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Abstrakt 

Titel: Läkemedelsförsörjning i Sveriges landsting: En modell för sourcingbeslut 

Författare: Felix Nilsson och Alexander Roth  

Handledare: Pia Nylinder  

Examinator: Fredrik Karlsson  

Institution: Linnéuniversitetet i Växjö, Ekonomihögskolan 

Nivå: Magisteruppsats, 30 högskolepoäng 

 

Problembakgrund: Mellan år 1970-2009 utgjordes apoteksmarknaden i Sverige av 

ett statligt monopol, där Apoteket AB hanterade läkemedelsförsörjning för samtliga 

landsting i Sverige. År 2009 privatiserades däremot apoteksmarknaden, och landstingen 

fick nu välja om det skulle hantera läkemedelsförsörjningen i egen regi eller fortsätta 

upphandla tjänsten till en extern aktör. Åren efter avregleringen har landstingen valt att 

gå olika vägar, där några valt att fortsätta outsourca denna tjänst och andra har tagit hem 

tjänsten och hanterar den i egen regi. Med kostnadsbesparingar och vårdkvalitet i fokus 

för landstingen, är det därför intressant att undersöka varför de hanterar tjänsten olika. 

 

Syfte: Syftet med studien är att först kartlägga hur landstingen i Sverige hanterar 

läkemedelsförsörjningen och därefter undersöka och identifiera vilka kritiska faktorer 

som finns gällande valet av hanteringssätt. Vidare avser studien att analysera hur valet 

av hanteringsätt påverkas av dessa kritiska faktorer. Utifrån denna analys är det sedan 

möjligt att utarbeta en modell för sourcingbeslut gällande läkemedelsförsörjning i 

svensk hälso- och sjukvård. 

 

Metod: I studien genomfördes en surveyundersökning, där avsikten var att utföra 

strukturerade telefonintervjuer på samtliga landsting i Sverige. Studien utgick ifrån en 

kvantitativ forskningsstrategi med inslag av kvalitativa delar. Detta för att kartlägga 

landstingens hanteringssätt av läkemedelsförsörjning, samt undersöka drivkrafter och 

kritiska faktorer vid valet av hanteringssätt.   

 

Slutsats: En beslutsmodell i form av ett beslutsträd utformades för sourcingbeslut 

gällande läkemedelsförsörjningen för svenska landsting. Beslutsmodellen utgick ifrån 

tre huvudområden som var kritiska vid valet av hanteringssätt gällande 

läkemedelsförsörjning – fokus på kärnverksamhet, kostnadsbesparingar och 

vårdkvalitet. Dessa utgjorde grunden i beslutsmodellen, och var avgörande vid 

beslutsfattandet gällande hanteringssättet.  

 

Nyckelord  
Outsourcing, Sourcing, Hälso- och sjukvården, Vårdkvalitet, Läkemedelsförsörjning, 

Beslutsmodell, Beslutsträd, Sourcingbeslut, Outsourcing i hälso- och sjukvården, 

Landsting, Offentlig sektor. 
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Abstract 
Title: Drug supplying in Swedish counties: A model for sourcing decisions 

Authors: Felix Nilsson and Alexander Roth  

Supervisor: Pia Nylinder  

Examiner: Fredrik Karlsson  

Institute: School of Economics, Linnaeus University, Växjö 

Level: Master’s thesis, 30 HP 

 

Background: During the years of 1970-2009 the pharmacy market In Sweden was 

run by the government, where Apoteket AB managed drug supply for all counties in 

Sweden. In 2009, however, the pharmacy market was privatized and the county 

councils, which are responsible for the Swedish health care, now had to choose whether 

it would manage the drug supply in-house, or continue to procure the service from an 

external player. The years after deregulation county councils decided to go different 

ways with this, where some chose to continue to outsourcing this service and other 

decided to manage it in-house. With cost savings and quality of care as the main focus 

of the county councils, it is interesting to examine why they handle this service 

differently. 

 

Purpose: The purpose of the study is to first identify how the county councils in 

Sweden handle their drug supply, and then examine and identify the critical factors by 

outsourcing this service or by managing it in-house. Furthermore, the study will analyze 

how the choice of managing this service in-house or outsource it is affected by these 

critical factors. Based on this analysis, it is then possible to develop a model for 

sourcing decisions regarding drug supply in the Swedish health care.  

 

Method: The study was conducted using a survey study, where structured telephone 

interviews were used as a data collection method on the county councils in Sweden. The 

study was based on a quantitative research strategy, with some qualitative elements. 

This was considered necessary to map out how the county councils managed their drug 

supplying, and to examine the driving forces and critical factors in choosing between 

outsourcing or in-house.  

 

Conclusion:  A decision model in the form of a decision tree was designed for 

sourcing decisions regarding drug supply for the Swedish county councils. The decision 

model was based on three main areas that were established as critical in the selection of 

management methods regarding the drug supplying – focus on core activities, cost 

savings and quality of care. These areas formed the basis of the decision model, and 

were established instrumental in sourcing decisions regarding drug supplying in 

Swedish health care.  

 

Key words  
Outsourcing, Sourcing, Health care, Quality of care, Drug supplying, Decision tree, 

Sourcing decisions, Outsourcing in healthcare, Counties, Public sector  
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1 Inledning 

       

Kapitlet inleds med en problembakgrund som beskriver förändringarna inom 

läkemedelsförsörjningen för Sveriges landsting, som uppkommit till följd av 

privatiseringen av apotekssektorn år 2009. Fokus har därför riktats mot landstingens 

valmöjligheter gällande hanteringssätt av läkemedelsförsörjningen, där de nu kan 

välja att outsourca hela- eller delar av processen, eller att hantera den i egen regi. 

Detta följs av en problemdiskussion gällande varför vissa landsting valt att outsourca 

läkemedelsförsörjningen och andra inte. Vidare beskrivs och problematiseras 

modeller som verktyg vid sourcingbeslut inom hälso- och sjukvården, diskussionen 

mynnar därefter ut i en problemformulering och ett syfte som följs av studiens 

fortsatta disposition. 

           

 

1.1 Problembakgrund  

Sjukhusen i Sverige är idag till största del offentligt ägda (Statistiska Centralbyrån, 

2009). En offentligt ägd organisation ses enligt Bäckström (2012) som en producent 

av skattefinansierade välfärdstjänster, där huvudmålet enligt Rainley et al. (1976) är 

att främja välfärden. Målet för hälso- och sjukvården i Sverige beskrivs enligt hälso- 

och sjukvårdslagen (1982:763) som: “..en god hälsa och en vård på lika villkor för 

hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och 

för den enskilda människans värdighet.” Kärnverksamheten för hälso- och 

sjukvården i Sverige utgörs av de åtgärder som genomförs för att förebygga, utreda 

och behandla sjukdomar och skador (Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)). 

 

Från början av 2000-talet har den svenska hälso- och sjukvården drabbats av stora 

kostnadsökningar, och har till följd av detta tvingats strama åt kostnaderna för att 

dämpa denna utveckling (Anell, 2009; Ferraz-Nunes, Karlberg & Bergström, 2007). 

Anledningen till detta är främst till följd av den ökande livslängden kombinerat med 

dyrare behandlingar och läkemedel (Regeringskansliet, 2010; Johannesson & 

Jönsson, 1993). Detta har lett till nytänkande inom den svenska hälso- och 

sjukvården, där Sarpin & Weideman (1999) menar att sjukhus idag kan göra stora 
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besparingar genom att lägga ut flera aktiviteter som inte tillhör kärnverksamheten 

som exempelvis städning, matlagning och läkemedelsförsörjning på entreprenad
1
, det 

vill säga outsourcing av verksamhet. 

 

Begreppet outsourcing myntades under sent 80-tal (Greaver II, 1999), och innebär att 

aktiviteter inom företag hanteras eller utförs av extern aktör (Oshri, Kotlarsky & 

Willcocks, 2015). Outsourcing definieras enligt Brown & Wilson (2005, 20) 

som:”The act of obtaining services from an external source”. Även andra forskare 

ansluter sig till denna definition, se exempelvis Dolgui & Proth (2013, 6770). 

Strategin att outsourca har på senare tid utvecklats och blivit allt mer vanligt, där 

organisationer genom outsourcing kan skapa nätverk med samverkande företag. 

Samtliga aktörer kan då fokusera på sin kärnverksamhet, och därigenom erhålla 

komparativa fördelar och skalfördelar (NE, 2016a). Motsatsen till outsourcing 

benämns insourcing, och innebär att företag väljer att hämta hem de aktiviteter som 

tidigare outsourcats (Amiti & Wei, 2004). 

 

Fördelarna som kan genereras genom att tillämpa outsourcing är många. Enligt 

Kremic, Tukel & Rom (2006), Bragg (2006) och Dolgui & Proth (2013) kan 

organisationer bland annat minska kostnaderna, öka kvaliteten och få tillgång till 

högutbildade aktörer som är specialiserade inom området. Enligt författarna finns det 

även risker med att outsourca aktiviteter till en extern aktör, som exempelvis gömda 

kostnader som inte tas i beaktande vid beslutet, att kärnkompetens förloras eller att 

bli beroende av en extern aktör. För att undvika riskerna vid ett sourcingbeslut menar 

Li (2013) att det krävs omfattande förstudier och utförliga kravspecifikationer kring 

de aktiviteter som avses outsourcas. Därför förespråkar Li (2013) och Reilly (2014) 

användandet av beslutsmodeller vid sourcingbeslut för att på ett tillförlitligt sätt 

beräkna och utvärdera möjligheterna och riskerna vid beslutet.   

 

Läkemedelsverket (2013a) tar upp läkemedelsförsörjning som en viktig process för 

svenska landsting som i stor utsträckning outsourcas till extern aktör. 

Läkemedelsförsörjning kan enligt Statens offentliga utredningar (2007) definieras 

som alla aktiviteter från själva läkemedelstillverkningen tills det att läkemedlen 

                                                   
1
 Entreprenad är ett begrepp som används inom vården och definieras enligt SAOL (2016) som 

”utförandet av visst arbete mot viss ersättning” och kommer hädanefter benämnas enligt engelskans 

outsourcing.   
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befinner sig i förråden på sjukhusen, kliniker eller andra vårdenheter. Statens 

offentliga utredningar (2007) och Läkemedelsverket (2013a) beskriver 

läkemedelsförsörjning som en grundläggande förutsättning för en fungerande vård, 

och att den måste hanteras på ett effektivt sätt för att förse vårdenheter med rätt 

läkemedel i rätt tid. I Sverige hanterades läkemedelsförsörjningen uteslutande av det 

statligt ägda företaget Apoteket AB mellan år 1970 till 2009, till följd av ett rådande 

statligt monopol på apoteksmarknaden (Apoteksfakta, 2009). År 2009 privatiserades 

däremot apoteksmarknaden vilket medförde att de svenska landstingen kunde välja 

att antingen hantera läkemedelsförsörjningen i egen regi, eller att fortsätta outsourca 

tjänsten till en extern aktör (Apoteket, 2009). Aktiviteterna som 

läkemedelsförsörjning innefattar varierar från landsting till landsting, men de primära 

aktiviteterna utgörs enligt Läkemedelsverket (2013a) och Statens offentliga 

utredningar (2007) av läkemedelsservice, påfyllning av vätskevagnar, lagerhållning 

av läkemedel, plock och pack av läkemedel, distribution av läkemedel samt 

tillverkning av cancerläkemedel (cytostatika). 

 

Vid val att outsourca läkemedelsförsörjningen måste landstingen i Sverige följa 

Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), vilket är en lag som reglerar köp av 

skattefinansierade organisationer. De externa aktörerna som deltar i en offentlig 

upphandling lägger anbud, där den aktör som är billigast och samtidigt uppnår de 

ställda kraven vinner ensamrätten till att utföra arbete under en bestämd tid. Värt att 

poängtera är att om landstingen väljer att sköta läkemedelsförsörjningen i egen regi 

måste de följa läkemedelsverkets föreskrifter (2014:8) om partihandel med 

läkemedel, som säger att de måste inhandla läkemedel från ett sjukhusapotek som är 

godkänt av läkemedelsverket och att de därmed inte får köpa läkemedel direkt från 

tillverkaren. Sjukhusen måste då ansöka om ett eget sjukhusapotek där inköpen av 

läkemedel kan hanteras. 

 

1.2 Problemdiskussion  

De offentligt ägda sjukhusen i Sverige är icke-vinstdrivande, och har som främsta 

mål att främja välfärden (Bäckström, 2012; Rainley et al. 1976). Detta kan kopplas 

till Socialstyrelsens (2007) tre prioriteringsprinciper för hälso- och sjukvården - 

människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt 

kostnadseffektivitetsprincipen. Principerna avser att utgöra grunden för hur 
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prioriteringar ska tas inom hälso- och sjukvården, där de två första principerna 

innebär att alla ska få lika vård samt att vård ska ges utifrån patientens behov. Först 

när dessa två principer prioriterats tillkommer kostnadseffektivitetsprincipen, som 

innebär att inför en valsituation bör en rimlig relation mellan kostnad och effekt 

eftersträvas, där den behandling som är mest kostnadseffektiv prioriteras. 

Kostnadseffektivitet ska alltså inte främjas framför vårdkvalitet enligt 

prioriteringsordningen (Socialstyrelsen, 2007).   

 

I kontrast till Prioritetsordningen menar Ferraz-Nunes, Karlberg & Bergström (2007) 

att kostnadsbesparingar som drabbar sjukhusen i Sverige kan hota vårdkvaliteten. 

Författarna menar att personalreduceringar och konstanta försök till effektivisering, 

genom exempelvis outsourcing, för att uppnå kostnadsbesparingar har lett till 

försenade mediciner till patienter och andra misstag vid behandlingar. Engström et 

al. (2014) menar vidare att hälso- och sjukvården i Sverige inte längre följer lagen. 

Författarna anser att kostnadsbesparingar och ekonomisk effektivitet har kommit att 

prioriteras framför vad Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt 

Prioritetsordningen (Socialstyrelsen, 2007) avser, där god vårdkvalitet och patienters 

behov ska tillgodoses och främjas framför kostnadseffektivitet.     

 

Läkemedelsförsörjningen sköts idag väldigt olika i Sveriges landsting. Jönköping- 

och Blekinges landsting har tidigare outsourcat hela läkemedelsförsörjningen, men 

hanterar idag denna process helt i egen regi (Läkemedelsverket, 2013b; 

Läkemedelsverket, 2015a). Genom att hantera tjänsten i egen regi menar landstingen 

att de kan uppnå högre effektivitet och åstadkomma större kostnadsbesparingar än 

vid outsourcing (Landstinget Blekinge, 2014; Fyhr & Lidström, 2016). Även Region 

Kronoberg som tidigare outsourcat stora delar av läkemedelsförsörjningen har sedan 

januari 2016 valt att hantera vissa aktiviteter av läkemedelsförsörjningen i egen regi 

och outsourca andra. Magnus Munge, chef för läkemedelsenheten på Region 

Kronoberg, nämner att: “jag har svårt att se att vi vinner något på att sköta 

lagerhållning, plockande och packande i egen regi, jag tror inte att vi som liten aktör 

kan göra den delen bättre” (Svensk Farmaci, 2016). Munge menar att vissa delar av 

läkemedelsförsörjningen bör vara outsourcade då en extern aktör förmodligen kan 

hantera dessa aktiviteter på ett bättre och mer effektivt sätt. Det finns även landsting 

där hela läkemedelsförsörjningen är outsourcad som exempelvis Stockholms 
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landsting och Region Skåne (Läkemedelsverket, 2011; Läkemedelsvärlden, 2013). 

Det skiljer sig alltså mycket mellan landstingens hantering av läkemedelsförsörjning, 

trots deras strävan efter samma mål, att enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

erbjuda en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 

 

Outsourcing är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården, där sjukhus 

strävar efter de fördelar som Kremic, Tukel & Rom (2006), Bragg (2006) och Dolgui 

& Proth (2013) nämner. Enligt Brown & Wilson (2005) är det däremot vanligt 

förekommande att outsourcing av aktiviteter misslyckas, vilket ofta leder till att 

aktiviteterna efter en period istället insourcas. Reilly (2014) och Greaver II (1999) 

menar att en stor anledning till detta är att fokus vid besluten att outsourca oftast 

ligger på fördelarna som kan genereras, och att beslutsfattarna inte tar hänsyn till 

helhetsbilden av beslutet. Kelley & Jude (2005) lyfter fram hur viktigt de är med väl 

genomförda förstudier där samtliga faktorer tas i beaktande för att ett sourcingbeslut 

ska bli framgångsrikt. Gällande läkemedelsförsörjningen i Sveriges landsting kan 

fenomenet insourcing identifieras, där Jönköping- Blekinge och Kronoberg är 

exempel på landsting som på senare tid har övergått från att outsourca 

läkemedelsförsörjningen till att hantera hela eller delar av tjänsten i egen regi 

(Läkemedelsverket, 2013b; Läkemedelsverket, 2015a; Läkemedelsverket, 2015b). 

 

För att få en helhetsbild vid sourcingbeslut förespråkar därför Li (2013) och Reilly 

(2014) användandet av beslutsmodeller. Probert (1996) och McIvor (2000) påpekar 

däremot bristerna vid användandet av generella modeller vid sourcingbeslut, och att 

de genom teoretiska- och empiriska studier i flera organisationer endast funnit ett 

fåtal beslutsmodeller som tillämpats. En förklaring till detta menar Reilly (2014) är 

problemet med att använda generella modeller, där organisationer och branscher 

påverkas mer eller mindre av olika faktorer. 

 

Benaroch, Webster & Kazaz (2010) är exempel på forskare som skapat en 

beslutsmodell som kan användas vid sourcingbeslut, där modellen främst grundar sig 

i målet att uppnå kostnadsbesparingar. Gällande just hälso- och sjukvården menar 

Roberts et al. (2013) däremot att huvudmålet är att uppnå god vårdkvalitet där 

vårdgivarna måste ta hänsyn till att vårdkvaliteten inte tar skada i samband med 

potentiella konstandsbesparingar genom sourcingbeslut. Vidare styrker 
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Prioritetsordningen detta (Socialstyrelsen, 2007), där kostnadsbesparingar för 

landstingen ska prioriteras i andra hand efter vårdkvalitet. Foxx, Bunn & McCay 

(2009) tar även upp kommunikations- och integrationsproblem som vanligt 

förekommande vid outsourcing inom hälso- och sjukvården, vilket är en ytterligare 

aspekt som landsting bör ta hänsyn till vid sourcingbeslut. Modellen som Benaroch, 

Webster & Kazaz (2010) utformat tar inte hänsyn till varken vårdkvalitet eller 

kommunikations- och integrationsproblem då det är en generell modell. Detta styrker 

vad Reilly (2014) menar, där generella modeller som denna kan ses som bristfälliga 

då de inte tar upp de faktorer eller aspekter som är viktiga för en specifik bransch 

eller marknad. Vid sourcingbeslut av läkemedelsförsörjningen för landstingen i 

Sverige kan generella modeller därmed anses olämpliga att använda.  

