtgången, 
genom att svårigheter att rekrytera patienter undviks och därmed även förseningar 
undviks, och till att sänka kostnader för förseningar och uteblivna försäljningsdagar. 
 
Även kostnaden för att utföra kliniska prövningar har visat sig vara av vikt för de 
intervjuade läkemedelsföretagen. Som diagram 3 visar ökar kostnaderna för 
läkemedelsutvecklingsprocessen och den kliniska fasen står för den största delen av 
kostnadsökningen. De länder som kan uppvisa låga kostnader för kliniska prövningar 
ökar därför sin attraktivitet hos läkemedelsföretagen.  
 
En annan viktig faktor som beaktas är tidigare erfarenhet av kliniska prövningar i ett 
land, vilket diskuteras i avsnitt 5.1.1. Denna faktor är viktig då tidigare erfarenhet betyder 
att det i landet finns arbetskraft med erfarenhet av kliniska prövningar, samt att 
läkemedelsmyndigheter är vana att behandla ansökningar för prövningar som skett i 
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landet. Ett läkemedel måste godkännas av läkemedelsmyndigheter i varje land som det 
ska säljas i. Som diskuteras i avsnitt 4.3.3 är det en fördel om kliniska prövningar skett i 
ett land som ländernas läkemedelsmyndigheter känner till sedan tidigare. Om en ansökan 
baserad på prövningar som skett i ett sedan tidigare okänt land kommer in till en 
läkemedelsmyndighet, kan handläggare omedvetet vara mer kritiska och begära 
kompletteringar till ansökningar vilket försenar ett godkännande och därmed också 
försena marknadslanseringen. 
 
Storleken på och tillväxthastigheten hos ett lands läkemedelsmarknad har också visat sig i 
vara relevant för de intervjuade läkemedelsföretagen. Samtliga intervjuade företag 
uppgav att de vill finnas närvarande i land med betydelsefulla marknader. Och som 
diskuteras i avsnitt 5.1.1 kräver vissa länder kräver att kliniska prövningar utföras där för 
att ett läkemedel ska få säljas i landet. Vid lokalisering av kliniska prövningar beaktas 
därför storlek och tillväxt på läkemedelsmarknaden i landet. 
 
För att sammanfatta de faktorer som under den empiriska undersökningen visat sig vara 
av mest vikt har diagram 6 konstruerats, där varje faktor delas upp i två aspekter; bidrag 

till minskade kostnader/ökade intäkter och bidrag till minskad tidsåtgång. Varje faktor 
har placerats ut efter vilka aspekt som uppfylls.  
 
Om faktorn som berör tillgång till rätt patienter är uppfylld i ett land bidrar detta både till 
att minska kostnaderna och minska tidsåtgången, varför faktorn placerats i övre 
högerkant i diagrammet. Om ett land uppfyller faktorn om lågt kostnadsläge har detta 
liten påverkan på tidsåtgången och därför har faktorn placerats i övre vänsterhörn. Ett 
land med stor eller snabbt växande läkemedelsmarknad kan innebära ökade intäkter, 
varför även denna faktor placerats ut i övre vänsterhörn. Om faktorn rörande tidigare 
erfarenhet av kliniska prövningar uppfylls i ett land påverkar detta främst tidsåtgången, 
varför faktorn placerats i nedre högerkant. 
 