 

Det konstaterades tidigare att landstingen i Sverige hanterar läkemedelsförsörjningen 

på olika sätt, där en del landsting sköter aktiviteterna i egen regi, andra outsourcar 

dem och vissa har valt att hantera några aktiviteter i egen regi och outsourca andra. 

Med samma mål för samtliga landsting, att enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) erbjuda en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, är 

det därför intressant att undersöka hur samtliga landsting hanterar 

läkemedelsförsörjningen och varför de valt just detta hanteringssätt. I föregående 

stycke togs en generell modell upp som exempel vid sourcingbeslut, och det 

konstaterades att denna var olämplig att tillämpa vid beslut gällande hanteringssättet 

av läkemedelsförsörjningen. Med hänsyn till detta är det även intressant att 

undersöka hur en beslutsmodell skulle kunna utformas som är specifikt anpassad till 

läkemedelsförsörjningen i svenska landsting, och som kan bidra till ett framgångsrikt 

beslut som är i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och 

Prioritetsordningen (Socialstyrelsen, 2007). En modell som kan verka som 

beslutsunderlag och komplettera den begränsade forskningen inom området 

läkemedelsförsörjning i Sverige.  
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1.3 Problemformulering  

Hur kan en beslutsmodell utformas och användas som underlag vid sourcingbeslut 

gällande läkemedelsförsörjning för de svenska landstingen? 

 

1.4 Syfte  

Syftet med studien är att först kartlägga hur landstingen i Sverige hanterar 

läkemedelsförsörjningen och därefter undersöka och identifiera vilka kritiska 

faktorer som finns gällande valet av hanteringssätt. Vidare avser studien att analysera 

hur valet av hanteringsätt påverkas av dessa kritiska faktorer. Utifrån denna analys är 

det sedan möjligt att utarbeta en modell för sourcingbeslut gällande 

läkemedelsförsörjning i svensk hälso- och sjukvård. 

 

1.5 Studiens fortsatta disposition  

 

 
Figur 1. Studiens fortsatta disposition. 
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2 Teoretisk referensram  

       

Detta avsnitt är en redogörelse av studiens teoretiska referensram. Det inleds med en 

förklaring av hur landstingen är organiserade vid beslutfattande som följs av 

problematiken gällande kostnader i svensk sjukvård. Därefter definieras aktiviteterna 

inom begreppet läkemedelsförsörjning, och även de lagar och förordningar som 

landstingen måste förhålla sig till vid hantering och beslut av läkemedelsförsörjning. 

Vidare övergår teoriavsnittet i en djupare förklaring av fenomenet “sourcing” med 

huvudfokus på outsourcing, där två teoretiska synsätt, kritiska faktorer samt för- och 

nackdelar presenteras. Detta följs av ett avsnitt där specifika faktorer för outsourcing 

inom just hälso- och sjukvården presenteras. Avsnittet mynnar sedan ut i en 

förklaring gällande varför beslutsmodeller är viktiga vid sourcingbeslut, och därefter 

beskrivs beslutsträd som en användbar modell att tillämpa vid dessa beslut. Slutligen 

beskrivs hur den teroetiska referensramen är sammankopplad i en analysmodell som 

följs av intressanta frågeområden.  

       

 

2.1 Sjukvården i Sverige 

2.1.1 Landstingens organisation vid beslutsfattande 

Landstingen i Sverige har ansvaret för uppgifter som är gemensamma för stora 

geografiska områden och som ofta kräver stora ekonomiska resurser, där hälso- och 

sjukvård och kollektivtrafik är två obligatoriska åtaganden. Landstingens högsta 

beslutande organ är landstingsfullmäktige, som därmed har det yttersta ansvaret för 

att se till att uppgifterna utförs på ett korrekt sätt och som även hanterar beslut 

gällande exempelvis läkemedelsförsörjning som är en del av hälso- och sjukvården 

(SKL, 2015a). Landstingsfullmäktige, som består av folkvalda politiker, bestämmer 

vilka nämnder som ska finnas i landstinget där varje nämnd leder arbetet för en 

förvaltning (Kommunallagen (1991:900)). Inom en nämnd arbetar politiker som valts 

av landstingsfullmäktige och i de underliggande förvaltningarna är det anställda 

tjänstemän som hanterar den dagliga verksamheten för landstingets åtaganden. 

Förutom att hantera den dagliga verksamheten och se till att de politiska besluten 

följs, är det även tjänstemännens uppgift att ta fram utredningar, analyser, planer och 

förslag till de kommande politiska besluten (SKL, 2015b). Högsta tjänstemannen är 



  
 

17 

landstingsdirektören som är chef över tjänstemannaledningen och är den enda 

tjänstemannen som tillsätts av landstingsfullmäktige, där han har högsta ansvar över 

samtliga förvaltningar och ser till att uppgifterna utförs på ett bra och korrekt sätt 

(NE, 2016b). I figur 2 illustreras en förenklad beskrivning av hur landsting kan vara 

organiserade vid beslutsfattande. 

 

 

Figur 2. Landstingens organisation vid beslutsfattande, reviderad från Landstinget 

Uppsala län (2015, 23). 

 

Vid beslutsfattande inom landsting är det landstingsfullmäktige som enligt 

Kommunallagen (1991:900) har högsta ansvaret. Beslutsunderlagen förbereds alltid i 

förvaltningarna, och mindre beslut kan fattas direkt av ovanliggande nämnd (SKL, 

2015b). Fullmäktige kan enligt Kommunallagen (1991:900) välja att delegera ut 

beslutsrätt till tjänstemannaledningen, vilket ofta sker i de fall där fullmäktige anser 

att förvaltningen har större kunskap inom området eller då storleken av beslutet inte 

är omfattande. Underlagen som tas fram av tjänstemännen till landstingsfullmäktige 

är olikartade beroende på vilket område det gäller (Hysing & Olsson, 2012). I vissa 

situationer vet politikerna vad de vill ha gällande ett beslut och behöver endast 

underlag som styrker detta. I andra fall där politiker är osäkra och inte har några 

klara värderingar behövs mer än endast underlag, då utökas tjänstemännens uppgift 

och inkluderar goda råd, innovationer samt underlag från andra liknande situationer 

och beslut. Hysing & Olsson (2012) menar att expertkunskap har blivit allt viktigare 

inom politiken, till följd av att tidsbristen är stor hos politikerna. Detta har medfört 

att tjänstemännen har fått ökat ansvar, där deras egna preferenser och åsikter blivit 

allt viktigare i politiska beslut.   
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2.1.2 Vårdkvalitet och kostnader  

För hälso- och sjukvården i Sverige har Socialstyrelsen (2007) utformat en 

prioriteringsordning, som reglerar hur prioriteringar ska genomföras vid beslut inom 

hälso- och sjukvården. Prioritetsordningen innefattar tre olika principer - 

människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt 

kostnadseffektivitetsprincipen. Människovärdesprincipen innebär att sjukvård ska 

ges på lika villkor för hela befolkningen. Behovs- och solidaritetsprincipen innebär 

att alla som söker sig till hälso- och sjukvården skall, om inte det är uppenbart 

obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. 

Kostnadseffektivitetsprincipen betyder att hälso- och sjukvården ska vara 

organiserad så att den tillgodoser en god vårdkvalitet samt främjar 

kostnadseffektivitet. En hög vårdkvalitet ska alltså enligt Prioritetsordning prioriteras 

framför kostnadseffektivitet (Socialstyrelsen, 2007). Vårdkvalitet definieras enligt 

Wadman (1995) som graden av måluppfyllelse i vårdarbetet, där målet är att 

tillfredsställa i första hand patientens förväntningar och önskemål samt att så långt 

det praktiskt är möjligt inte bara lindra symptom och bota sjukdom utan också ge god 

kroppslig och själslig omvårdnad. 

 

Enligt Ferraz-Nunes, Karlberg & Bergström (2007) och Anell (2009) har det sedan 

1970-talet uppkommit kraftiga kostnadsökningar för hälso- och sjukvården i Sverige. 

Detta har enligt författarna gjort det allt mer nödvändigt för svenska landsting att 

fokusera på kostnadskontrollerande åtgärder vid beslut gällande strukturella 

förhållanden, styrning och effektivitet inom hälso- och sjukvården. Även då 

vårdkvalitet ska prioriteras framför kostnadseffektivitet förklarar Aidemark (1998) 

och Åberg & Wallin (1992) att det inte går att undkomma att hälso- och sjukvårdens 

resurser är ändliga, och att vårdkvalitet och kostnadsbesparingar därmed går hand i 

hand. Begreppet alternativkostnad har i samband med detta blivit ett allt mer vanligt 

begrepp inom hälso- och sjukvården. Alternativkostnaden i privata företag kan 

definieras som den uteblivna intäkten till följd av ett annat alternativ (Henderson, 

2008). Exempel på detta kan vara att ett företag väljer att investera en viss summa 

pengar på en maskin istället för att placera dessa pengar på banken och således 

generera ränteintäkter, de uteblivna ränteintäkterna blir då alternativkostnaden. 

Hälso- och sjukvården har däremot inte ett monetärt huvudmål, utan har istället som 

mål att enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) erbjuda en god hälsa och en vård 
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på lika villkor för hela befolkningen. Alternativkostnaden i hälso- och sjukvården 

kan då istället relateras till att om resurser används till att främja vårdkvaliteten i en 

viss situation så kan dessa resurser inte användas i ett annat ändamål och den 

uteblivna vårdkvaliteten för detta ändamål blir således alternativkostnaden. Då 

samtliga landsting i Sverige har en viss budget att förhålla sig till, och med 

alternativkostnaden i fokus, blir nyttoperspektivet ett viktigt ämne inom hälso- och 

sjukvården (Ferraz-Nunes, Karlberg & Bergström, 2007). Williams (1994) menar att 

resursutnyttjande som inte leder till bästa möjliga nytta och vårdkvalitet gör att 

alternativkostnaden blir högre, vilket författaren menar är oetiskt genom ett slöseri av 

resurser. 

 

2.1.3 Läkemedelsförsörjning inom hälso- och sjukvården 

Läkemedelsförsörjning beskrivs enligt Statens offentliga utredningar (2007) som de 

aktiviteterna från att läkemedel tillverkas tills det att läkemedlen befinner sig i 

förråden på sjukhusen eller andra vårdenheter. Vilka aktiviteter som tjänsten 

läkemedelsförsörjning innefattar kan däremot skilja sig mellan respektive landsting i 

Sverige. I LVFS (2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning står det att 

landstingen kan välja att inkludera olika aktiviteter inom ramen för 

läkemedelsförsörjning. I detta arbete inkluderar läkemedelsförsörjning – påfyllning 

av vätskevagnar, plock och pack av läkemedel, lagerhållning av läkemedel, 

distribution av läkemedel, läkemedelsservice samt beredning av cytostatika. 

 

Lagerhållning av läkemedel innebär att ansvara för, och lagerhålla läkemedel i 

väntan på beställning från sjukhus eller andra vårdenheter. Plock och pack av 

läkemedel innefattar att plocka ihop samtliga orderrader som beställs från en 

avdelning, för att sedan paketera detta i tåliga förpackningar i väntan på transport. 

Efter att en order plockats och packats distribueras läkemedlen. Beroende på hur 

landstingen valt att organisera sig så distribueras antingen läkemedlen till en bestämd 

punkt för hela landstinget som sedan distribuerar det vidare till respektive avdelning, 

eller så distribueras det direkt till respektive avdelning. 

 

Läkemedelsservice innefattar den interna distributionen inom sjukhusen, uppackning 

av läkemedlen i läkemedelsförråden, beställning och kvalitetskontroll av läkemedlen 

samt sortimentsarbete (Apoteket, 2015). Vätskevagnarna är också en del av den 
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interna distributionen inom sjukhusen, vilket är de vagnar där infusions- och 

spolarvätskor packas för att sedan användas vid operationer. Processen med 

påfyllnad utgår ifrån en vätskevagn fylls på från ett vätskelager och transporteras till 

ett förråd på de olika avdelningarna och byts ut mot en tvillingvagn som sedan tas 

tillbaka till vätskelagret för påfyllning (Karolinska Universitetssjukhuset, 2015).  

 

Cytostatika är läkemedel vid behandling av cancerpatienter, och eftersom dessa 

läkemedel har en väldigt begränsad hållbarhet måste de tillverkas efter beställning 

och kan därför inte lagerhållas i samma utsträckning som andra läkemedel. 

Beredningen av dessa läkemedel kräver en speciell behörighet hos personal och kan 

därför endast utföras av beredningsbehöriga farmaceuter eller apotekare 

(Vårdguiden, 2013). 

 

2.1.4 Lagar och förordningar som reglerar läkemedelsförsörjning i Sverige 

Vid beslut- och hantering av läkemedelsförsörjning har det identifierats tre viktiga 

lagar och förordningar som reglerar landstingen - Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763), LVFS (2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning och Lagen om 

offentlig upphandling (2007:1091). 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är en lag som utgör grunden för verksamheten 

i landets sjukvård. Målet för hälso- och sjukvården i Sverige är enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) “.. en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för 

den enskilda människans värdighet.” I lagen står det även att hälso- och sjukvården 

ska bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller kraven för en god vård. Detta innebär 

exempelvis att den ska vara av en god kvalitet med god hygienisk standard, 

tillgodose patientens behov av trygghet och säkerhet i vården, vara lättillgänglig samt 

att arbete ska genomföras för att förebygga ohälsa. Det ska enligt denna lag också 

finnas personal, lokaler och utrustning som behövs för att god vård ska kunna 

erbjudas. 
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LVFS (2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning 

Landstingen i Sverige måste förhålla sig till läkemedelsverkets föreskrifter, LVFS 

(2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning. Föreskrifter som reglerar och utgör 

grunden för hur landstingen får hantera läkemedelsförsörjning. Några av de 

viktigaste punkterna i lagen innefattar att vårdgivaren ska organisera försörjningen 

till och inom sjukhus på ett sådant sätt att det bedrivs rationellt så att behovet av 

säkra och effektiva läkemedel tryggas. Det måste finnas ett sjukhusapotek för 

respektive landsting som är bemannat med en eller flera farmaceuter, som ansvarar 

för den funktion eller aktiviteter som tillgodoser läkemedelsförsörjningen till eller 

inom sjukhusen. 

 

Vidare tas det upp i LVFS (2012:8) att vårdgivare inte får expediera läkemedel till 

andra vårdinrättningar än sjukhus genom sitt sjukhusapotek. Vilket innebär att en 

vårdgivare endast får skicka läkemedel inom slutenvården som exempelvis sjukhus, 

och därmed inte till andra vårdenheter såsom vårdcentraler eller tandvårdsenheter 

eftersom dessa tillhör öppenvården. Det betyder däremot inte att varje sjukhus måste 

ha ett eget sjukhusapotek utan flera vårdenheter inom slutenvården kan ha samma 

sjukhusapotek. Detta beror på hur landstingen väljer att organisera 

läkemedelsförsörjningen inom slutenvården.   

 

Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) 

Lagen om offentlig upphandling är en lag som finns till för att reglera köp eller 

annan anförskaffning av varor, tjänster eller byggnader som genomförs av 

skattefinansierade myndigheter eller organisationer. Exempel på sådana myndigheter 

och organisationer kan vara kommuner, landsting, myndigheter eller offentligt ägda 

bolag. Syftet med lagen är att främja konkurrens och ekonomisk effektivitet i den 

offentliga sektorn, samt att undanröja barriärer som försvårar konkurrensen där 

exempelvis en organisation är lojal mot en specifik aktör. Organisationer och 

myndigheter inom den offentliga sektorn kan däremot välja att utföra arbetet själva 

och berörs i dessa fall inte av denna lag. 

 

Då en offentlig organisation väljer att exempelvis outsourca en aktivitet så ska de 

först beskriva vad det är för tjänst samt vilka egenskaper och omkringliggande 

faktorer som ska gälla, vilket ofta beskrivs i en kravspecifikation. De externa aktörer 
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som vill delta i upphandlingen lägger då ett anbud på det som upphandlas. Utifrån 

dessa anbud ska den offentliga organisationen utvärdera anbuden på sakliga grunder, 

för att undersöka vilka av de externa aktörerna som uppnår de ställda kraven. Bland 

aktörerna som uppnått de ställda krav ska sedan den aktör som erbjuder de mest 

förmånliga priset väljas, som därmed vinner ensamrätten att utföra det arbete som 

upphandlingen syftade till. Om de externa aktörerna anser att den upphandlande 

organisationen har brutit mot reglerna i denna lag har de rätt till att bestrida 

upphandlingen.  

 

2.2 Sourcing 

I företagsvärlden är begreppet ”sourcing” förknippat med ett antal olika 

anförskaffningsmetoder med utgångspunkten att hitta och utvärdera leverantörer som 

kan erbjuda en viss produkt eller tjänst. Det vanligaste fenomenet när man talar om 

sourcing-strategier är ”outsourcing”, som Brown & Wilson (2005, 20) definierar 

som: “The act of obtaining services from an external source”. Axelsson (1998, 188) 

förtydligar detta och menar att outsourcing utgörs av: ”Den process som innebär att 

aktiviteter som bildar en funktion och som tidigare utförts internt inom företaget i 

och med denna förändring (outsourcingen) istället köps från en extern leverantör.”  

 

Det har blivit allt mer vanligt i företag och organisationer att outsourca tjänster eller 

produktion till en extern aktör. Huvudtesen eller kriteriet som outsourcing bygger på 

är att någon aktör på marknaden kan utföra aktiviteter eller processer i värdekedjan 

bättre än organisationen på egen hand kan göra (Klainguti, 2000; Ashe, 1996). 