Vid lokalisering av kliniska prövningar i ett land kan modellen i diagram 6 användas för 
att visa på vilka för- och nackdelar ett land kan medföra. Vissa länder kan exempelvis 
uppvisa en stor läkemedelsmarknad men har relativt liten erfarenhet av kliniska 
prövningar. Ur modellen kan då utläsas att kliniska prövningar i landet kan medföra 
ökade intäkter men ej en förkortad tid för prövningarna. 
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Vilka av de viktigaste faktorerna talar då för lokalisering av kliniska prövningar till 
Indien och Kina? Att båda länderna har en stor patientbas och att patienterna erbjuds 
gratis sjukvård vid deltagande i kliniska prövningar skapar incitament att delta i dessa. 
Läkemedelsmarknaderna i Indien och Kina är fortfarande mindre än de i Nordamerika, 
Västeuropa och Japan, men har hög tillväxttakt vilket skapar incitament att etablera 
försäljning i länderna. Vidare är (se avsnitt 4.3.1) även kostnaderna för att genomföra 
kliniska prövningar i länderna lägre än i Västeuropa och USA (se avsnitt 4.2). Det som 
talar mot länderna är bristen på tidigare erfarenhet av kliniska prövningar, jämfört med 
exempelvis Västeuropa och USA. 
 
Vilka för- och nackdelar med kliniska prövningar i Indien och Kina kan identifieras 
genom att använda modellen i diagram 6? Det visar sig att båda länderna uppfyller 
faktorerna lågt kostnadsläge, storlek/tillväxt på marknad och tillgång till rätt patienter 
men inte erfarenhet av kliniska prövningar. Detta innebär att faktorer i modellens två 
övre kvadranter uppfylls vilket enligt modellen innebär både kliniska prövningar i 
länderna både bidrar till ökade intäkter/minskade kostnader samt minskad tidsåtgång för 
de kliniska prövningarna. 
 

5.2. Val av affärsmodell 

Samtliga av de företags som intervjuats har valt att etablera egen verksamhet i Indien och 
Kina istället för att helt använda sig av andra affärsmodeller som outsourcing eller 

Diagram 6 – Aspekter hos faktorer av vikt vid lokalisering av kliniska prövningar (egen illustration). 
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partnerskap med en lokal aktör. Outsourcing har beskrivits som en affärsmodell som 
bland annat underlättar inträde i nya geografiska områden, förkortar tiden det tar att starta 
upp nya projekt och byter ut fasta kostnader mot rörliga kostnader (Russel, 2001), 
faktorer som borde vara av vikt vid etablering av kliniska prövningar enligt tidigare 
diskussioner i denna uppsats. Vilka faktorer kan ha påverkat de undersökta företagens val 
av affärsmodell för etablering av kliniska prövningar i Indien och Kina?  
 
Enligt en undersökning gjord av CFO magazine (Rea, 2004) (se diagram 5) är svagheter i 
tredje partens rutiner, förlorat intellektuellt kapital, svårigheter för företaget att 
kontrollera kritiska processer och politisk instabilitet i tredje partens land de faktorer som 
oroar företag mest vid outsourcing av delar av dess verksamhet till låglöneländer. 
Kliniska prövningar av läkemedel är en process som kräver stor noggrannhet, misstag 
kan kosta liv och därmed också ett läkemedelsföretags rykte eller leda till att projekt inte 
läggs ner i tid. Att helt lägga ut en klinisk prövning på en CRO betyder att 
läkemedelsföretaget till stor del också lägger över denna kontroll på CRO-företaget, 
vilket kräver att CRO-företaget har en rigid intern kontroll.  
 
Kvaliteten mellan olika CRO:s varierar kraftigt och om den kliniska prövningen bedrivs i 
ett annat land försvåras läkemedelsföretagets kontroll av CRO-företaget ytterligare 
(Deleskog-Sundberg et al., 2005) varför outsourcing av kliniska prövningar till länder 
som Indien eller Kina medför stora risker att förlora kontrollen över prövningarnas 
kvalitet. Detta resonemang stämmer väl överens med modell 2.4.1 där förlust av kontroll 
anges som en av nackdelarna med outsourcing, medan bibehållen kontroll anges vara en 
av fördelarna med att etablera egen verksamhet i ett land. Även partnerskap och allianser 
är affärsmodeller som kan utnyttjas i situationer där bibehållen kontroll är en viktig 
faktor. Pfizer anger att bibehållen kontroll över de kliniska prövningarna är den primärt 
avgörande faktorn när företaget väljer affärsmodellen egen verksamhet, som Pfizer 
tillämpar i Europa och i Indien och Kina (Intervju med Catharina Östberg, 060502).  
 