 

I samband med outsourcingens framfart har begreppet insourcing kommit att ta plats, 

där insourcing är raka motsatsen till outsourcing och handlar om att överföra tidigare 

utkontrakterad produktion av produkter/tjänster från den externa aktören till den egna 

verksamheten (Bengtsson, Berggren & Lind, 2005). De främsta orsakerna till 

insourcing sägs då vara ett misslyckat outsourcingbeslut, och att organisationen inte 

tagit hänsyn till samtliga faktorer innan detta beslut togs (Kremic, Tukel & Rom, 

2006). 
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2.2.1 Outsourcing utifrån två teoretiska synsätt  

För att adressera problematiken kring vilka aktiviteter som bör utföras internt, och 

vilka som borde utföras av en extern aktör med hänsyn till att en organisation ska 

agera som mest effektivt menar Nevesa, Hamacher & Scavardac (2013) att 

transaktionskostnadsteorin och det resursbaserade synsättet utvecklades. Dessa 

teoretiska synsätt syftar till att förklara varför organisationer överväger beslutet att 

outsourca vissa tjänster och sköta andra tjänster i egen regi. 

Transaktionskostnadsteorin och det resursbaserade synsättet kan även enligt Nevesa, 

Hamacher & Scavardac (2013) fungera som en sorts utgångspunkt vid 

ställningstagandet till sourcingbeslut. 

 

Transaktionskostnadsteorin  

Coase (1937) sägs vara den som utvecklade transaktionskostnadsteorin med 

utgångspunkten att organisationer ådrar sig kostnader i samband med ett köp av 

produkter eller tjänster. Dessa kostnader menar författaren inkluderar exempelvis 

pris- och leverantörsundersökningar, förhandlingar samt upphandlingar, och 

benämns som transaktionskostnader. Med hänsyn till detta menar Williamson (1979) 

att valet gällande att sköta en tjänst i egen regi eller att outsourca den därmed 

påverkar effektiviteten i organisationen. Nygaard & Bengtsson (2002) styrker detta 

och menar på att transaktionskostnaden är den avgörande faktorn till valet mellan att 

hantera en tjänst i egen regi eller att outsourca den. 

 

Mol (2007) utvecklar detta och menar att en transaktion istället karaktäriseras av två 

olika kostnader – produktionskostnad och transaktionskostnad. 

Produktionskostnaden innefattar den kostnaden för att producera en vara eller tjänst. 

Antagandet för produktionskostnaden med utgångspunkt i outsourcingteori är att 

denna kostnad generellt sett är billigare vid outsourcing då marknaden betraktas vara 

effektiv. Transaktionskostnaden omfattar ett större område av diverse kostnader vid 

genomförandet av en affär. Denna kostnad betraktas i regel högre vid outsourcing då 

företaget i detta fall kräver att förhandla med aktörer på marknaden (Mol, 2007). 

 

Med dessa två olika kostnader som utgångspunkt menar Eriksson et al. (2008) att 

aktörerna måste urskilja vilket hanteringssätt som resulterar i lägst kostnader, och 

utifrån detta ta beslutet att outsourca en tjänst eller att sköta det i egen regi. Vidare 
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tar Williamson (1979) upp tre huvudsakliga kritiska dimensioner gällande 

transaktionskostnader – återköpsfrekvens, osäkerhet och transaktionsrelaterade 

investeringar. Återköpsfrekvensen innefattar de kostnader som uppstår om det 

kontinuerligt sker transaktioner eller omförhandlingar mellan parterna. Osäkerheten 

innefattar om det är svårt att förutsäga framtida kostnadsutveckling eller om det råder 

osäkerhet kring potentiella kommande kostnader. Nevesa, Hamacher & Scavardac, 

(2013) menar att detta även kan innebära att en part i transaktionen drar fördelar av 

oförväntade förändringar i förhållanden, där exempelvis marknaden (utbud och 

efterfråga) kan komma att förändras och således påverka transaktionen. 

Transaktionsrelaterade investeringar innefattar om det vid outsourcing är nödvändigt 

med extra investeringar för att upprätthålla en god relation. Williamson (1979) menar 

att en sådan investering exempelvis kan vara att personal måste av en eller båda 

parter vid en transaktion utveckla färdigheter och kunskap specifikt till köp- och 

säljförhållandet. Råder det dåliga förutsättningar inom dessa tre kritiska dimensioner 

menar Williamson (1979) att det inte är lämpligt med outsourcing. 

 

Sammanfattningsvis menar Kakabadse & Kakabadse (2000) och Cheon, Grover & 

Teng (1995) att outsourcing ofta leder till kostnadsbesparingar vid just produktionen 

eller tjänsteutförandet, men påpekar då förutsättningen att det finns en effektiv 

marknad. Mol (2007) tar även upp de högre transaktionskostnader som ofta råder vid 

outsourcing, och menar att potentiella besparingar vid produktionskostnaden måste 

vägas mot de potentiella kostnadsökningarna vid transaktionskostnaderna, och att 

resultatet av detta bör spegla sourcingbeslutet.  

 

Resursbaserat synsätt 

Till skillnad från transaktionskostnadsteorin har det resursbaserade synsättet inte 

huvudfokus på kostnader, utan istället på vilket värde som i slutändan kan skapas för 

kunden (Nevesa, Hamacher & Scavardac, 2013). Det resursbaserade synsättet sägs 

ha tagit sitt ursprung av Penrose (1959) som menade att en organisation är uppbyggd 

som en administrativ struktur som sammanlänkar, koordinerar och integrerar 

samtliga aktiviteter inom organisationen och att individer och grupper bör ses som 

produktiva resurser. Wernerfelt (1984) styrker detta och menar att en organisations 

strategi eller mål ska ses som hur de positionerar och använder sina resurser. 

Författaren menar att resurser innefattar allting som kan uppfattas som styrkor eller 
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svagheter, vilket inkluderar exempelvis organisationens varumärke, teknologisk 

expertis, utbildad personal, effektiva procedurer eller organisationens kapital. 

 

I termer av outsourcing av tjänster eller att hantera dessa i egen regi, med 

utgångspunkt i det resursbaserade synsättet, menar Quinn & Hilmer (1994), 

Silverman (1999), Kakabadse & Kakabadse (2000) och McIvor (2000) att 

organisationer måste fokusera deras resurser till deras kärnverksamhet och områden 

som de är experter på, och således outsourca de resterande aktiviteterna. Kremic, 

Tukel & Rom (2006) påpekar i samband med detta att det är svårt att definiera vad 

som karaktäriserar en kärnverksamhet, där Quinn (2000) menar att det är de 

aktiviteter som en organisation gör bättre än andra, och Kakabadse & Kakabadse 

(2000) menar att kärnverksamheten definierar vad som gör en organisation unik. 

Silverman (1999) tar upp att organisationer bör behålla kärnverksamheten internt, 

och istället utnyttja resurser som finns på marknaden som kan hantera de aktiviteter 

de själva inte är experter på. Barney (1999), Gainey & Klaas (2003) och Grant 

(1991) styrker detta och menar att genom outsourcing kan organisationer exploatera 

eller utnyttja en effektiv marknad. Av samma skäl fast åt motsatt håll menar däremot 

Anderson (1997) att om en organisation väljer att outsourca tjänster som de är 

experter på, kan dessa tjänsters höga kvalitet riskeras vid outsourcing eftersom det 

kan vara svårt för en utomstående aktör att uppnå samma höga standard. Ghobadian, 

Speller & Jones (1994) styrker detta och menar att en hög kvalitet i många 

organisationer anses vara en nyckelfaktor till framgång, och således bör 

organisationen inte outsourca tjänster som tillhör kärnverksamhet eller område de är 

experter på. Razzque & Chen (1998) tar i samband med detta upp att det troligtvis 

inte finns aktörer som kan utföra en organisations kärnverksamhet bättre än dem 

själva. För att en organisation ska fungera som bäst, bör de utvärdera resurserna som 

finns internt inom organisationen för att sedan i de områden organisationen anses 

bristfällig utnyttja experter på marknaden, och därmed outsourca inom dessa 

områden (Teng, Grover & Cheon, 1995). 

 

Vidare menar däremot Argyres (1996) att kostnaden involverat med att uppnå de 

prestationer som efterfrågas generellt sett är höga på marknaden, och hänför detta till 

svårigheterna för de externa aktörerna att lära sig dessa tjänster. Normalt sett menar 

Espino-Rodriguez & Padron-Robaina (2006) att besluten att outsourca främst beror 
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på kostnader relaterat till att specificera och få tag i den förmågan som behövs inom 

organisationen, det vill säga transaktionskostnaderna. Däremot menar Barney (1999) 

i linje med Argyres (1996) att kostnader inte enbart går att relatera till specificering 

och erhållandet av tjänsterna, utan även att just kunskapen kan vara dyr att förvärva 

av en extern aktör. Utöver detta tar Antonucci, Lordi & Tucker (1998) upp att om en 

aktivitet kräver speciell kompetens kan denna vara svår att erhålla från en extern 

aktörer. Argumentet råder då att det kan anses vara effektivare att hantera tjänsten i 

egen regi och istället internutbilda personal inom dessa områden. 

 

Kombinera transaktionskostnadsteorin med ett resursbaserat synsätt 

I en studie gjord av Nevesa, Hamacher & Scavardac (2013) undersöktes 

transaktionskostnadsteorin samt det resursbaserade synsättets framgång vid 

outsourcingbeslut, där en undersökning gjordes på sex olika organisationer. När 

dessa två teorier användes isolerat menar författarna att resultatet ledde till 

misslyckad outsourcing, och argumenterar då istället för att de båda teorierna borde 

användas kompletterande. Flera författare (Mayer & Salomon, 2006; Holcomb & 

Hitt, 2007; Verwaal, Commandeur & Verbeke, 2009) styrker detta och menar att det 

resursbaserade synsättet ser organisationen som en helhet, och jämför de interna 

resurserna med de resurser som finns på marknaden för att därefter ta beslut 

angående outsourcing. Transaktionskostnadsteorin analyserar istället transaktion för 

transaktion, och söker efter en styrningsstruktur som minimerar 

transaktionskostnader och därmed ökar effektiviteten av organisationen på kort sikt. 

Vidare styrker Arnold (2000) detta resonemang och menar att 

transaktionskostnadsteorin främst fokuserar på kortsiktiga faktorer, och utgår enbart 

från de transaktionskostnader som uppstår vid outsourcing. Författaren menar att det 

resursbaserade synsättet adderar ett mer långsiktigt perspektiv, där företagets strategi 

och resurser är utgångspunkten. Mayer & Salomon (2006) menar att eftersom 

transaktionskostnadsteorin är fundamentalt grundat i aspekter som rör en transaktion, 

medan organisationens resurser behålls konstanta, så saknas analysen av hur 

skillnader i resurser influerar transaktionens beslut. En analys som det resursbaserade 

synsättet kompletterar med. 
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2.2.2 Faktorer att ta hänsyn till vid outsourcing 

Utöver ovan nämnda teoretiska synsätt tar Kremic, Tukel & Rom (2006) upp att 

aktiviteternas karaktär och organisationens omgivning även är påverkande faktorer 

som bör tas i beaktande vid sourcingbeslut. 

 

Aktiviteternas karaktär 

Kremic, Tukel & Rom (2006) menar att vissa aktiviteter är mer eller mindre 

anpassade till att outsourcas. Enligt Prencipe (1997) är aktiviteters komplexitet ett 

sådant karaktärsdrag, där författaren menar att invecklade och omfattande processer 

kan vara svåra att outsourca. Detta då den externa aktören som ska genomföra dessa 

aktiviteter måste vara integrerade i processen, förstå dess omständigheter och de 

villkor som gäller. Författaren menar då att komplexa aktiviteter är mindre anpassade 

eller lämpliga att outsourcas. Vidare tar Kremic, Tukel & Rom (2006) upp hur 

många anställda som är involverade i aktiviteten som ett karaktärsdrag att ta hänsyn 

till vid sourcingbelsut. Att outsourca en aktivitet som resulterar i att flera anställda 

blir avskedade kan medföra många risker. Detta menar Beaumont & Costa (2002) 

beror på att om en person blir avskedad kommer kvarvarande personer anta att dem 

står på tur och därför finns det risk att moralen, lojaliteten och förtroendet till 

organisationen minskar. I denna fråga gäller det att ta ställning till vad målet med 

sourcingbeslut är, och därefter hantera konsekvenserna på bästa sätt (Kremic, Tukel 

& Rom, 2006). 

 

Organisationens omgivning 

En organisations omgivning är enligt Kremic, Tukel & Rom (2006) och Antonucci, 

Lordi & Tucker (1998) en viktig faktor att ta hänsyn till vid sourcingbeslut, där de 

menar att politiska val och nationella eller internationella trender tenderar att påverka 

sourcingbesluten för främst offentliga organisationer. Kremic, Tukel & Rom (2006) 

lyfter även fram lagar som en stor påverkande faktor, där organisationer måste följa 

de befintliga lagar som finns vid outsourcing samt de avtal som fastställts med extern 

aktör. Vidare är chefers preferenser enligt Kremic, Tukel & Rom (2006) en 

påverkande faktor, där inflytelserika chefer har stor påverkan på vilka aktiviteter som 

outsourcas. Anser dessa personer att en aktivitet ska skötas i egen regi, är det stor 

chans att det förblir så, samtidigt som andra aktiviteter kan outsourcas av samma 

skäl. Detta kan leda till att ett sämre beslut prioriteras framför ett mer gynnsamt 

beslut för organisationen, vilket är en aspekt som beslutsfattarna bör ta hänsyn till 
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vid sourcingbeslutet för att säkerställa att ett korrekt beslut fattas (Kremic, Tukel & 

Rom, 2006).  

 

Green (2000) lyfter fram att bristen av mänskliga resurser som en annan påverkande 

faktor vid sourcingbeslut för främst offentliga organisationer, där författarna menar 

att bristen på personal kan vara en påverkande faktor för organisationens val av att 

outsourca. Författaren menar att offentliga organisationer i större utsträckning kan 

vara begränsade av regler och förordningar än privata företag, och att de därför 

exempelvis inte kan eller får anställa fler personer. Green (2000) menar att om 

tillgången av kompetent personal är begränsad eller om regler och förordningar 

begränsar organisationen att anställa fler, är det större chans att just denna aktivitet 

outsourcas. 

 

2.2.3 Drivkrafter och motivation till outsourcing 

Kremic, Tukel & Rom (2006) tar upp tre olika drivkrafter till varför organisationer 

väljer att outsourca - kostnadsdriven-, strategiskt driven- och politiskt driven 

outsourcing. Drivkrafterna grundar sig i de olika fördelar en organisation potentiellt 

kan generera genom outsourcing.  

 

Kostnadsdriven outsourcing har tidigare nämnts i samband med 

transaktionskostnadsteorin, och är en drivkraft till outsourcing.  Huvudtesen i denna 

drivkraft är enligt Klainguti (2000) och Ashe (1996) att organisationer kan outsourca 

mindre viktiga aktiviteter, eller aktiviteter där de anses bristfälliga, till en extern 

aktör som kan hantera dessa på ett effektivare och billigare sätt. Klainguti (2000) och 

Ashe (1996) tar då upp att kostnadsbesparingar kan uppstå till följd av skalfördelar, 

där vissa aktiviteter kan utföras i större skala vid outsourcing och således minskar 

kostnaderna för organisationen.  

 

Strategisk driven outsourcing togs tidigare upp främst i samband med det 

resursbaserade synsättet, och innebär enligt Wright (2001), Antonucci, Lordi & 

Tucker (1998) och Willcocks, Lacity & Fitzgerald (1995) att organisationer strävar 

efter att bli mer flexibla och kunna fokusera på sin kärnverksamhet, och således 

outsourca de aktiviteter som är icke-kritiska för organisationen. Barney (1999), 

Gainey & Klaas (2003) och Grant (1991) menar att organisationer genom att 
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outsourca sådana aktiviteter kan utnyttja markanden och ta del av experter inom ett 

visst område. Detta outsourcingmotiv är enligt Quinn (2000) en följd av den höga 

grad av konkurrens på marknaden, där organisationer tvingas fördela resurser till de 

områdena där de gör störst påverkan, vilket är kärnverksamheten. Kremic, Tukel & 

Rom (2006) styrker detta motiv och påstår att organisationers flexibilitet blivit 

alltmer viktigt då organisationer ständigt måste anpassa sig till exempelvis 

marknadsförändringar eller nya produkter och teknologier. Outsourcing kan därmed 

ses som en strategi för att skapa denna flexibilitet, där organisationer i större 

utsträckning kan utveckla och förnya de produkter som inkluderas i 

kärnverksamheten och bortse från de mindre kritiska aktiviteterna. Gordon & Walsh 

(1997) och Kakabadese & Kakabadse (2000)  menar även att organisationer genom 

outsourcing har större möjlighet att investera i den senaste teknologin och 

utrustningen eftersom verksamheten är fokuserad till ett specifikt område, samtidigt 

som den externa aktören erbjuder infrastruktur och välutvecklade system inom sitt 

område.  

 

Politisk driven outsourcing syftar enligt Kremic, Tukel & Rom (2006) till att privata 

och offentliga organisationers motiv till outsourcing är olika. Avery (2000) menar att 

outsourcing i offentliga organisationer genomförs för att tillgodose välfärden, 

samtidigt som privata företag i större utsträckningen har strategiska och ekonomiska 

motiv. Författaren menar att äganderollen har stor inverkan på motiv och mål för 

outsourcingbeslutet.  

 

Förutom de drivkrafter som Kremic, Tukel & Rom (2006) presenterar finns det fler 

fördelaktiga aspekter som kan ses som motivation till att outsourca processer eller 

aktiviteter, dessa aspekter tillsammans med tidigare nämnda sammanfattas i tabell 1. 
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Tabell 1. Fördelar och möjligheter med outsourcing, reviderade från Kremic, Tukel & Rom (2006, 

471). 

 

 

Enligt Razzaque & Chen (1998) och Kakabadse & Kakabadse (2000) kan minskade 

investeringar och färre antal anställda vara andra motiv till att outsourca aktiviteter. 

Där outsourcade aktiviteter inte längre kräver nya investeringar eller anställda som 

hanterar dessa processer, detta då en extern part istället hanterar och fördelar resurser 

till aktiviteten.  

 

2.2.4 Nackdelar och risker med outsourcing 

Vid outsourcingbeslut finns det även nackdelar och risker som det i många fall gäller 

att förebygga för att undvika (Belcourt, 2006). Juras (2008) menar att en stor 

anledning till att outsourcingbeslut misslyckas är till följd av att organisationer inte 

lyckas förebygga de risker som finns, och de tänkta därmed inte uppnås. Reilly 

(2014) och Greaver II (1999) menar då att organisationer ofta fokuserar på fördelarna 

som kan genereras genom att outsourca, vilket gör att riskerna glöms bort. 