Både Indien och Kina är länder som har stora problem med skydd av patent och annat 
innovationskapital. Innovationskapital utgörs av företagets förnyelseförmåga och och 
dess effekter på skydd av till exempel patent, varumärken och intellektuella tillgångar, 
innovationskapitalet är en del av det intellektuella kapitalet (Ax et al., 2002). Att 
outsourca verksamheten till dessa länder skulle medföra en risk att förlora sitt patent till 
den kinesiska CRO (Hepeng, 2004). Enligt teori 2.4 är en av fördelarna med etablering av 
egen verksamhet att det medför färre bekymmer med intellektuellt kapital än vid 
outsourcing där förlorad kontroll över intellektuellt kapital anges som en av 
affärsmodellens nackdelar. För läkemedelsföretag är dess patent extremt viktiga då dessa 
möjliggör en tid av försäljning av läkemedlet med stora marginaler, till skillnad från när 
patentet gått ut och konkurrensen från generiska läkemedel kraftigt pressar priserna.  
 
Det är inte enbart innovationskapital-delen av det intellektuella kapitalet som riskerar att 
förloras vi fullständig outsourcing av en viss verksamhet. Johanna Sanner (2006) på 
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GlaxoSmithKline anger humankapital och kundkapital som viktiga faktorer som 
motiverar att utföra kliniska prövningar i egen regi. Humankapitalet i företaget gynnas då 
den egna lokala personalen lär sig de nya läkemedlen under de kliniska prövningarna, och 
kundkapitalet då företagets personal får ett stort kontaktnät med potentiella kunder under 
de kliniska prövningarna. Kontakt med potentiella kunder borde vara av extra vikt vid 
inträde på en ny geografisk marknad. Sammantaget får risken att förlora kontroll över 
intellektuellt kapital ses som en viktig bidragande faktor till att läkemedelsföretagen som 
studerats har valt att etablera egen verksamhet i Indien och Kina i stället för att helt 
använda sig av outsourcing eller partnerskap med lokala aktörer. 
 
Politisk instabilitet, som i diagram 5 anges vara den fjärde största risken vid outsourcing 
till låglöneländer, är inte en faktor som tagits upp som avgörande vid val av affärsmodell 
för de undersökta företagens etableringar i Indien och Kina. Skulle det råda stor politisk 
instabilitet i ett land kan detta medföra en nackdel vid etablering av egen verksamhet i 
landet då riskerna av ägandet av tillgångar i landet ökar då den politiska instabiliteten 
ökar (se teori 2.4). 
 
Läckage av känslig företagsinformation anges också var ett orosmoment vid outsourcing 
av verksamhet till låglöneländer (se diagram 5). Som tidigare diskuterats är patent av 
mycket stor betydelse för läkemedelsutvecklande företag, varför det råder strikt sekretess 
runt forskningen och utvecklingen av nya läkemedel. Både outsourcing, partnerskap och 
allianser med lokala företag innebär att läkemedelsföretaget i varierande grad måste 
släppa företagskänslig information. Framförallt partnerskap och allianser medför en risk 
då företaget lär upp den lokala partnern både på vetenskaps- och managementnivå, något 
som konkurrenter sedan potentiellt kan dra nytta av vid senare tillfälle om 
partnerskapet/alliansen bryts (se teori 2.4). 
 
Eftersom både Indien och Kina är länder som, trots senare tids ansträngningar mot 
förbättring från respektive lands myndigheter, har stora problem med skyddet av 
innovationskapital är säkerligen risken för spridning av företagskänslig information större 
i dessa länder än i många andra länder. Detta talar för en etablering av egen verksamhet i 
Indien och Kina då denna affärsmodell innebär mindre risk för läckage av företagskänslig 
information än de övriga affärsmodellerna. 
 
Som sjätte orosfaktor vid outsourcing till låglöneländer (se diagram 5) anges negativ 
publicitet. Risken för negativ publicitet torde vara lika stor vi outsourcing som vid 
utnyttjande av andra affärsmodeller, varför denna faktor inte kan beaktas vara av vikt vid 
val av affärsmodell. Det är snarare lokalisering av kliniska prövningar i sig som vissa 
personer skulle kunna uppfatta som användning av världens fattiga som försökskaniner. 
Dock medför lokaliseringen av kliniska prövningar i låglöneländer stora fördelar för 
landets befolkning i form av tillgång till gratis sjukvård att risken för negativ publicitet 
borde vara liten. Vidare kräver som tidigare nämnts Indien och Kina att kliniska 
prövningar utförts i landet för att läkemedlet ska få säljas i landet. 
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5.3. Påverkan på FoU-produktiviteten 

Bidrar etableringar av kliniska prövningar i Indien och Kina till att öka FoU-
produktiviteten i ett läkemedelsföretag? Som illustrerades i modell 2.5 finns det i 
huvudsak tre sätt att öka FoU-produktiviteten; genom att öka värdet per läkemedel, 
genom att minska kostnaden för misslyckade projekt, genom att minska FoU-kostnaderna 
eller genom att minska FoU-tiden.  
 
Att öka värdet per läkemedel kan åstadkommas genom att utveckla läkemedel inom 
sjukdomsområden där det idag saknas en effektiv behandling, men detta är som tidigare 
diskuterats både svårt och mycket riskabelt. Ett annat sätt att öka värdet per läkemedel är 
att sälja mer av varje läkemedel, vilket kan åstadkommas genom att till exempel sälja nya 
och befintliga läkemedel på fler geografiska marknader. Som tidigare nämnts är det ett 
krav att kliniska prövningar utförts i Indien respektive Kina för att läkemedlet ska få 
säljas i landet. Att lägga en klinisk prövning i Indien eller Kina öppnar därför dörrarna för 
försäljning på två snabbt växande marknader där fler och fler har råd att köpa läkemedel 
och där våra västerländska sjukdomar (som läkemedelsföretagen traditionellt sett 
utvecklar läkemedel mot) blir allt mer vanligt förekommande.  
 
Vidare bidrar lokaliseringen av kliniska prövningar i Indien och Kina till att sänka 
utvecklingskostnaderna för läkemedel eftersom kostnaden för en klinisk prövning i 
Indien eller Kina är runt 25 procent av kostnaden för motsvarande prövning i USA 
(Intervju med Lars Walan, 060502). Det ska dock påpekas att kliniska prövningar i 
Indien eller Kina aldrig kommer att helt kunna ersätta kliniska prövningar i väst då 
prövningarna av ett nytt läkemedel måste ske på alla olika etniska grupper (Intervju med 
Ingrid Wallenbeck, 060502). Så även om lokaliseringen av kliniska prövningar i Indien 
och Kina bidrar till att sänka utvecklingskostnaderna för läkemedel så är den totala 
kostnadseffekten inte så stor som den kunde ha varit om prövningarna till fullo hade 
lokaliserats till låglöneländer som Indien eller Kina. Det ska dock påpekas att det finns 
fler intressanta låglöneländer än Indien och Kina. GlaxoSmithKline har som mål att lägga 
fler studier i låglöneländer som Indien och Kina, men även i länderna i Östeuropa vars 
befolkning är mer genetiskt jämförbara med de i Västeuropa och USA (Intervju med 
Johanna Sanner, 060519) 
 