Schniederjans (2005) menar att eventuella nackdelar först visar sig på längre sikt, där 



  
 

31 

problem byggs upp under en längre tid och är därför svåra att hantera. I tabell 2 

sammanfattas de nackdelar och risker som finns vid outsourcing. 

 

Tabell 2. Nackdelar och risker med outsourcing, reviderade från Kremic, Tukel & Rom (2006, 472). 

 

 

 

Enligt Roberts (2001) och Avery (2000) är förlorad flexibilitet en väsentlig nackdel, 

där organisationer blir låsta av långa avtal med en extern aktör, och kan därför inte 

genomföra de önskvärda förändringarna. Detta kan bli väldigt problematiskt, 

speciellt om organisationer är verksamma på en snabbt föränderlig marknad, och 

således måste anpassa sig till exempelvis nya krav eller förbättrade tekniker. Detta 

kan även vara fallet vid ett dåligt val av partners, där deras intentioner inte går i linje 

med den outsourcande organisationen (Avery, 2000; Gordon & Walsh, 1997).  
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Vidare menar Quinn & Hilmer (1994) och Leavy (1996) att förlorad kärnkompetens 

ses som en ytterligare eventuell nackdel vid outsourcing. Där personalnedskärning 

till följd av att outsourcing medför att kompetens försvinner från organisationen till 

en utomstående aktör, vilket kan göra organisationen beroende av en extern aktör 

som då besitter denna nödvändiga kompetens som organisationen behöver. Genom 

outsourcing menar då Schniederjans (2005) att en organisation även förlorar 

kontrollen över aktiviteter eller processer. Organisationen kan inte längre specifikt 

kontrollera hur en tjänst genomförs och därmed inte heller utvärdera om den 

genomförs på ett korrekt sätt av den externa aktören. Författaren hänför då till att om 

kontrollen förloras minskar även möjligheten till att utföra förbättringsmöjligheter 

vid problem. 

 

Avery (2000) menar att dåliga relationer vid outsourcing kan vara en ytterligare 

nackdel som enligt Willcocks, Lacity & Fitzgerald (1995) och Crone (1992) kan bero 

på ett dåligt val av partnerföretag. Foxx, Bunn & McCay (2009) menar även att 

kommunikations- och integrationsproblem är vanligt förekommande vid outsourcing, 

vilket kan vara en bidragande faktor till dåliga relationer mellan aktörerna. Detta kan 

leda till att produkten eller tjänsten som ska levereras inte uppnår de ställda 

förväntningarna eller att de inte levereras i rätt tid. Viktigt är därför att skapa en god 

relation med en extern aktör och sätta upp gemensamma mål för att få samarbetet att 

fungera (Foxx, Bunn & McCay, 2009). 

 

Några ytterligare anledningar till misslyckade outsourcingbeslut är ospecificerade 

och långa avtal (Willcocks, Lacity & Fitzgerald, 1995). Vid outsourcing krävs det 

enligt Willcocks, Lacity & Fitzgerald (1995) att kravspecifikationerna är tydligt 

utformade och inkluderar specifikt de faktorer, aktiviteter och processer som 

organisationen outsourcar. Eftersom kravspecifikationen är grunden till avtalet, styr 

den leverantörens arbetsuppgifter. Glöms faktorer bort att inkluderas i 

kravspecifikationen genomförs dessa inte av den externa aktören, och om kraven är 

diffust beskrivna kan de leda till en tolkningsfråga av den externa aktören. 

Kakabadse & Kakabadse (2000), Willcocks, Lacity & Fitzgerald (1995) och Quinn 

& Hilmer (1994) tar då upp gömda kostnader som en av de vanligaste fallgroparna 

vid outsourcing, där de tänkta kostnadsbesparingarna istället övergår till ökade 
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kostnader. Exempel på dessa gömda kostnader kan vara just omförhandling av avtal 

till följd av dåligt utformade kravspecifikationer eller övergångskostnader. 

 

Principal- agent teorin 

En ytterligare stor risk vid outsourcing går enligt Jensen & Meckling (1976) att 

beskriva med principal-agent teorin. Teorin utgår från att ett förhållande mellan en 

agent och principal uppstår när en organisation eller individ anställer en annan 

organisation eller person att utföra ett visst uppdrag. Cheon, Grover & Teng, (1995) 

menar att vid outsourcing identifieras detta med att organisationen som vill lägga ut 

en tjänst för outsourcing utgör principalen, och den externa aktören är således 

agenten.  Resultatet av detta förhållande blir en separation av ägande och kontroll, 

där principalen lämnar över ansvaret att utföra vissa arbetsuppgifter till agenten. 

Problem kan i detta fall skapas till följd av att principalen och agenten båda har målet 

att maximera sin egen nytta. Gällande outsourcing kan detta beteende urskiljas där 

principalen vill ha maximal nytta för den avtalade kostnaden, samtidigt som agenten 

istället vill erbjuda det som är mest kostnadseffektivt för dem (Cheon, Grover & 

Teng, 1995). 

Jensen & Meckling (1976) menar att när en agent används sker vissa avvikelser från 

principalens mål, men att dessa avvikelser går att begränsa. Författarna tar upp att 

principalen måste kontrollera agenten genom att skapa en relation eller att erbjuda 

andra incitament för att följa principalens intresse.  Kostnader kan då uppstå för 

principalen som relateras till att övervaka och övertyga agenten att arbeta i 

engagemang med principalens önskemål (Cheon, Grover & Teng, 1995). 

Agentkostnader definieras som summan av kostnader för kontroll, relationsbyggande 

och incitament (Jensen & Mecklin, 1976). Om principalen istället utfört tjänsten i 

egen regi hade resurser använts på ett sätt som var av bäst intresse för principalen. 

Huvudtesen i principal- agent teorin vid outsourcing är att om upphandlingen eller 

samarbetet integrerar intresset för respektive aktör skapas bättre förutsättningar för 

att outsourca (Jensen & Mecklin, 1976). Mol (2007) påpekar däremot att om 

skillnader i intressen påverkar i stor utsträckning och kvarstår, så utgör outsourcing 

ett sämre alternativ än hantering i egen regi. 
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2.2.5 Insourcing 

I samband med dessa nackdelar eller risker vid outsourcing tar Schniederjans (2005) 

upp insourcing som är besläktat med outsourcing, och kan beskrivas som den raka 

motsatsen till outsourcing. Begreppet kan också beskrivas som att hantera en tidigare 

outsourcad tjänst i egen regi (Bergstra & Vlijmen, 2010). Då outsourcingavtal ofta 

sträcker sig under en bestämd tid, har organisationen ofta möjlighet att efter avtalets 

slut förnya detta kontrakt eller välja att insourca tjänsten. Enligt Amiti & Wei (2004) 

leder outsourcingbeslut som inte uppnått de tänkta fördelarna ofta till insourcing. 

Insourcing kan även ske när organisationen anser att de kan genomföra de 

outsourcade aktiviteterna på ett bättre och billigare sätt än den kontraktade 

leverantören (Amiti & Wei, 2004).  

 

 

2.3 Outsourcing i hälso- och sjukvården  

I försök att främst reducera kostnader i hälso- och sjukvården menar Sarpin & 

Weideman (1999) att outsourcing blivit allt vanligare. Författarna menar att hälso- 

och sjukvården har kommit att utvecklas från att hantera samtliga aktiviteter i egen 

regi, till att outsourca flertalet mindre viktiga aktiviteter och fokusera på 

kärnverksamheten. Moschuris & Kondylis (2006) hänför till flera författare i USA, 

Storbritannien, Nya Zeeland och Kanada som genom forskning av outsourcing i 

hälso- och sjukvården kommit fram till de främsta fördelarna som kan generereras 

genom outsourcing av tjänster. De menar att outsourcing av aktiviteter som inte 

tillhör kärnverksamheten bidrar till högre kvalitet, kostnadsbesparingar och ett ökat 

fokus till just kärnverksamheten. Guimaraes & Carvalho (2011) menar däremot att 

flera studier pekar på att kostnadsbesparingarna som skapas genom outsourcing i 

hälso- och sjukvården är felaktig, då flera gömda kostnader i samband med 

exempelvis upphandlingar inte räknas med. Författarna beskriver även svårigheter 

med integration och koordination av outsourcing i just hälso- och sjukvården, och att 

detta kan resultera i sämre kvalitet än tidigare. 

 

2.3.1 Krav vid outsourcing inom hälso- och sjukvården 

Roberts et al. (2013) tar upp hur viktigt det är att säkerställa att det finns kunnig 

personal vid outsourcing inom hälso- och sjukvården. Författarna menar att det måste 

finnas tjänsteleverantörer som förstår värdet av arbete i förebyggande syfte, och att 

tjänsteleverantörerna följer den utvecklingen som sker gällande exempelvis IT. För 
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att uppnå fördelarna med outsourcing inom hälso- och sjukvården förklarar 

författarna vidare att det då krävs tillgänglig, välutbildad och kunnig personal som 

kan hantera det som sjukhusen efterfrågar på ett effektivt sätt och som följer de lagar 

och förordningar som finns. Då hög kvalitet är av yttersta vikt inom just hälso- och 

sjukvården betonar Roberts et al. (2013) starkt vikten av kompetent personal. 

 

Roberts et al. (2013) tar upp en stor skillnad gällande outsourcing av aktiviteter i 

hälso- och sjukvården med att sköta aktiviteterna i egen regi. Författarna hänför till 

det faktum att tjänsteleverantörerna motiveras av lönsamhet, och inte vad varken 

hälso- och sjukvården eller välfärden gynnas av. Den tidigare nämnda principal- 

agentteorin kan då tas upp i samband med detta, där det råder skillnader gällande 

målsättningarna. Roberts et al. (2013) menar däremot att detta är acceptabelt så länge 

kostnaderna balanseras ut med tjänsterna som utförs, och att dessa tjänster utförs i 

den kvalitet som krävs för att uppfylla standarden och lagarna inom landets hälso- 

och sjukvård. Roberts (2001) menar vidare att outsourcing inom hälso- och 

sjukvården bygger på respekt och förståelse mellan de båda parterna, och att det är 

först då en så kallad “win-win” situation kan uppstå och båda parterna gynnas.  

 

2.3.2 Hinder med outsourcing inom hälso- och sjukvården 

Innan sourcingbeslut tas inom hälso- och sjukvården menar Barthélemy & Adsit 

(2003) att hänsyn först måste tas till om det verkligen är kostnadseffektivt att anställa 

en utomstående aktör att utföra tjänster som tar ett prispålägg för detta. De måste 

även fundera kring om det verkligen är berättigat att i detta fall outsourca 

aktiviteterna istället för att hantera dem i egen regi, och utvärdera om det finns 

erfaren och kompetent personal på marknaden som kan utföra tjänsterna i den 

kvalitet som krävs och samtidigt vara kostnadseffektiva. Roberts et al. (2013) tar i 

samband med detta upp att det är vanligt att frekvent byta ut och testa nya och 

eventuellt billigare tjänsteleverantörer, men att detta kan hämma chanserna att bygga 

upp ett bra partnerskap mellan två parter. Författarna menar då att detta kan leda till 

att tjänsteleverantörerna endast fokuserar på lönsamheten i ett avtal, och bortser då 

från långvariga lönsamma “win-win” förhållanden i större utsträckning. 
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Churchill (2008) beskriver vidare problemet att outsourcingkontrakt generellt sett 

varar mellan fem till sju år och att ledningen genom de långa avtalen kan finna det 

svårt att ta sig ur kontrakten till följd av finansiella risker eller stora problem vid 

övergången till hantering i egen regi. De långa kontrakten kan därmed leda till att 

sjukhusen förlorar den kompetens som numera outsourcas, och att de efter kontraktet 

löper ut tvingas fortsätta outsourca dessa aktiviteter till en extern aktör. Författaren 

beskriver vidare hälso- och sjukvården som en snabbt föränderlig bransch där ett 

långt outsourcingkontrakt i efterhand kan visa sig vara en dålig investering, där 

exempelvis den externa aktören inte utvecklas i takt med marknadens utveckling. 

Saidel & Harlan (1998) och Sullivan (2009) påpekar även problematik vid 

upphandlingar med tjänsteleverantörer inom hälso- och sjukvården. Författarna 

menar att risken är stor att utforma dåliga eller otydliga upphandlingar med extern 

part, där det kan komma att bli kostsamt då det tillkommer ytterligare kostnader för 

sjukhusen att omförhandla och inkludera det som missades i upphandlingen. 

 

För att sammanfatta det hela är outsourcing inom hälso- och sjukvården till stor del 

beroende av transparens, integration och tillit mellan de två olika parterna. För att 

lyckas med outsourcing inom hälso- och sjukvården är det nödvändigt att skapa ett 

långvarigt förhållande, där kostnadseffektivitet och hög kvalitet kan uppnås med 

erfaren och kunnig extern part (Roberts et al., 2013). Detta kan däremot bara uppnås 

om det finns en marknad med lämpliga aktörer, och att en tydlig och utförlig 

upphandling sker med den externa aktören (Aramark Healthcare, 2011). Roberts et 

al. (2013) påpekar att huvudmålet för hälso- och sjukvården är att uppnå god 

vårdkvalitet, och att sjukhusen måste ta hänsyn till att vårdkvaliteten inte tar skada i 

samband med potentiella konstandsbesparingar genom outsourcing. 

 

 

2.3.3 Marknadsstruktur vid outsourcing i sjukvården 

Vid valet att outsourca tjänster inom hälso- och sjukvården betonar Young (2002) 

vikten av en konkurrensutsatt marknad. Författaren menar att marknadsstrukturen är 

viktig att ta hänsyn till vid beslut att outsourca aktiviteter inom hälso- och 

sjukvården. För att skörda de potentiella fördelarna som outsourcing kan generera, 

såsom lägre kostnader och högre effektivitet, menar författaren att marknaden av 

tjänsteleverantörer måste vara mättad eller högt konkurrensutsatt. Enligt Norman & 
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Thisse (2011)  finns det fyra vanliga kategorier av marknadsstrukturer – fullständig 

konkurrens, monopolistisk konkurrens, oligopol och monopol. 

 

Den fullständiga konkurrensen är vad Young (2002) förespråkar vid outsourcing i 

hälso- och sjukvården. Denna marknadsstruktur innebär att det råder hög konkurrens 

på marknaden mellan aktörerna. Marknadsstrukturen sägs gynna konsumenten då 

konkurrensen mellan aktörerna gör att varje aktör erbjuder högsta möjliga kvalitet till 

lägsta möjliga kostnad. I kontrast till denna konkurrensutsatta marknad menar 

Norman & Thisse (2011) att oligopol och monopol istället är marknadsstrukturer 

som missgynnar konsumenten. 

 

Ett monopol kännetecknas enligt Norman & Thisse (2011) av att det endast finns en 

aktör på marknaden med många konsumenter. Resultatet av detta blir att den 

ensamma aktören kan sätta ett högt pris då de inte konkurrerar med någon, och 

konsumenten har inget annat val än att acceptera det höga priset. Oligopol är däremot 

en marknadsstruktur som innebär att endast ett fåtal företag dominerar (Dwivedi, 

2006; Friedman 1983; Ghai & Gupta, 2002). Monopol och oligopol är marknader 

som Young (2002) menar är ofördelaktiga vid outsourcing i hälso- och sjukvården, 

Mol (2007) styrker detta argument, och menar att kostnadsbesparingar till följd av 

outsourcing förutsätter att marknaden är effektiv. Oligopol utgörs enligt Dwivedi 

(2006) av en marknad där, likt vid monopol, leverantörerna har en fördel gentemot 

konsumenten och kan ofta sätta höga priser till följd av hög efterfråga och lågt utbud. 

En vanlig följd av en oligopolmarknad är ett sorts outtalat samarbete mellan 

aktörerna, där ingen aktör sänker priserna och att de håller konstant höga priser för 

att samtliga aktörer ska gynnas. En annan följd kan bli att aktörerna delar upp 

marknaden, och därmed kan hålla höga priser då de blir ensamma inom sitt område 

(Friedman, 1983). Det kartelliknande beteendet vid oligopol leder högre priser och 

minskat utbud, samt kan de aktörer som är aktiva i ett oligopol agera ineffektivt till 

följd av brist på konkurrens (Ghai & Gupta, 2002). 

 

Den sista marknadsstrukturen utgörs som en monopolistisk konkurrens. Marknaden 

kännetecknas av att kunderna har flera olika produkter/tjänster att välja mellan men 

där en viss sorts produkter eller tjänster sticker ut på något sätt framför andra. 

Resultatet av detta blir trots alla konkurrensen vissa produkter ändå kan höjas i pris 



  
 

38 

utan att förlora kunder då dessa produkter är unika gentemot de andra (Norman & 

Thisse, 2011).  

 

 

2.4 Modeller som beslutsunderlag  

Innan ett beslutsfattande sker gällande om en organisation ska outsourca eller inte 

menar Rosenzweig (2014) att modeller kan användas för att skapa noggranna 

förutsägelser och optimala val. Författaren menar däremot att modellerna måste vara 

anpassade och användas på ett bra sätt för att de ska generera de tänka fördelarna. 

Modeller kan med framgång användas som beslutsunderlag då mönster kan urskiljas 

eller då variablers påverkan på ett beslut ska testats. Beslutsmodellernas framgång 

kan enligt Lovallo & Sibony (2006) relateras till att data analyseras objektivt och på 

ett likvärdigt sätt, vilket är svårt att uppnå då människor ska ta beslut till följd av att 

deras personliga preferenser kan komma att spegla beslutet. 

 

Gällande outsourcing förespråkar Li (2013) och Reilly (2014) att beslutsmodeller 

tillämpas. Dels på grund av de fördelar som Lovallo & Sibony (2006) presenterade, 

men även för att organisationer ska förses med ett bra underlag som inkluderar 

samtliga påverkande faktorer som ger en helhetsbild innan sourcingbeslutet tas. Detta 

för att beslutet ska bli lyckat och generera de tänkta fördelarna (Kelley & Jude, 2005; 

Li, 2013). 

 

2.4.1 Beslutsträd som underlag vid sourcingbeslut 

Ett beslutsträd är en modell som är vanlig att tillämpa vid beslutsfattande, där data 

klassificeras och sorteras med olika knytpunkter (Buntine & Niblett, 1992). Trädets 

grenar visar olika påverkande faktorer och vilken effekt dessa har på beslutet. 

Modellen inleds ofta med en knytpunkt (roten), där det finns två eller flera vägar 

(grenar) att gå, beroende på hur attributet påverkas av just denna faktor (Mitchell, 

1997). Beroende på vilka vägval som görs finns det olika faktorer som påverkar och 

således nya knytpunkter. Detta medför att attributens påverkande effekter tydligt kan 

urskiljas genom att följa de vägval som genomförts, där beslutets fulla effekt kan 

förutses (Sullivan, 2015). Chen, Sheu & Liu (2006) menar att alla väsentliga faktorer 

måste inkluderas för att underlagen ska vara tillförlitliga.  
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Enligt Banerjee (2015) kan beslutsträden utformas och anpassas till specifika 

områden, vilket gör att beslutsunderlaget från modellen anses vara tillförlitligt då 

modellen kan inkludera alla de faktorer som är viktiga för en viss bransch eller 

organisation. Gladwin (1989) styrker detta och menar att beslutsträd har förutsett en 

stor mängd beslut i olika kontexter med hög träffsäkerhet, vilket enligt författaren 

gör beslutsträden flexibla och användbara i många olika situationer. Reilly (2014) 

menar att beslutsträd kan användas som underlag vid sourcingbeslut, där modellen är 

utformad för att organisationen ska kunna utvärdera varje steg av beslutet och 

därmed undersöka aktivitetens lämplighet att outsourcas. Nedan i figur 3 illustreras 

ett exempel på hur ett beslutsträd kan användas som underlag vid outsourcing. 

 

 

 

 
Figur 3. Beslutsträd som underlag vid sourcingbeslut (Reilly 2014, 10). 
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I figur 3 har Reilly (2014) utformat ett beslutsträd med fokus på kärnverksamheten, 

där knytpunkterna utgår ifrån frågor som behandlar om aktiviteterna som är tänka att 

outsourcas berör kärnverksamheten. Som tidigare nämnt kan tydliga vägval urskiljas 

beroende på hur en faktor påverkar aktivtetens lämplighet för outsourcing. Figuren 

visar dock en förenklad variant av ett beslutsträd för outsourcing, då det för många 

organisationer ofta finns fler aspekter kring beslutet att inkludera vilket medför en 

mer omfattande modell (Reilly 2014). 

 

2.5 Analysmodell 

I figur 4 nedan illustreras analysmodellen för denna studie som avser att visa hur den 

teoretiska referensramen är sammankopplad och hur de olika teorierna förhåller sig 

till varandra. Hur de olika stegen hänger ihop med varandra förklaras mer ingående 

nedan, där även motivet till frågeområdena presenteras som ligger till grund för den 

empiriska materialinsamlingen.  

 

 
Figur 4. Analysmodell. 



  
 

41 

 

Analysmodellen visar hur de olika teorierna förhåller sig till varandra. Där 

landstingsfullmäktige är den som bär högsta ansvaret vid besluten att antingen 

outsourca läkemedelförsörjningen eller att hantera den i egen regi. Det framgick att 

detta beslut är reglerat av lagar och förordningar, samtidigt som kostnadsbesparingar 

och vårdkvalitet togs upp som stora påverkande faktorer till beslutet. Frågan som 

råder är då om läkemedelsförsörjningen med hänsyn till dessa lagar och 

förordningar, samt vårdkvalitet och kostnader borde hanteras i egen regi eller 

outsourcas? 

 

För att besvara denna fråga är det alltså först nödvändigt att ta upp de faktorer som 

finns att ta hänsyn till vid dessa sourcingbeslut, samt vilka fördelar/möjligheter och 

nackdelar/risker som kan identifieras vid outsourcing. Eftersom 

läkemedelförsörjningen är starkt knytet till hälso- och sjukvården beskrevs det vad 

som är specifikt vid sourcingbeslut inom just hälso- och sjukvården. Dessa teoretiska 

områden speglar därefter den empiriska datainsamlingen.  

 

2.5.1 Frågeområden  

Utifrån problemdiskussionen och den teoretiska referensramen belyses de områden 

som varit i fokus vid genomförandet av studien, och även varför dessa områden 

ansågs intressanta. 

 

Läkemedelsförsörjning i egen regi eller outsourcing 

Utifrån problembakgrunden är det självklart intressant att först kartlägga hur 

landstingen hanterar läkemedelsförsörjningen. Intresset grundar sig i att sjukhusen i 

landstingen har samma mål, som tidigare beskrevs att enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) erbjuda en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Trots detta identifierades det att hanteringssättet skiljer sig från 

landsting till landsting.  

 

Orsaken till valet av hanteringssätt gällande läkemedelsförsörjning i 

landstingen 

Det förmodligen mest intressanta i studien var att undersöka varför landstingen valt 

att hantera läkemedelsförsörjningen så pass olika. Vilket beslutsunderlag låg till 
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grund för beslutet? Var beslutet tagit utifrån finansiella grunder, vad som ansågs bäst 

för att främja vårdkvaliteten eller någonting annat? I teoriavsnittet belystes flera olika 

motiv och drivkrafter till varför outsourcing är fördelaktigt, inte bara för 

organisationer i allmänhet, utan även inom hälso- och sjukvården. Vidare beskrevs 

risker, nackdelar och faktorer att ta hänsyn till vid outsourcing, och hur viktigt det 

var med förstudier och beslutsmodeller innan ett sourcingbeslut togs. Det är därför 

intressant att undersöka varför landstingen hanterar läkemedelsförsörjningen som 

dem gör, och i vilken utsträckning denna teoretiska referensram speglar 

läkemedelsförsörjningen för de svenska landstingen. Intressant i detta frågeområde är 

även att klargöra vilka kritiska områden som finns för hanteringen av 

läkemedelsförsörjning, och vad det är som prioriteras vid sourcingbesluten i de 

svenska landstingen.  

 

För- och nackdelar med respektive hanteringssätt av läkemedelsförsörjningen 

I teorikapitlet presenterades flera olika positivt- och negativt påverkande faktorer 

gällande outsourcing. Den teoretiska referensramen kring outsourcing var däremot 

generellt grundad då det idag råder bristande forskning av området outsourcing inom 

svensk hälso- och sjukvård, och framförallt outsourcing av specifikt 

läkemedelsförsörjning. Intressant att undersöka är därför vilka fördelar respektive 

nackdelar som experterna inom svensk hälso- och sjukvård kan identifiera inom 

området läkemedelsförsörjning. Då studien syftar till att skapa en beslutsmodell som 

kan verka vid sourcingbeslut inom läkemedelsförsörjning, ansågs det viktigt att ta 

hänsyn vilka kritiska områden som kan identifieras vid specifikt 

läkemedelsförsörjning.  

 

Vårdkvalitet och läkemedelsförsörjning  

Vårdkvalitet ska enligt Socialstyrelsen (2007) prioriteras inom svensk hälso- och 

sjukvård, och det ansågs därför intressant att undersöka hur valet av hanteringssätt 

gällande läkemedelsförsörjning påverkar just vårdkvaliteten. Läkemedelsverket 

(2013a) beskriver läkemedelsförsörjning som en viktig och grundläggande 

förutsättning till en fungerande hälso- och sjukvård och att det måste hanteras på ett 

effektivt sätt. Vidare var avsikten att klargöra om respondenterna ansåg att 

läkemedelsförsörjningen var en viktig del i skapandet av god vårdkvalitet, och om de 

anser att valet av hanteringssätt påverkar just vårdkvaliteten. Intressant att undersöka 
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är även vilka områden inom läkemedelsförsörjningen som kan påverka 

vårdkvaliteten. 

 

Andra påverkande faktorer för läkemedelsförsörjningen 

Som tidigare nämnts i problembakgrunden har det varit monopol på den svenska 

apoteksmarknaden från 1970 till 2009. Då monopolet nyligen avskaffats och Young 

(2002) och Mol (2007) tar upp marknadssituationen som viktig att ta hänsyn till vid 

outsourcing, ansågs det intressant att undersöka vilken marknadsstruktur som råder 

på apoteksmarknaden, samt om landstingen påverkas av den nuvarande 

marknadsstrukturen. Vidare var det intressant att undersöka om det fanns lagar och 

förordningar som på något sätt begränsade landstingen i deras val av hanteringssätt 

och i sådana fall på vilket sätt detta gjordes. Lagen om offentlig upphandling 

(2007:1091) tar exempelvis upp att de offentliga organisationer måste upphandla 

tjänsten till den aktör som uppnår de ställda kraven och erbjuder det  lägsta priset, 

har detta påverkat sourcingbesluten? Utöver detta ansågs det även intressant att 

undersöka om landstingen ser några andra påverkande faktorer gällande 

hanteringssättet av läkemedelsförsörjningen. Detta eftersom beslutsmodellen som 

ska utformas inte ska vara bristfällig eller otillräcklig genom att exkludera några 

potentiellt viktiga faktorer eller områden.   
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3 Metod      

       

Metodkapitlet beskriver studiens tillvägagångssätt samt de diskussioner och 

ställningstaganden som låg till grund för de metodval som gjordes. Kapitlet inleds 

med en beskrivning av den surveyundersökning som genomfördes på landstingen i 

Sverige, där strukturerade telefonintervjuer användes som datainsamlingsmetod. 

Därefter beskrivs tillvägagångssättet för den teoretiska datainsamlingen, och 

slutligen presenteras hur studien har utformats för att uppnå kvalitetskriterierna samt 

hur den har förhållit sig till de forskningsetiska övervägandena. 

       

3.1 Undersökning av läkemedelsförsörjning i Sveriges landsting  

3.1.1 Kvantitativ forskningsstrategi 

Då syftet med studien är att först kartlägga hur landstingen i Sverige hanterar 

läkemedelsförsörjningen och därefter identifiera vilka kritiska faktorer som finns 

gällande valet av hanteringssätt, ansågs det nödvändigt att i stor utsträckning samla 

in kvantifierbar data som enkelt kunde bearbetas. Denna typ av forskningsmetod 

karaktäriseras enligt Carvalho & White (1997) av en kvantitativ forskningsmetod. 

Eftersom det även avsågs att undersöka varför landstingen valt ett visst hanteringssätt 

och hur det påverkat verksamheten ville vi erhålla möjligheten att i vissa fall tolka 

respondenternas åsikter, för att på ett mer utförligt sätt förstå orsaken till de olika val 

som gjorts och dess konsekvenser. Tolkning och förståelse karaktäriseras däremot 

enligt Bryman & Bell (2013) som mer av en kvalitativ forskningsmetod. Det kan 

därmed sägas att studien utgick ifrån en kvantitativ forskningsmetod, med inslag av 

förklarande och tolkande kvalitativa delar.  

 

3.1.2 Surveyundersökning 

Vid en kvantitativ forskningsmetod menar Bryman & Bell (2013) att en 

surveyundersökning är vanligt, där utgångspunkten enligt författarna är att identifiera 

olika mönster eller relationer i fler än ett fall vid en viss tidpunkt. I denna studie 

avsågs att undersöka och kartlägga 20 olika fall (landsting) gällande deras nuvarande 

läkemedelsförsörjning, där målet i stor utsträckning var att kvantifiera data och 
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identifiera mönster och samband. I studien valdes därmed en surveyundersökning 

som Bryman & Bell (2013) ofta förespråkar vid en kvantitativ forskningsmetod. 

Kritik riktas däremot till den kvantitativa surveyundersökningen, där Bryman & Bell 

(2013), Johnson & Christensen (2012) och Caracelli & Greene (1997) menar att det 

är svårt att tolka och förstå respondenternas åsikter och synpunkter. Detta beror på att 

frågorna oftast är av en sluten karaktär och inte ger respondenten möjlighet till 

utvecklande svar. För att undvika detta valde vi att inom vissa frågeområden 

inkludera frågor av en mer öppen karaktär, och därmed sätta en kvalitativ prägel på 

den vanligtvis kvantitativa surveyundersökningen.   

 

3.1.3 Urval  

Surveyundersökningens urval bestod av en respondent från varje landsting i Sverige, 

vilket utgjordes av totalt 20 stycken respondenter. Region Gotland är sedan 1971 inte 

betraktat som ett landsting utan istället som en kommun (Region Gotland, 2013), och 

inkluderades således inte i urvalet för denna studie. Patel & Davidson (2011) och 

Visser, Krosnick & Lavrakas (2000) påpekar att vid kvantitativa undersökningar 

aktualiseras ofta frågan om generaliserbarhet. Författarna hänför då till problemet att 

om endast en del av populationen studeras, kan verkligen slutsatser dras som 

refereras till hela populationen? Detta resonemang var grundläggande i valet av 

respondenter. Då avsikten med studien var att kartlägga och undersöka 

läkemedelsförsörjningen ansågs det nödvändigt att undersöka hela populationen för 

att erhålla ett tillförlitligt resultat. Detta styrks av Kothari (2004) som menar att då 

samtliga element av en population undersöks erhålls högsta möjliga tillförlitlighet. 

En ytterligare anledning till att hela populationen inkluderades i urvalet var att den 

utformade modellen skulle vara överförbar till andra liknande studier och samtliga 

landsting, vilket den enligt Yin (2007) kan vara om betydande delar av populationen 

undersöks. 

 

Urvalskriterierna för respondenterna i denna undersökning var att de skulle ha en 

ledande position inom hanteringen av landstingets läkemedelsförsörjning, och att de 

därmed hade en djupgående kunskap kring hur tjänsten hanterades. Detta var viktigt 

eftersom datainsamlingen från respondenterna låg till grund för utformandet av 

modellen, och för att kunna dra tillförlitliga slutsatser var det nödvändigt att 

respektive respondent var kunnig inom landstingets läkemedelsförsörjning. Detta var 

även viktigt för att inte utforma modellen på otillräckliga och bristfälliga grunder. 
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Under genomförandet av surveyundersökningen identifierades att det främst var 

apotekare, farmaceuter eller läkemedelschefer med ansvar för 

läkemedelsförsörjningen som hade kunskapen som efterfrågades. Respondenterna 

som deltog i undersökningen var i många fall inkluderade i det dagliga arbetet av 

läkemedelsförsörjningen, samt hade erfarenhet av tidigare upphandlingar. 

Respondenterna hade därmed djupgående kunskap inom området och kunde besvara 

de flesta av frågorna i frågemallen. I tabell 3 presenteras datum för de olika 

intervjuerna, respondenternas titel i respektive landsting samt respondenternas 

arbetstid på denna position. 

 
Tabell 3. Undersökningens urval.  

 

 

 

3.1.4 Strukturerade telefonintervjuer 

Vid genomförandet av surveyundersökningen användes strukturerade 

telefonintervjuer som datainsamlingsmetod, där en frågemall utformades och 

användes vid samtliga intervjuer. Strukturerade intervjuer användes i studien för att 

på ett enkelt sätt kunna kategorisera och sammanställa den data som insamlats. 

Bryman & Bell (2013) och Blackstone (2012) menar att just strukturerade intervjuer 

som metod är fördelaktigt när avsikten är att kvantifiera resultaten från 

undersökningen. Då populationen som avsågs studeras var relativt liten (20 stycken 

landsting) ansåg vi att en hög svarsfrekvens var viktig för att kunna dra tillförlitliga 

slutsatser. Valet att använda telefonintervjuer som datainsamlingsmetod ansågs 
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därför lämpligt, detta då Fricker et al. (2005) och Carr & Worth (2001) menar att 

telefonintervjuer är fördelaktigt som datainsamlingsmetod när författare strävar efter 

en hög svarsfrekvens. Anledningen till att telefonintervjuer valdes framför direkta 

intervjuer var till följd av att respondenterna är utspridda i hela Sverige. Att söka upp 

respondenterna och utföra direkta intervjuer ansågs både dyrt och tidskrävande, och 

telefonintervjuer var därför en smidigare och effektivare datainsamlingsmetod. Detta 

styrks av Bryman & Bell (2013), som menar att telefonintervjuer är att föredra då 

respondenterna som avses studeras är utspridda i stora geografiska områden.  

 

Utformning av frågeställningar - öppna och slutna frågor 

Undersökningen ämnade till att samla in data som var enkel att sammanställa och 

kvantifiera för att kunna hitta samband och mönster i svaren. Däremot ville vi i 

undersökning även ha en möjlighet att tolka respondenternas åsikter i vissa frågor. 

Detta medförde att öppna frågor där respondenternas åsikter kunde framhävas 

kombinerades i den strukturerade frågemallen med mer slutna frågor som på ett 

enklare sätt kunde kvantifieras. 

 

Bryman & Bell (2013) och Schuman & Presser (1979) menar att fördelarna med 

öppna frågeställningar är att respondenten ges större frihet i svaret och kan lyfta fram 

sin åsikt, vilket kan leda till nya intressanta synvinklar och information gällande 

frågeområdet kan identifieras. Nackdelen med sådana frågor är enligt författarna att 

intervjusvaren blir svårare och mer tidskrävande att bearbeta. Anledningen till valet 

att inkludera de öppna frågorna var att respondenternas åsikter, och möjligheten för 

dem att tala fritt, var väldigt viktigt i genomförandet av denna studie vilket gjorde att 

fördelarna övervägde nackdelarna. Detta ansågs nödvändigt för att exempelvis kunna 

undersöka hur och varför landstingen tog besluten, och vilka olika faktorer som 

påverkas av hanteringssättet gällande läkemedelsförsörjning. 

 

Fördelarna med slutna frågor är enligt Bryman & Bell (2013) och Schuman & 

Presser (1979)  att svaren på ett enkelt sätt kan hanteras och kvantifieras, vilket 

medför att mönster eller samband tydligare kan urskiljas. Nackdelen med sådana 

frågor är enligt författarna däremot att viktig information kan utelämnas eftersom 

frågorna är så specifika. Vi valde i stor utsträckning att utforma slutna frågor med 

fåtal svarsalternativ för att förenkla bearbetningen och urskilja samband, och sedan 
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komplettera detta med öppna frågor för att inte utelämna information och få en bättre 

förståelse för hur respondenterna tänkt och varför. 

 

Testgenomgång 

Likt vad Kvale (2007), Turner III (2010) och Bryman & Bell (2013) förespråkar 

innan intervjuerna, valde vi att testa den strukturerade frågemallen i en 

testgenomgång. Författarna menar att detta är nödvändigt för att kontrollera att 

frågorna fungerar som planerat, och att undersökningen i sin helhet blir bra. Detta 

ansågs även viktigt för att säkerställa att frågorna var tydligt formulerade och för att 

undersöka om frågorna var upprepande, vilket Teijlingen & Hundley (2002) menar 

är exempel på fördelar som kan genereras med en testgenomgång. Vidare 

genomfördes tesgenomgången för att undvika att intervjuerna blev för långdragna, då 

urvalet av respondenter ofta var läkemedelschefer, apotekare och farmaceuter med 

tidsbrist som ett förmodat problem. Testgenomgången utfördes på Region 

Kronoberg, där telefonintervjun utfördes enligt frågemallen med chefen för 

läkemedelsenheten. Intervjun varade cirka 50 minuter, och testgenomgången gav oss 

flera nya synpunkter och faktorer som resulterade i att intervjumallen reviderades. 