Uttrycket ”tid är pengar” passar bra på läkemedelsutvecklingsprocessen som inte bara 
förbrukar mycket resurser utan även förbrukar patentdagar. För varje extra dag 
utvecklingsprocessen tar förloras intäkterna från en försäljningsdag av läkemedlet med 
patent, vilka ger betydligt högre intäkter än efter det att patentet gått ut. Därför kan en 
kortare utvecklingstid bidra till att öka produktiviteten i läkemedelsutvecklingsprocessen. 
Som tidigare nämnts är den största orsaken till att kliniska prövningar försenas 
svårigheter att rekrytera patienter (Intervju med Lars Walan, 060502). En av de stora 
fördelarna med att lägga kliniska prövningar i Indien och Kina är att det går snabbt och 
lätt att rekrytera patienter, vilket kraftigt borde minska riskerna för att prövningen 
försenas. En tidsmässig nackdel med länderna är dock den långa handläggningstid 
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respektive lands myndighet tar för att godkänna ett prövningstillstånd (Sverige cirka 1,5 
månad, Indien och Kina cirka 8 månader). Läkemedelsföretagen lobbar i dagsläget för att 
Indiens och Kinas myndigheter ska förkorta denna handläggningstid. Om detta går 
igenom skulle det innebära att lokalisering av kliniska prövningar i Indien och Kina 
skulle kunna bidra till att minska utvecklingstiden för läkemedel och därmed öka 
produktiviteten. Detta gäller förutsatt att inte parallella prövningar av samma läkemedel i 
andra länder försenar hela processen.  
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6. Slutsatser  

 
 
Genom intervjuer med läkemedelsföretag har de viktigaste faktorerna som spelar in vid 
valet av land att etablera kliniska prövningar i isolerats. Den viktigaste faktorn som spelar 
in har visat sig vara tillgången till rätt patienter i ett land. Vid en klinisk prövning behövs 
ett visst antal patienter med det aktuella sjukdomstillståndet för att studien ska kunna 
genomföras. Om inte det nödvändiga antalet patienter kan rekryteras kan detta leda till 
kostsamma förseningar på grund av ett minskat antal dagar på marknaden med 
exklusivitet. I Sverige är patientbasen liten och de flesta patienterna står redan under 
någon form av behandling till skillnad från länder som Indien och Kina, där patientbasen 
är betydligt större och en större andel av patienterna är behandlings-naiva. 
 
Även storleken och tillväxthastigheten på ett lands läkemedelsmarknad har visat sig 
relevant. Trots att de indiska och kinesiska marknaderna är små i jämförelse med de 
nordamerikanska och västeuropeiska, uppvisar de hög tillväxt vilket är ett incitament för 
etablering av kliniska prövningar. Kostnaderna för att utföra kliniska prövningar har 
också visat sig vara en relevant faktor, vilket talar för Indien och Kina då länderna kan 
erbjuda betydligt lägre kostnader för kliniska prövningar i jämförelse med Västeuropa 
och Nordamerika. Det har även visat sig att de viktigaste faktorerna antingen bidrar till 
minskade utgifter/ökade intäkter eller minskad tidsåtgång för de kliniska prövningarna. 
 
Samtliga intervjuade läkemedelsföretag har valt att etablera sig i Indien och Kina med 
hjälp av egna investeringar. En viktig faktor vid val av denna affärsmodell är att den 
tillåter bibehållen kontroll över de kliniska prövningarna. En annan faktor som talar för 
etablering av egen verksamhet är att denna affärsmodell medför färre bekymmer med 
intellektuellt kapital än vad outsourcing eller partnerskap gör. Kontroll över det 
intellektuella kapitalet är av extra vikt i länder som Indien och Kina där skyddet av 
innovationskapital inte är lika starkt som i många västländer. Vidare innebär en egen 
etablering att företaget behåller kunskapen inom företaget, det vill säga stärker 
humankapitalet, samt skapar fler kontakter med potentiella kunder. Samtliga intervjuade 
läkemedelsföretag har även uppgivit att de vill finnas närvarande i länder som är stora 
marknader för försäljning av läkemedel, vilket är en faktor som talar för en egen 
investering av företagen i Indien och Kina. De nämnda faktorerna som talar för en egen 
investering och mot de andra affärsmodellerna stämmer bra överens med de för- och 
nackdelar som nämndes i teori 2.4. 
 