 

Det upptäcktes att vissa frågor var onödiga att inkludera i frågemallen och kunde 

därför exkluderas. Vissa frågor var även något vinklade till att föredra ett 

hanteringssätt av läkemedelsförsörjningen framför ett annat, och för att skapa en mer 

objektiv undersökning åtgärdades detta efter testgenomgången. Frågeställningar som 

respondenten ansåg otydliga eller som missuppfattades omformulerades efter 

testgenomgången för att säkerställa att frågorna utformats på ett bra och förståeligt 

sätt, samt för att tydligt lyfta fram det budskap som frågorna avsåg. 

 

Vid genomförandet av testgenomgången lyftes en hypotes fram av respondenten på 

Region Kronoberg som berörde om det politiska styret i landstingen påverkade valet 

av hanteringssätt gällande läkemedelsförsörjning. Alltså om en rödgrön eller 

borgerlig majoritet i landstingsfullmäktige förespråkade ett visst hanteringssätt 

framför ett annat. Detta var en aspekt som vi hade diskuterat innan genomförandet av 

testgången men som inte inkluderats i frågemallen. Eftersom både vi och 

respondenten lyfte fram denna hypotes samt att vi även ville veta varför landstingen 

hanterar läkemedelsförsörjningen så olika, ansågs detta område intressant att 
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inkludera i undersökningen. Under samtalet diskuterades även kritiska områden vid 

hantering av läkemedelsförsörjning, där läkemedelskassationer och 

leveranssäkerheten av läkemedel lyftes fram som två aspekter för att mäta kvaliteten 

i tjänsten läkemedelsförsörjning. Därför valde vi att inkludera frågor inom dessa 

områden för att undersöka eventuella skillnader mellan hanteringssätten. 

Testgenomgången resulterade i att frågemallen reviderades och tre frågor som 

berörde dessa områden inkluderades.  

 

Telefonintervjuns utformning 

Den reviderade intervjumallen som tillämpades vid telefonintervjuerna presenteras i 

bilaga A och är uppdelad i fyra olika delar.  Den första delen består av frågor 

gällande respondenten (fråga 1-4). Dessa frågor ämnade till att bestämma individens 

lämplighet för studien, och för att säkerställa att urvalskriterierna uppnåddes. 

 

Andra delen bestod av frågor gällande landstingets befintliga hanteringssätt av 

läkemedelsförsörjningen och beslutsunderlaget för detta val (fråga 5- 9). Detta för att 

kartlägga hur läkemedelsförsörjningen hanteras och undersöka varför landstingen 

valt just detta hanteringssätt samt vilka för- och nackdelar som identifierats med 

respektive hanteringssätt. Där frågorna 5,8 och 9 var av en mer sluten karaktär. 

 

Del tre bestod av frågor gällande hur valet av hanteringssätt påverkar olika delar av 

verksamheten, som exempelvis kostnaderna, vårdkvaliteten, leveranser och den 

interna kompetensen (fråga 10-17). Detta för att urskilja eventuella mönster där ett 

hanteringssätt är fördelaktigt framför ett annat. I denna del har varje frågeställning i 

stor utsträckning haft en öppen och en sluten del, där det undersöktes vilket 

hanteringssätt de förespråkar (slutna frågor) och varför de föredrar detta (öppna 

frågor). Kvantifiering har därmed varit möjlig samtidigt som vi har erhållit större 

förståelse och förklaringar till respondenternas åsikter. 

 

I del fyra ställdes frågor om andra påverkande faktorer för läkemedelsförsörjning 

(fråga 18-23). Här undersöktes respondenteras åsikter gällande vilka övriga faktorer 

som påverkar sourcingbeslutet, där deras syn på markandssituationen togs upp som 

en specifik faktor. Det ställdes även frågor gällande respondenternas syn på 

framtidens hanteringssätt av läkemedelsförsörjning. Överlag var frågorna i denna del 
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av öppen karaktär, där målsättningen var att lyfta fram respondenternas åsikt inom 

områden som de ansåg viktiga.  

 

Genomförande av den strukturerade telefonintervjun 

Efter testgenomgången utfördes samtliga intervjuer med landstingen, där intervjuerna 

varade mellan 15-25 minuter. Den slutliga intervjumallen bestod av 23 frågor och 

följdes vid samtliga intervjuer för att förenkla bearbetningen av data, samt för att alla 

respondenterna skulle få samma förutsättningar vid intervjun. Detta går i linje med 

vad Bryman & Bell (2013) anser viktigt vid tillämpandet av strukturerade intervjuer. 

Även om testgenomgången utfördes och frågemallen reviderades, tolkades ändå 

vissa frågor olika av respondenterna vilket gjorde att vi ibland fick förklara syftet 

med den missuppfattade frågan. Bryman & Bell (2013) menar att möjligheten att 

förklara frågor är en stor fördel vid intervjuer. Att inte kunna ställa följdfrågor kan 

däremot anses negativt enligt Bryman & Bell (2013) då viktig information kan 

exkluderas. Detta ansågs däremot inte påverka undersökningen i någon större 

utsträckning, då de reviderade frågorna var kompletta nog för att besvara de områden 

som avsågs studeras. Frågemallen var även utformad med frågor som syftade till 

liknande svar för att undvika att viktig information utelämnades. 

 

Svarsfrekvens 

Undersökningens ursprungliga urval bestod av 20 stycken respondenter. Jämtlands 

landsting besvarade aldrig frågorna även fast flera försök och påminnelser gjordes 

via både telefon och mail. Detta innebar att studien och kartläggningen hade ett 

bortfall på ett landsting, och därmed genomfördes studien med 19 stycken landsting 

och en svarsfrekvens på 95 procent. Sivo et al. (2006) lyfter fram att en låg 

svarsfrekvens är en risk vid kvantitativa studier som kan hämma tillförlitligheten i 

resultatet. Denna risk ansågs däremot inte påverka surveyundersökningen i någon 

större utsträckning då det var en 95 procentig svarsfrekvens, och tillförlitligheten i 

det empiriska materialet ansågs därför god.   

 

3.1.5 Bearbeting av intervjusvaren 

Samtliga intervjusvar i undersökningen har bearbetats manuellt genom en 

sammanställning i programmet Microsoft Excel. Detta gjordes för att enkelt kunna 

kvantifiera och jämföra resultatet från studien. Utifrån sammanställningen har svaren 
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därefter analyserats på två olika sätt. Svaren från de slutna frågeställningarna har 

kvantifierats enligt olika svarsalternativ. Då denna typ av frågeställning är av 

kvantitativ karaktär menar Graneheim & Lundman (2004) på att författaren bör 

kvantifiera resultaten till liknande teman, vilket även gjordes i denna studie där 

andelen liknande svar beräknades och därefter urskiljdes eventuella mönster och 

samband. Resultatet av dessa frågor har sammanställts i tabeller, och presenteras 

kontinuerligt i kapitel 4. Graneheim & Lundman (2004) styrker detta och menar att 

tabeller är ett lämpligt sätt att presentera resultaten på. Detta gjordes för att 

tydliggöra och betona de mönster och samband som identifierats. Exempel på sådana 

frågor är landstingens nuvarande hanteringssätt, för- och nackdelar med 

hanteringssättet, användandet av beslutsunderlag och nivå för beslutsfattande.  

 

Andra frågeställningar som var av en mer öppen natur och därmed svårare att 

kvantifiera i olika svarsalternativ har istället jämförts manuellt med andra svar för att 

hitta eventuella mönster, olikheter och andra viktiga åsikter som lyfts fram. Detta i 

linje med vad Graneheim & Lundman (2004) tar upp, där författaren beskriver att vid 

en kvalitativ undersökning läggs större vikt vid den subjektiva förståelsen av texten. I  

vissa fall för att förklara respondenternas åsikt och i andra fall för att förklara 

anledningen till de kvantifierade resultaten. Exempel på sådana frågor är hur 

vårdkvalitet, den interna kompetensen, kostnader och kommunikation påverkas av ett 

visst hanteringssätt. 

 

3.2 Teoretisk datainsamling 

Insamlingen av det teoretiska materialet gjordes främst via litteratur och akademiska 

artiklar inom områdena outsourcing, hälso- och sjukvården, outsourcing i hälso- och 

sjukvården, beslutsmodeller och läkemedelsförsörjning. Där vi kontinuerligt genom 

studien presenterat olika forskares åsikter och ställningstagande gällande de olika 

områdena. Detta för att uppnå en mer tillförlitlig teoretisk grund för studien och dess 

resultat. Då den svenska hälso- och sjukvården är reglerad av lagar och förordningar 

har detta medfört att vi förhållit oss till de befintliga rapporter, utredningar och lagar 

som finns. Utöver detta har ett fåtal elektroniska källor använts, exempelvis 

landstingens- och apotekens hemsidor, vilka utgjorde ett bra komplement till det 

insamlade materialet. Bryman & Bell (2013) menar att information från sådana 
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källor ska granska noga innan användning för att säkerställa dess trovärdighet. Detta 

har gjorts i studien, där vi även försökt att undvika dessa källor. 

 

3.3 Säkerställande av studiens kvalitet 

För att säkerställa kvaliteten i studien har vi kontinuerligt förhållit oss till de kriterier 

och kvalitetsmått som Bryman & Bell (2013), Swanborn (1996) och Bryman, Becker 

& Sempik (2008) presenterar. Enligt författarna är reliabilitet och validitet de 

viktigaste kvalitetsmåtten vid kvantitativa studier. 

 

För att uppnå reliabilitet i undersökningen och undvika de slumpmässiga eller 

tillfälliga betingelserna valdes det i studien att undersöka större delen av 

populationen. Detta medförde att om undersökningen genomfördes på nytt, skulle 

risken reduceras att undersökningen utgick från andra respondenter och därmed fick 

andra resultat. Vidare har vi som nämnts i urvalet endast valt att intervjua personer 

med en ledande position inom hanteringen av landstingets läkemedelsförsörjning, 

som därmed har en djupgående kunskap kring hur dessa aktiviteter hanteras. Detta 

bidrar till att skapa reliabilitet då bristfälliga svar kan reduceras i undersökningen, 

och väljer någon att göra om undersökningen med samma kriterier i urvalet är 

sannolikheten stor att de får liknande resultat. 

 

För att skapa validitet i undersökningen var vi varit noga med att jämföra och 

analysera svaren från samtliga strukturerade intervjuer, och tolkningen av dessa 

gjordes så objektivt som möjligt för att undvika att våra personliga åsikter skulle 

färga slutsatserna. I studien som gjordes var validiteten mest påverkad av om 

landstingens sourcingbeslut verkligen bidrog till ett visst mönster eller förändring i 

organisationen eller om det berodde på en slumpmässig eller tillfällig betingelse. 

Fördelen med det stora urvalet och den höga svarsfrekvensen i undersökningen 

gjorde att vi i större grad kunde undvika missbedömningar och slumpmässiga- eller 

tillfälliga betingelser. 
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3.4 Hur studien förhållit sig till de etiska övervägandena   

Bryman & Bell (2005) tar upp fem etiska principer vid forskningsstudier som 

forskaren bör ta hänsyn till, och som var grundläggande vid utförandet av denna 

studie - informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och 

anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förspeglingar. 

 

För att uppnå informations- och samtyckeskravet inledde vi samtliga intervjuer med 

att förklara syftet och målet med studien, samt förklara att respondenternas 

deltagande var frivilligt. Konfidalitets- och anonymitetskravet uppfylldes i den 

utsträckning att respondenterna som medverkade i studien var anonyma till namn, 

däremot nämndes vilket landsting de representerar och vilken titel de har. Detta 

gjordes eftersom vi ansåg de nödvändigt att fastställa respondenternas lämplighet för 

studien och att de uppnådde de ställda urvalskriterierna. Namnen på respondenterna 

nämndes inte eftersom vi inte ansåg att det tillförde något till studien, vi är dock 

medvetna om att det till viss del går att urskilja vilka personerna är som medverkat i 

studien till följd av att vi nämner deras position. Värt att poängtera är däremot att 

studien utfördes på offentliga organisationer där offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) råder, vilket innebär att uppgifterna som togs fram i studien ska vara 

tillgängliga för allmänheten. Med detta sagt var undersökningen delvis baserad på 

åsikter från respondenterna, och därför har vi i vissa fall inte uttryckt vad specifikt ett 

landsting sagt utan istället benämnt det som antalet landsting med liknande åsikter.  

 

Vidare gick studien i linje med nyttjandekravet, där samtlig informationen som 

samlades in endast användes för studiens ändamål. Den sista principen benämndes 

falska förspeglingar och som tidigare nämnt har vi varit helt ärliga och öppna med 

våra avsikter med undersökningens ändamål, och därmed har vi även förhållit oss till 

denna princip. 
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4 Kartläggning och undersökning av 

läkemedelsförsörjning i Sveriges landsting 

       

I detta kapitel presenteras det material som samlats in vid kartläggningen och 

undersökningen av läkemedelsförsörjningen i Sveriges landsting. Kapitlet inleds med 

en beskrivning av marknadssituationen som råder på apoteksmarkanden. Därefter 

presenteras landstingens hanteringssätt av läkemedelsförsörjning och dess aktiviteter, 

samt de för- och nackdelar som identifierats med respektive hanteringssätt. Detta 

följs av hur valet av hanteringssätt gällande läkemedelsförsörjningen har påverkat 

den övriga verksamheten, och slutligen presenteras övriga kritiska faktorer som 

respondenterna uppmärksammade.  

       

 

4.1 Marknadssituationen för läkemedelsförsörjning i Sverige  

När apoteksmonopolet upphörde 2009 fanns det möjlighet för fler aktörer än 

Apoteket AB att etablera sig på marknaden och erbjuda tjänsterna inkluderade i 

läkemedelsförsörjning till landstingen. Idag finns det endast tre aktiva aktörer som 

levererar denna tjänst till landstingen, Apoteket AB, ApoEx och APL. De två 

förstnämnda är de största aktörerna på marknaden och tillhandahåller samtliga 

aktiviteter inom läkemedelsförsörjning, och APL är endast med i upphandlingar 

gällande beredningstjänsten. Kronans Droghandel är idag en passiv aktör som inte 

vunnit någon upphandling.  

 

 

4.2 Hanteringssätt av läkemedelsförsörjning  

Vid genomförandet av studien framgick det att landstingen i Sverige hanterar 

läkemedelsförsörjningen på tre olika sätt – i egen regi, outsourcad till extern aktör 

eller en kombination av egen regi och outsourcing. Det visade sig att två landsting 

hanterar läkemedelsförsörjningen helt i egen regi, elva landsting outsourcar hela 

läkemedelsförsörjningen till extern aktör och sex landsting har valt att kombinera 

hanteringssätten, vilket kan ses i tabell 4 där även respektive landstings 

hanteringssätt presenteras. Det vanligaste hanteringsättet för Sveriges landsting är 
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således att outsourca hela läkemedelsförsörjningen, samtidigt som hantering helt i 

egen regi är minst vanligt. 

 

 
Tabell 4. Landstingens val av hanteringssätt gällande läkemedelsförsörjning. 

 

 

 

De sex aktiviteterna som ingår i läkemedelsförsörjningen hanteras också på olika sätt 

i landstingen. Dessa aktiviteter har i denna studie delats upp i tre olika kategorier, där 

lagerhållning, distribution samt plock och pack av orders ses som logistiska tjänster, 

påfyllning av vätskevagnar och läkemedelsservice benämns vårdnära tjänster samt att 

tillverkning av cytostatika ses som en beredningstjänst. I tabell 5 nedan presenteras 

resultatet av kartläggningen inom detta område, där även respektive landstings 

hanteringssätt för varje aktivitet presenteras. 
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Tabell 5. Landstingens val av hanteringssätt gällande aktiviteterna inom läkemedelsförsörjning. 

 

 

 

Det framgår att de vårdnära tjänsterna är de vanligaste aktiviteterna att hanteras i 

egen regi och att de logistiska tjänsterna och beredningstjänsten i stor utsträckning 

hanteras av en extern aktör. Utifrån undersökningen kan det även urskiljas att de 

landsting som valt att outsourca logistiktjänsterna outsourcar samtliga tre aktiviteter. 

Samma mönster kan ses gällande de vårdnära tjänsterna, dock med ett undantag 

(Västerbotten). Gällande beredningstjänsten är det tre landsting som hanterar denna i 

egen regi och som även hanterar de vårdnära tjänsterna i egen regi och i två fall av 

tre även logistiktjänsterna. 
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4.3 Beslutsfattande och beslutsunderlag vid val av hanteringssätt 

gällande läkemedelsförsörjning  

För att undersöka varför landstingen i Sverige valt ett visst hanteringssätt framför ett 

annat studerades härkomsten av beslutsunderlag och nivån för beslutfattande i 

landstingen. Utifrån undersökningen visade det sig att underlagen och beslutsnivån 

skiljer sig mycket mellan landstingen vid beslutsfattandet. Vissa landsting hade väl 

utformade beslutsunderlag medan andra inte hade något direkt uttalat 

beslutsunderlag, samt togs beslutet på politiskt nivå i vissa landsting och på 

tjänstemannanivå i andra. Tabell 6 nedan visar resultatet av undersökningen inom 

detta område. 

 

Vid testgenomgången som genomfördes på Region Kronoberg lyftes det fram en 

hypotes gällande om det politiska styret i landstingen hade någon påverkan på valet 

av hanteringsätt. Undersökningen visade att det politiska styret inte märkbart 

påverkar hanteringssättet av läkemedelsförsörjningen, och hypotesen som lyftes fram 

kan därmed förkastas. Inte heller för nivån av beslutsfattande i landstingen kan det 

urskiljas några tydliga mönster, där 14 beslut togs av politikerna och 5 beslut av 

tjänstemannaledningen. Även fast stora delar av besluten som togs på tjänstemannivå 

resulterade i outsourcing, var det även stora delar av de politiska besluten som också 

resulterade i outsourcing. Utifrån denna studie är det därför svårt att identifiera några 

direkta samband inom dessa områden, därför kan de sägas att det politiska styret och 

nivån av beslutsfattande inte på något tydligt sätt är avgörande för valet av 

hanteringssätt.  