Indien och Kina har läkemedelsmarknader som växer snabbt då andelen av befolkningen 
i dessa länder som har råd med läkemedel stadigt ökar. Därför kan försäljning på dessa 
marknader bidra till att öka försäljningsvärdet av varje läkemedel, då läkemedlet kan 
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säljas till fler personer och därmed öka de totala intäkterna. Att utföra kliniska prövningar 
i Indien och Kina öppnar dörren för försäljning av de läkemedel som prövats på dessa 
stora marknader. Dock präglas dessa marknader av bristfällig respekt för patentskydd och 
stor konkurrens från generiska läkemedel vilket är ett hot mot både försäljningspriserna 
och volymerna i Indien och Kina. Etableringar av kliniska prövningar i länderna kan inte 
bara leda till potentiellt ökade intäkter utan även till minskade kostnader, dels för att 
kostnaderna för genomförandet av kliniska prövningar är låga i länderna, men också för 
att det finns stor potential att minska tiden det tar att genomföra en klinisk prövning i 
länderna. Sammanfattningsvis kan detta bidra till att öka produktiviteten i utvecklingen 
av läkemedel, vilket branschen är i stort behov av.  
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7. Slutord 

 
 
Under denna studie har vi lärt oss mycket om läkemedelsindustrin och hur 
läkemedelsföretag planerar sina kliniska prövningar. Innan vi påbörjat studien trodde vi 
att etableringar av kliniska prövningar i Indien och Kina till största del berodde på det 
låga kostnadsläget i länderna, därför var det för oss en överraskande slutsats att det 
istället var det stora utbudet av patienter i länderna som främst driver etableringarna. Det 
har dessutom visat sig att kostnadsstrukturen för kliniska prövningar är komplex och att 
tidsåtgången spelar en större roll för kostnaderna än vi trodde innan. 
 
En intressant aspekt hos lokaliseringen av kliniska prövningar som inte faller in under 
uppsatsens syfte kom fram under intervjun med Johanna Sanner på GlaxoSmithKline. 
Företaget klassificerar sina prövningar som antingen time critical (minsta möjliga 
tidsåtgång prioriteras) eller cost critical (låga kostnader prioriteras) eller en blandning av 
dessa. Rimligen väljs då plats för prövningarna efter vilken prioritet varje prövning har. 
Vidare forskning skulle kunna undersöka vilka faktorer som avgör vilken prioritet en 
klinisk prövning får, vilka länder som normalt väljs för respektive prioritet och hur stor 
mätbar effekt på tidsåtgång respektive kostnadsreduktion dessa länder kan uppvisa. 
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Bilaga 1 

Intervjumall för Läkemedelsverket 

1.  Vissa länder kräver att kliniska prövningar skett i landet för att läkemedlet sen ska få 
säljas där, är detta vanligt? 

2.  Påverkas bedömningen för godkännandet av ett nytt läkemedel av var i världen den 
kliniska prövningen har skett? 

3.  Har alla länder samma/likvärdiga regler när det gäller genomförandet av kliniska 
prövningar? (GCP) 

4.  Utförs vanligen alla kliniska prövningsfaser i samma land? 
5.   Arbetar Sverige aktivt för att få läkemedelsföretag att etablera sina prövningar i 
      Sverige? 
6.   Vad har Sverige för fördelar när det gäller lokalisering av kliniska prövningar i 

landet? 
7. Vad har Sverige för nackdelar när det gäller lokalisering av kliniska prövningar i 

landet? 
8.  Är det vissa städer i Sverige som dominerar i antal kliniska prövningar? Vilka och 

varför i så fall? 
9.  Vad tror du är de viktigaste faktorerna som tar hänsyn till vid val av land att 

genomföra kliniska prövningar i? 
10. Varför tror du att antalet kliniska prövningar i Indien och Kina ökar? 
11. Hur lång tid tar det i genomsnitt att få ett kliniskprövningstillstånd godkänt i Sverige? 