 

 
Tabell 6. Tillämpandet av beslutsunderlag, nivå för beslutsfattande och politiskt styre i landstingen. 
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Gällande härkomsten av underlag vid beslutsfattande i landstingen visar 

undersökningen däremot på tydliga mönster. Sex av åtta landsting som hanterar 

samtliga eller några aktiviteter i egen regi visade sig ha ett utformat beslutsunderlag 

för beslutsfattandet, samtidigt som de elva outsourcande landstingen menar att de vid 

beslutet inte utformat eller använt några specifika beslutsunderlag. Det går därmed 

att urskilja ett mönster att utförligheten och användningen av beslutsunderlag vid val 

av hanteringssätt gällande läkemedelsförsörjning är högre i takt med att fler 

aktiviteter hanteras i egen regi. 

 

Det enda landsting som aktivt valt att hantera samtliga aktiviteter i egen regi 

(Blekinge) hade utformat ett tydligt beslutsunderlag som innefattade djupgående 

förstudier, där exempelvis ekonomiska kalkyler, SWOT-analys, 

infrastukturslösningar gällande IT och lokaler samt krav och lösningar på samtliga 

aktiviteter inom läkemedelsförsörjningen inkluderats. Jönköping hanterar också 

samtliga aktiviteter i egen regi men gjorde inget aktivt val, utan de lämnades utan 

alternativ när ingen av de externa aktörerna ville/kunde acceptera de fasta pris som 

landstinget satt vid sin upphandling. Detta medförde att underlaget inte var lika 

utförligt som Blekinges, och skiljer sig därför från det mönster som identifierats. 

Landstingen som har en kombination av hantering i egen regi och outsourcing hade i 

fyra fall av sex genomfört förstudier och utformat beslutsunderlag, men inte lika 

tydligt och utförligt som Blekinge. Dessa underlag bestod främst av beräkningar och 

andra specifika faktorer som landstingen ansåg viktiga vid beslutet, som exempelvis 

att behålla kompetens internt i organisationen (Kronoberg) eller att förbättra 

kontrollen och öka flexibiliteten (Halland, Västerbotten). Däremot var underlagen 

inte en helhetslösning som var fallet vid Blekinges beslutsunderlag, och kan därför 

anses mindre utförliga. 

 

De elva landsting som outsourcar samtliga aktiviteter uppvisade däremot inget direkt 

uttalat beslutsunderlag vid beslutsfattandet gällande hanteringssätt av 

läkemedelsförsörjningen. De anledningar som nämndes till valet av outsourcing var 

blandad i de svenska landstigen, där två landsting (Skåne, Västra Götaland) menade 

att de inte var redo att förändra sig och att det inte fanns tillräckliga förutsättningar i 

landstinget gällande system och infrastruktur vid beslutstillfället. Sex landsting 

(Norrbotten, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Gävleborg, Örebro) menar att det 
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var ett naturligt beslut att fortsätta som tidigare. Några av dessa sex landsting menade 

att det var ett strategiskt beslut som togs av politikerna där utgångspunkten var att 

outsourca så mycket som möjligt, och andra av dessa landsting menade att storleken 

och komplexiteten vid förändring var en påverkande faktor som ledde till 

outsourcing av läkemedelsförsörjningen. Vidare hänförde ett landsting (Dalarna) till 

att det var anställningsstopp, vilket gjorde hantering i egen regi omöjlig. En 

ytterligare aspekt som lyfts fram av två landsting (Stockholm, Västmanland), var att 

lagar och föreskrifter begränsar dem att hantera läkemedelsförsörjning i egen regi. 

Ett exempel på detta är att vårdgivare enligt LVFS (2012:8) om sjukhusens 

läkemedelsförsörjning inte får leverera läkemedel till varandra, vilket dessa landsting 

anser påverka de stora landstingen negativt eftersom det begränsar möjligheterna till 

att hantera fler aktiviteter i egen regi.  

 

Vid beslut att hantera vissa eller samtliga aktiviteter i egen regi har det primära målet 

varit att ta över de vårdnära tjänsterna i egen regi för att få en ökad kontroll, 

flexibilitet och effektivitet samt att behålla kompetens internt för att kunna fungera 

mer som en stödfunktion för hälso- och sjukvården för att uppnå en högre 

vårdkvalitet. Anledningen till att de logistiska tjänsterna oftare outsourcas berodde 

främst på att flera landsting (8 stycken) tror på skalfördelar i dessa aktiviteter, och att 

en extern aktör kan sköta denna aktivitet på ett bättre sätt då de är experter inom 

området och kan arbeta i större skala. Anledningen till att beredningstjänsten 

outsourcas är enligt fyra landsting att det är en komplex aktivitet som kräver speciell 

behörighet, och outsourcas med hänsyn till vårdkvaliteten då en extern aktör istället 

ansvarar för att denna aktivitet genomförs. Två landsting ansåg även att det var brist 

på denna behörighet på marknaden, och att den därför outsourcades.   

 

4.4 Respondenternas uppfattning om för- och nackdelar med 

hanteringssätten 

Vid undersökningen av läkemedelsförsörjningen i Sveriges landsting identifierades 

många för- och nackdelar med respektive hanteringssätt. Generellt sett kan de 

urskiljas att landstingen i stor utsträckning, oberoende av befintligt hanteringssätt, 

identifierade fler fördelar med hantering av läkemedelsförsörjning i egen regi 

gentemot outsourcing. Det fanns även indikationer på att landsting ville hantera 

läkemedelsförsörjning i egen regi, men att det fanns utomstående faktorer som gjorde 
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att detta inte var möjligt för tillfället. I tabell 7 och 8 nedan presenteras de för-och 

nackdelar som har identifierats med respektive hanteringssätt. 

 

4.4.1 Respondenternas uppfattning om för- och nackdelar med hantering av 

läkemedelsförsörjning i egen regi 

I tabell 7 nedan beskrivs de fördelar respondenterna tog upp gällande 

läkemedelsförsörjning i egen regi. De mest framträdande fördelarna som nämnts i 

undersökningen var ökad flexibilitet, kostnadsbesparingar, möjlighet till egen 

styrning av de interna resurserna mot egna mål samt att uppnå ett mer vårdnära 

arbete där de kan fungera som en stödfunktion för hälso- och sjukvården. Gällande 

flexibilitet lyfts de fram av 13 landsting som positivt vid hantering i egen regi, där 

nio landsting menar att den ökade flexibiliteten gör att personalen, genom att 

landstingen ges möjligheten till en egen resursfördelning, hinner med fler tjänster 

som inte hade genomförts om läkemedelsförsörjningen stod under ett avtal med en 

extern aktör, som exempelvis sortimentarbete samt hantering av slutenvårddos och 

läkemedelsjournaler.  

 

 
Tabell 7.  Respondenternas åsikter gällande för- och nackdelar med hantering av 

läkemedelsförsörjning i egen regi. 
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Ökad kontroll läkemedelsförsörjningen är en annan fördel vid hantering i egen regi, 

där sex landsting menar att de får ökad kontroll och att de därmed har en större 

möjlighet att upptäcka samt åtgärda eventuella problem. Genom hantering i egen regi 

ges också större möjlighet att utveckla och förändra arbetssättet i enlighet med 

landstingens föränderliga krav och mål, vilket var en fördel som togs upp av sju 

landsting. Där kortare beslutsvägar, som är en annan påpekad fördel, förenklar 

utvecklings- och förändringsarbetet. Åtta landsting menar även att de genom 

hantering i egen regi behåller kompetens internt. Vilket medför möjligheten för 

landstingen att utföra ett mer vårdnära arbete och kan därigenom fungera mer som en 

stödfunktion för hälso- och sjukvården, där exempelvis sjuksköterskor kan ställa 

frågor om läkemedel eller behandlingar. En ytterligare fördel som lyfts fram av 13 

landsting är kostnadsbesparingar, som presenteras mer ingående senare i kapitlet.  

 

Gällande nackdelar vid hantering av läkemedelsförsörjning i egen regi, som också 

presenteras i tabell 7 ovan, är det främst en aspekt som lyfts fram av elva landsting, 

vilket är ansträngningarna kombinerat med ansvaret att hantera mer personal. 

Landstingen menar att det är ett stort och viktigt ansvar att hantera egen personal, där 

det alltid måste finnas personal på plats för att kunna erbjuda en god fungerande 

vård. Problematiken framhävs speciellt vid sjukdomar, ledigheter och semestrar där 

det kan vara besvärligt att få den nödvändiga personal som behövs för att undvika 

brister och problem. Att hantera mer personal ökar även ansvaret att uppnå den grad 

av vårdkvalitet som krävs. Vid hantering av egen personal är det nödvändigt att 

landstingen genomför egen kompetensutveckling, vilket enligt två landstingen kan 

vara svårt då de interna aktiviteterna är småskaliga i jämförelse med en extern aktör 

som är verksam på flera ställen. Den egna kompetensutvecklingen är enligt dessa två 

landsting speciellt problematiskt vid beredningstjänsten, då den kräver en speciell 

behörighet. Dessa landsting menar att det inte finns några externa utbildningar att 

tillgå för att erhålla denna behörighet, och att det därför krävs intern 

kompetensutveckling som är svårt i de småskaliga landstingen. Att det inte finns 

externa utbildningar för att tillgodose denna behörighet kan anses problematiskt. 

Enligt denna studie var detta inte ett omfattande problem utan nämndes endast av två 

landsting, vilket kan indikera på att det finns utbildningar att tillgå.  

 



  
 

62 

4.4.2 Respondenternas uppfattning om för- och nackdelar med outsourcing av 

läkemedelsförsörjningen 

Vid outsourcing av läkemedelsförsörjning har det i undersökningen identifierats tre 

huvudsakliga fördelar som flera landsting lyfter fram, vilka illusteras i tabell 8 nedan. 

En av föredelarna som lyfts fram av åtta landsting är de skalfördelar som en extern 

aktör kan utnyttja då dessa aktörer hanterar aktiviteterna i större omfattning, främst 

gällande logistiktjänsterna. Där fem landsting menar att kostnadsbesparingar kan 

urskiljas, vilket är anledningen till att just dessa aktiviteter av 

läkemedelsförsörjningen är de mest outsourcade, då de tror att den externa aktören 

kan utföra tjänsterna på ett effektivare sätt i större skala. En ytterligare fördel som 

lyfts fram av elva landsting är att outsourcing ger tillgång till experter inom området, 

samt att de får tillgång till den senaste teknologin gällande exempelvis datasystem. 

Där de menar att de stora aktörerna på marknaden (Apoteket AB och ApoEx) är 

experter inom framförallt logistiktjänsterna, och att de därför kan utföra dessa 

tjänster med en hög kvalitet. Eftersom de externa aktörerna är mer storskaliga än de 

enskilda landsting, och arbetar specifikt inom ett område har de ofta möjligheten att 

investera i den senaste utrustningen. Den tredje huvudsakliga fördelen som lyfts fram 

av sju landsting är att den externa aktören sköter personalen, vilket medför att 

landstigen inte behöver bry sig om sjukdomar och semestrar för personalen eftersom 

den externa aktören ansvarar för detta. Den externa aktören har även möjligheten att 

låna personal från andra områden i Sverige vilket underlättar deras 

personalhantering, som tidigare nämnt beror det på att de arbetar i större skala. 
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Tabell 8. Respondenternas åsikter gällande för- och nackdelar med outsourcing av 

läkemedelsförsörjning. 

 

 

 

I undersökningen togs även flera nackdelar med outsourcing av 

läkemedelsförsörjning upp och visas i tabell 8 ovan. Tolv av respondenterna menar 

att landstingen blir låsta av avtal som skrivs med den externa aktören. Där långa avtal 

som inte är flexibla gör att utvecklingsmöjligheterna är små, vilket tio landsting 

menar är en ytterligare nackdel. Detta bidrar enligt respondenterna till att den externa 

aktören ofta styr utveckling utifrån deras mål istället för mot de mål som sätts upp av 

landstingen. Vilket enligt respondenterna kan leda till att avtal tolkas gynnsamt av 

den utomstående aktören och att arbetet sällan går utanför ramen för detta avtal.  

 

Eftersom outsourcingavtalen löper under en längre tid anser tio landsting att det är 

svårt att utvecklas i enlighet med hälso- och sjukvårdens föränderliga krav. 

Landsting menar däremot att vissa förändringar går att genomföra, men att det då 

tillkommer extra kostnader samt att det är tidskrävande att förändra avtalen då 

beslutsvägarna enligt fem landsting är långa. Förutom problemtiken kring avtalen, 

menar elva landsting att det även är svårt att skriva bra avtal vid upphandlingar. En 

ytterligare nackdel som lyfts fram av sju landsting är att outsourcing av 

läkemedelsförsörjningen anses vara mer kostsamt, där de menar att de vårdnära- och 

beredningstjänsten är dyrare vid outsourcing.  
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4.5 Respondenternas uppfattning om kvalitetens påverkan på valet 

av hanteringssätt  

Vid testgenomgången som genomfördes lyftes två kritiska områden fram gällande 

hur kvaliteten i utförandet av tjänsten läkemedelsförsörjningen kan mätas – andelen 

läkemedelskassationer och leveranssäkerheten vid läkemedelsleveranser. Där 

respondenten menade att andelen kasserade läkemedel kan ses som ett mått på hur 

väl avdelningsförråden hanteras, vilket är en del av vårdnäratjänsterna. 

Leveranssäkerheten kan istället ses som ett mått på hur väl de logistiska tjänsterna 

utförs, där andelen leveranser med rätt antal av korrekt läkemedel som levereras vid 

bestämd tid beräknas. Respondenten menar att en god ordning och hantering av 

läkemedelsförråden och att rätt läkemedel levereras i tid är en förutsättning för att 

kunna bedriva läkemedelsförsörjningen med hög vårdkvalitet. 

 

4.5.1 Läkemedelskassationer  

För att mäta hur väl läkemedelsförråden hanteras undersöktes hur stor andel av 

läkemedelen som kasseras i landstingen. Där det undersöktes om det fanns något 

samband mellan landstingens hanteringssätt av de vårdnära tjänsterna och andelen 

kassationer, vilket visas i tabell 9. 

 

 
Tabell 9. Respondenternas åsikter gällande läkemedelskassationernas påverkan på valet av 

hanteringssätt gällande de vårdnära tjänsterna inom läkemedelsförsörjningen. 

 

 

Av de 13 landsting som kunde besvara frågorna inom detta område var det endast ett 

landsting som idag mäter andelen läkemedelskassationer (Norrbotten), som menade 

att andelen kassationer möjligtvis kunde minska vid hantering i egen regi. Eftersom 

endast ett landsting valt att mäta andelen kasserade läkemedel var det svårt att 

urskilja något hanteringssätt som var fördelaktigt för att minska dessa. Däremot 



  
 

65 

ansåg sju landsting att andelen kassationer bör minska vid hantering i egen regi. En 

anledning till detta ansågs vara den ökade kontrollen som erhålls vid hantering av de 

vårdnära tjänsterna i egen regi, där landstingen har en större möjlighet att kontrollera 

förråden och artiklarna i dessa genom exempelvis egen läkemedelsservice. Dessa 

landsting menar dessutom att de har större möjlighet att arbeta med ett mer utförligt 

sortimentarbete vid hantering i egen regi, vilket de anser kan minska andelen 

kassationer. En ytterligare anledning som lyfts fram av dessa landsting är att 

målsättningarna hos de externa aktörerna inte går i linje med landstingens mål. 

Respondenterna menar att de i större utsträckning är måna om att kontrollera och 

hantera förråden på ett bättre sätt, vilket de menar bör resultera i en mindre andel 

kassationer. Enligt undersökningen ansåg sex landsting att hanteringssättet inte bör 

påverka andelen kassationer, anledningen till detta var främst för att kasserade 

läkemedel inte var något problem för dessa landsting idag och därför menade de att 

ett skifte i hanteringssätt inte borde förändra detta. Utöver detta var det sex landsting 

som inte hade någon åsikt eller kunde svara på denna fråga. 

 

Eftersom minst tolv landsting valt att inte mäta andelen kassationer är det svårt att 

urskilja några mönster eller något hanteringssätt som är fördelaktigt. Detta eftersom 

respondenternas svar inom detta område grundar sig i deras tro eller upplevelse av 

vilket sätt att hantera läkemedelsförsörjningen som är att föredra, där inget landsting 

påvisade underlag för hur kassationerna förändrats över tid mellan olika 

hanteringssätt. Med detta sagt var det olikartade åsikter gällande om andelen 

kassationer var ett problem i landstinget. Där exempelvis Jönköping landsting menar 

att andelen kassationer var väldigt låg i landstinget, medan Skånes landsting ansåg att 

andelen kassationer var alldeles för hög. 

 

4.5.2 Leveranssäkerhet 

För att mäta hur väl de logistiska tjänstera hanteras undersöktes leveranssäkerheten 

vid leveranser av läkemedel. Det undersöktes därför om valet av hanteringssätt 

gällande de logistiska tjänsterna påverkar leveranssäkerhet vid läkemedelsleveranser. 

Inom detta område var respondenternas åsikter blandade, vilket kan ses i tabell 10. 

Där två landsting (Blekinge, Östergötland) ansåg att leveranserna kan förbättras och 

effektiviseras vid hantering i egen regi, medan tre landsting (Halland, Norrbotten, 

Stockholm) istället förespråkade outsourcing. Däremot ansåg huvuddelen av 
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respondenterna (9 stycken) att hanteringssättet inte påverkade leveranserna i någon 

större utsträckning. 

 

 
Tabell 10. Respondenternas åsikter gällande leveranssäkerhetens påverkan på valet av hanteringssätt 

gällande de logistiska tjänsterna inom läkemedelsförsörjningen. 

 

 

Blekinge var ett av landstingen som ansåg att leveranserna kunde förbättras och 

effektiviseras vid hantering i egen regi. Där de menar att leveranssäkerheten ökar då 

läkemedlen levereras direkt från droghandlaren, till följd av att en mellanhand kan 

undvikas. Landstinget menar även att åtkomsten av läkemedel är större eftersom 

droghandlaren har tillgång till ett större sortiment, vilket minskar leveranstiden och 

säkerheten kring att beställda läkemedel finns i lager. Landstinget menar däremot att 

förutsättningarna för att hantera logistiktjänsterna i egen regi var goda, där 

landstinget är litet med få vårdgivare. Vidare menar de att logistiktjänsterna kan vara 

svåra för andra landsting att hantera i egen regi, då sämre förutsättningar råder. 