Hur ligger det i jämförelse med andra länder? 
12. Tar det olika lång tid att genomföra likvärdiga prövningar i olika länder? Vad beror i 

så fall detta på? 
13. Vad är det som kostar mest i de kliniska prövningarna (t.ex. lön, ansökningar, 

ersättning till läkare m.m.)? 
14. Kraven från myndigheter har skärpts för att ett läkemedel ska få släppas på 

marknaden, vad beror dessa skärpta krav på? Är kraven lika hårda i alla länder? Är 
det varje enskilt land som sätter kraven för att läkemedlet ska få säljas just i det 
landet? 

15. Hur vanligt är det att kliniska prövningar i Sverige är outsourcade till en Contract 
Research Organization? 

16. Vilka läkemedelsföretag står för större delen av de kliniska prövningarna i Sverige? 
Är det något/några företag som dominerar? (Tanken bakom frågan är om det finns 
någon koppling preklinisk-klinisk forskning i samma land, t.ex. AstraZeneca i 
Sverige). 
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Intervjumall för läkemedelsföretag 

Allmänna faktorer 
1. Vilka länder är det som ni har flest kliniska prövningar i idag? 
2. Har det skett någon förändring av vilka länder ni väljer att lägga de kliniska 

prövningarna i under de senaste åren? 
3. Vad har Sverige för fördelar när det gäller lokalisering av kliniska prövningar i 

landet?  
4. Vad har Sverige för nackdelar när det gäller lokalisering av kliniska prövningar i 

landet? 
5. Vad är de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till vid val av land att genomföra 

kliniska prövningar i? 
6. Varför tror du att antalet kliniska prövningar i Kina och Indien ökar? 
7. Vilka fördelar erbjuder länder med snabbt växande ekonomier som Kina och 

Indien när det gäller lokalisering av kliniska prövningar?  
8. Vilka är nackdelarna? 
9. Finns det någon koppling mellan i vilket land den prekliniska forskningen skett 

och i vilket land den kliniska fasen placerats? 
 
Sätt att öka produktiviteten  

10. Är det stor skillnad mellan olika länder i den tid det tar att få ett kliniskt 
prövningstillstånd godkänt? 

11. Är det stor skillnad i byråkrati mellan Sverige, Indien och Kina? 
12. Tar det olika lång tid att genomföra likvärdiga kliniska prövningar i olika länder? 

Vad beror i så fall detta på? 
13. Vad är den vanligaste orsaken till att en klinisk prövning tar längre tid än 

planerat? 
14. Vad är det som kostar mest i de kliniska prövningarna (t.ex. lön, ansökningar, 

ersättning till läkare m.m.)? Hur mycket varierar kostnaderna mellan olika länder? 
15. Kraven från myndigheter har skärpts för att ett läkemedel ska få släppas på 

marknaden, vad beror dessa skärpta krav på? Är kraven lika hårda i alla länder?  
16. Indien och Kina är stora potentiella marknader i framtiden, utvecklar ni några 

läkemedel enbart för dessa marknader (t.ex. för en sjukdom som är vanlig i enbart 
något av dessa länder eller ett läkemedel som enbart fungerar för den asiatiska 
befolkningen)? 

 
Affärsmodeller 

17. Brukar ni utföra kliniska prövningar i egen regi eller med hjälp av en Contract 
Research Organisation? 

18. Vilken affärsmodell (oursourcing, allians med lokalt företag eller egen 
verksamhet) har används för att etablera kliniska prövningar i Kina och Indien? 

19. Vad är för- och nackdelarna med denna affärsmodell? 
20. Vilka faktorer spelade in vid val av affärsmodell? 