 

De tre landsting som förespråkade outsourcing av logistiktjänsterna menade att en 

extern aktör istället är effektivare och erbjuder säkrare leveranser. Anledningen som 

lyftes fram i undersökningen var främst att de externa aktörerna är experter inom 

logistik där det har goda inarbetade rutiner. Landstingen menar även att en extern 

aktör kan arbeta i större skala vilket resulterar i effektiviseringar och förbättringar 

gällande både plock och pack av läkemedel samt leveranser. En ytterligare anledning 

till att outsourcing förespråkas av dessa landsting är att de får tillgång till den senaste 

utrustningen och teknologin, vilket de anser borde effektivisera den logistiska 

processen. 
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Överlag bör det tilläggas att leveranssäkerheten av läkemedel inom de svenska 

landstingen idag är väldigt hög, och ligger mellan 95 till 99 procent för det flesta 

landstingen. Detta kan vara en anledning till att många respondenter inte tror att 

hanteringssättet påverkar leveranssäkerheten. Då det, oberoende av hanteringssätt, är 

väldigt svårt att över tid uppnå helt felfria leveranser. Respondenterna lyfte heller 

inte fram några direkta problem gällande leveranserna, vilket tyder på att de externa 

aktörerna hanterar leveranserna på ett bra sätt. Däremot går det enligt Blekinges 

landsting att uppnå en bättre leveranssäkerhet vid hanteringen av de logistiska 

tjänsterna i egen regi, men att det då krävs att goda förutsättningar råder. 

 

4.6 Respondenternas uppfattning om vårdkvalitetens påverkan på 

valet av hanteringssätt  

Genom undersökningen har det kunnat urskiljas att valet av hanteringssätt gällande 

läkemedelsförsörjningen påverkar vårdkvaliteten. Där tretton respondenter menar att 

det går att uppnå en högre vårdkvalitet genom hantering i egen regi. Av dessa är det 

idag sju stycken som hanterar någon eller samtliga aktiviteter i egen regi och har av 

egna erfarenheter märkt att vårdkvaliteten förbättras vid detta hanteringssätt. 

Resterande sex av dessa tretton landsting outsourcar samtliga aktiviteter av 

läkemedelsförsörjnigen, men tror ändå att vårdkvaliteten kan påverkas positivt vid 

hantering i egen regi. Utöver dessa var det inget landsting som trodde eller hade 

upplevt att vårdkvaliteten förbättras vid outsourcing. Däremot var det tre 

respondenter i undersökningen som ansåg att vårdkvaliteten inte var en påverkande 

faktor vid valet av hanteringssätt, där de menade att en bra extern aktör kan bidra till 

en lika hög vårdkvalitet som landstingen själva. Respondenternas ställningstagande i 

denna fråga sammanfattas i tabell 11. 

 
Tabell 11. Respondenternas åsikter gällande vårdkvalitetens påverkan på valet av hanteringssätt 

gällande läkemedelsförsörjningen. 
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Vid hantering i egen regi menar nio landsting att de ges möjligheten att fördela 

resurser och personal internt på ett mer effektivt sätt, och således vara mer flexibla 

till hälso- och sjukvårdens föränderliga önskemål och krav. Detta resulterar direkt 

eller indirekt till att vårdkvaliteten kan förbättras vid hantering av 

läkemedelsförsörjning i egen regi.  

 

En ytterligare aspekt som lyfts fram av åtta landsting är att de genom hantering i 

egen regi kan behålla och kontrollera kompetent personal internt, och att de därmed 

kan fungera mer som en stödfunktion för hälso- och sjukvården, vilket de anser kan 

förbättra vårdkvaliteten. Där de genom att fungera som en stödfunktion kan hjälpa 

vårdpersonal inom olika områden, som exempelvis sjuksköterskor eller annan 

vårdpersonal vid läkemedelsfrågor. Tolv landsting menar att detta är svårt vid 

outsourcing då man ofta blir låst av avtal, där en extern aktör i stor utsträckning styr 

utveckling i enlighet med deras preferenser och att stödfunktion drabbas av detta.  

 

Utöver detta menade 16 landsting att läkemedelsförsörjningen generellt sett har en 

stor påverkan på vårdkvaliteten. Där de tar upp hur viktigt det är med en väl 

fungerande och effektiv läkemedelsförsörjning, och att landstinget utan detta inte kan 

erbjuda en god vård. 

 

4.7 Respondenternas uppfattning om kostnadernas påverkan på 

valet av hanteringssätt  

Undersökningen tog upp frågan om hantering av läkemedelsförsörjning i egen regi 

eller outsourcing är det billigaste hanteringssättet. Där samtliga av de nio landstingen 

som genomfört beräkningar (Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, 

Norrbotten, Västerbotten, Örebro, Västra Götaland) kommit fram till slutsatsen att 

det överlag är billigare att hantera läkemedelsförsörjningen i egen regi. Bland de 

resterande landstingen som inte gjort beräkningar var det åtta stycken som trodde att 

hantering i egen regi var det billigaste hanteringssättet, och två landsting hade ingen 

åsikt i denna fråga. Sammanställningen av respondenternas svar i denna fråga 

presenteras i tabell 12. 
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Tabell 12.  Respondenternas åsikter gällande kostnadernas påverkan på valet av hanteringssätt 

gällande läkemedelsförsörjning. 

 

 

 

Av de nio landsting som gjort beräkningar är det idag sju stycken som hanterar 

någon eller samtliga aktiviteter i egen regi och har därför kunnat jämföra kostnaderna 

mellan olika år och hanteringssätt, där de har märkt att det är billigare att hantera 

vissa aktiviteter i egen regi än vid outsourcing. Anledningen till detta är främst enligt 

dessa landsting minskade personalkostnader, mycket eftersom de inte längre behöver 

betala konsultarvode för tjänsterna. Även kostnaderna som uppstår i samband med 

upphandlingarna är en anledning till att det blir billigare i egen regi. Där 

respondenterna nämnde tre olika typer av kostnader kopplade till upphandlingarna - 

kostnaderna av processen att upphandla, kostnaderna då de externa aktörerna 

bestrider varandras vunna upphandlingar, samt besväret och kostnader knutna till att 

omförhandla med den externa aktören till följd av missade delar i avtalet.   

 

De sju landsting som genomfört beräkningar och har erfarenheter av båda 

hanteringssätten har en gemensam åsikt att de vårdnära tjänsterna och 

beredningstjänsten kan hanteras billigare i egen regi. Gällande logistiktjänsterna 

råder det däremot delade meningar om egen regi eller outsourcing är det billigaste 

hanteringssättet. Fem av dessa landsting menar att en extern aktör kan dra fördel av 

skalfördelar och därmed genomföra dessa tjänster på ett mer effektivt och billigare 

sätt, samtidigt som de resterande två landstingen anser att även logistiktjänsterna kan 

genomföras billigare i egen regi. 
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Ovan diskuteras främst de, för landstingen, återkommande kostnaderna såsom löner. 

Det måste däremot tilläggas att hantering i egen regi kräver flera engångskostnader 

för att exempelvis utveckla system och infrastruktur. Dessa kostnader är svåra att 

beräkna, vilket gör att förutsättningarna för landstingen i denna fråga kan skilja. 

Exempelvis menar två landsting (Stockholm, Skåne) att läkemedelsförsörjningen är 

en stor och komplex process att hantera i egen regi, vilket hade krävt stora 

investeringar vid förändringar och integrationen av detta. Ett landsting (Uppsala) 

menar att kapitalbindningen blir större vid hantering i egen regi, där kapital låses i 

investeringar som exempelvis ett eget sjukhusapotek. Däremot menar de landsting 

(Blekinge, Jönköping, Kronoberg) som har gjort beräkningar och idag hanterar stora 

delar av läkemedelsförsörjningen i egen regi att engångskostnaderna inte är särskilt 

stora och att kostnadsbesparingar tydligt kan urskiljas efter uppstartsfasen. Vilket 

dock, som tidigare nämnt, kan bero på goda förutsättningar gällande exempelvis 

infrastruktur.  

 

4.8 Respondenternas uppfattning om den interna kompetensens 

påverkan på valet av hanteringssätt  

På sjukhusen finns det farmaceuter och apotekare som besitter kompetens gällande 

exempelvis läkemedel och sortimentsfrågor. Personalen som har denna kompetens 

ska fungera som en stödfunktion för annan vårdpersonal, där frågor gällande 

exempelvis läkemedel eller behandlingar till patienter kan ställas. I studien 

undersöktes om denna kompetens försvann eller minskade då landsting valde att 

outsourca läkemedelsförsörjningen, eller om den externa aktören kunde tillgodose 

denna stödfunktion istället.  

 

Åtta landsting menade att det är väldigt viktigt att denna kompetens finns internt, och 

att det har en positiv påverkan på vårdkvaliteten. Dessa landsting lyfter också fram 

fördelen med att behålla kompetensen internt där de anser att de kan arbeta närmare 

hälso- och sjukvården som en stödfunktion. Det visade sig att detta var svårt vid 

outsourcing, främst gällande de vårdnära tjänsterna och att det uppstår problem när 

den interna kompetensen försvinner från organisationen. Ett landsting (Norrbotten) 

lyfte fram risken att bli beroende av en extern aktören vid outsourcing, då kompetens 

inte längre finns internt i samma utsträckning och att de således kan tvingas 

upphandla läkemedelsförsörjningen till följd av detta. Ett annat landsting (Skåne) 



  
 

71 

som outsourcar samtliga aktiviteter av läkemedelsförsörjningen menar att det är brist 

på kompetens internt, och att det är svårt att erbjuda det stöd som hälso- och 

sjukvården behöver. I kontrast till detta ansåg däremot två landsting (Dalarna, 

Gävleborg) att den externa aktören kan tillgodose den stödfunktion som behövs, och 

ser inte det som något problem att kompetens inte finns internt i samma utsträckning 

så länge stödfunktionen inte drabbas av detta. 

 

4.9 Respondenternas uppfattning om kommunikationssvårigheter 

vid outsourcing av läkemedelsförsörjning 

I studien undersöktes om det fanns eventuella kommunikationssvårigheter med de 

externa aktörerna, och hur detta påverkade verksamheten. Undersökningen visade på 

att informationsflödet och kommunikationskanalerna mellan landstingen och de 

externa aktörerna fungerade bra. Däremot påpekade fyra landsting (Värmland, 

Västerbotten, Skåne, Örebro) att kommunikationskanalerna förmodligen kunde 

förbättras i egen regi då de inte längre tvingades ha kontakt med en extern aktör. Två 

av de större landstingen (Stockholm, Skåne) går också emot outsourcing där de 

menar att storleken och antal involverande personer gör det svårt att förmedla 

information på ett effektivt sätt. Dessa landsting menade däremot inte att detta 

problem endast identifierats inom läkemedelsförsörjningen, utan att det var ett 

bestående problem i de flesta olika delar av landstingens verksamhet och att det 

ständigt pågick arbete för att förbättra informationsflödet. 

 

Ett signifikant problem som elva av respondenterna lyfte fram var däremot 

svårigheterna med att skriva en bra och tydlig upphandling. Dessa landsting menade i 

stor utsträckning att upphandlingsprocessen var problematisk vid outsourcing, där 

kravspecifikationerna ofta misstolkades. Detta berodde enligt respondenterna på att 

de externa aktörerna tolkar avtalen gynnsamt för dem själva och därmed endast utför 

det som specifikt avtalats. Detta har inneburit problem vid upphandlingarna där de i 

efterhand tvingats betala extra för tjänster som inte tydligt nog specificerats. Utöver 

detta uttryckte ett landsting (Örebro) problematiken med att de externa aktörerna satt 

det i system att bestrida och överklaga besluten vid upphandlingarna. Någonting som 

var både kostsamt och besvärligt för landstingen då det kunde leda till fördröjningar 

och ovisshet gällande när avtalen skulle träda i kraft. 
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4.10 Andra påverkande faktorer att ta hänsyn till vid valet av 

hanteringssätt 

Kalmar och Jönköping lyfte fram att politikernas roll kan påverka valet av 

hanteringssätt gällande läkemedelsförsörjningen. Där de menar att politikers eller 

andra högtuppsatta individers preferenser kan påverka valet av hanteringssätt genom 

att argumentera för eller emot ett visst hanteringssätt. Kunniga personer som lägger 

fram argument är svåra att motbevisa för mindre kunniga personer, vilket därmed 

ofta leder till att ett hanteringssätt främjas framför ett annat. 

 

Flera landsting (Kalmar, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Östergötland) 

beskriver även marknadssituationen som problematisk, där de menar att marknaden 

är urholkad med få aktörer. I takt med att fler landsting väljer att hantera 

läkemedelsförsörjning i egen regi urholkas marknad ytterligare, vilket är en 

utveckling som oroar landstingen där härkomsten av aktörer att tillgå på marknaden 

är osäker i framtiden. Några av dessa respondenter tror att marknadssituationen har 

en större påverkan på de mindre landstingen som vill outsourca aktiviteter inom 

läkemedelsförsörjningen, där de externa aktörerna kan komma att förkasta anbud 

från de mindre landsting då de inte längre anses ekonomiskt gynnsamma. Detta 

skulle enligt respondenterna kunna resultera i att de mindre landstingen antingen 

tvingas till hantering i egen regi eller till att betala ännu högre kostnader vid 

outsourcing. 

 

Det framgick av undersökningen att den svaga konkurrenssituationen som råder på 

marknaden har en negativ inverkan på utvecklingen och förbättringarna hos de 

externa aktörerna, då de inte behöver genomföra större förbättringar och 

effektiviseringar för att vinna upphandlingar. Ett tydligt exempel på detta kunde 

urskiljas vid Jönköpings landstings senaste upphandling, där de valde att utifrån 

beräkningar sätta ett fast pris för samtliga aktiviteter inom läkemedelsförsörjningen. 

Ingen av de externa aktörerna var villiga att hantera läkemedelsförsörjningen för 

landstinget till det priset, vilket ledde till hantering i egen regi. 
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5 Analys av läkemedelsförsörjning i Sverige 

       

I analyskapitlet sammankopplas teoretiskt- och empiriskt material, där inledningsvis 

det politiska styret samt nivån för beslutsfattandet förkastas ha en påverkan på valet 

av hanteringssätt gällande läkemedelsförsörjning. Vidare analyseras 

beslutsunderlaget i landstingen, som följs av de drivkrafter som identifierats för 

respektive hanteringssätt av läkemedelsförsörjning. Slutligen jämförs de teoretiska 

för- och nackdelar som identifierats vid outsourcing med de för- och nackdelar som 

respondenterna lyfte fram gällande hanteringssättet av läkemedelsförsörjning. 

                

 

5.1 Hanteringssätt av läkemedelsförsörjning i Sverige 

När apoteksmonopolet avskaffades 2009 ställdes samtliga landsting inför beslutet att 

antingen överta läkemedelsförsörjningen i egen regi, eller att upphandla den enligt 

Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) till en eller flera externa aktörer. Idag 

outsourcar elva landsting hela läkemedelsförsörjningen, två landsting hanterar hela 

tjänsten i egen regi och sex stycken har valt att kombinera dessa hanteringssätt och 

outsourca vissa aktiviteter och hantera andra i egen regi.  

 

Kärnverksamheten inom hälso- och sjukvården i Sverige beskrevs enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) som de åtgärder som genomförs för att förebygga, utreda 

och behandla sjukdomar och skador. Läkemedelsförsörjning definieras enligt Statens 

offentliga utredningar (2007) som alla aktiviteter från själva 

läkemedelstillverkningen tills det att läkemedlen befinner sig i förråden på 

sjukhusen, kliniker eller andra vårdenheter. Tjänsten kan därför inte betraktas som en 

del av kärnverksamheten inom hälso- och sjukvården. Läkemedelsförsörjningen kan 

istället sägas vara en viktig stödtjänst för att kunna utföra kärnverksamheten, där 

Läkemedelsverket (2013a) menar att det är viktig process för svenska landsting. Det 

styrks även av Kakabadse & Kakabadse (2000) som tar upp att kärnverksamheten 

kan beskrivas utifrån vad som gör en organisation unik, och då 

läkemedelsförsörjning kan hanteras av flera olika aktörer faller denna tjänst inte 

inom området kärnverksamhet. Av kartläggningen på landstingen i Sverige framgick 

det att 17 av 19 landsting idag outsourcar hela eller delar av läkemedelsförsörjning 
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till en extern aktör. Någonting som kan förklaras av Sarpin & Weideman (1999) som 

menar att aktiviteter inom hälso- och sjukvården som inte tillhör kärnverksamheten 

blivit allt mer outsourcade. 

 

 

5.1.1 Beslut gällande hantering av läkemedelsförsörjning i Sverige 

Utifrån kartläggningen framgick det att beslutet gällande hanteringssättet av 

läkemedelsförsörjning togs på olika nivåer i landstingen, där beslutet i 14 landsting 

togs på politisk nivå och på tjänstemannanivå i 5 landsting. Landstingsfullmäktige 

har enligt Kommunallagen (1991:900) ansvaret för detta beslut, och är även det 

högsta beslutande organet i landstingen. Enligt denna lag är det även landstingen 

själva som bestämmer hur de ska organiseras, där samarbetet mellan politiker och 

tjänstemän sker på olika sätt i Sveriges landsting. Detta kan vara en anledning till att 

nivån för beslutsfattande skiljer sig i landstingen, och även varför det i 

undersökningen inte kunde identifieras några tydliga mönster om politiker eller 

tjänstemännen förespråkade ett visst hanteringssätt framför ett annat. Kremic, Tukel 

& Rom (2006) menar även att olika individers preferenser har en tendens att påverka 

sourcingbeslut, vilket kan vara en ytterligare anledning till att mönster inte har 

kunnat identifieras i samband med nivån av beslutsfattandet. Hysing & Olsson 

(2012) styrker detta och menar att den mänskliga faktorn har blivit allt viktigare vid 

beslut i landsting i Sverige.  

 

Det politiska styret är en annan faktor som skiljer sig i Sveriges landsting. Vid 

beslutsfattandet styrdes nio landsting av en rödgrön majoritet i landstingsfullmäktige, 

och tio landsting styrdes av de borgerliga partierna. Enligt Kremic, Tukel & Rom 

(2006) och Antonucci, Lordi & Tucker (1998) har politiska val och styren en tendens 

att påverka hur sourcingbeslut tas i offentliga organisationer. I denna studie var det 

däremot inte möjligt att urskilja några mönster eller tydliga skillnader mellan 

hanteringssättet av läkemedelsförsörjningen beroende på det politiska styret. Det kan 

därför sägas att det politiska valet, i kontrast till vad Kremic, Tukel & Rom (2006) 

och Antonucci, Lordi & Tucker (1998) menar, inte är en påverkande faktor för hur 

sourcingbesluten tas gällande läkemedelsförsörjning i Sveriges landsting. 
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5.1.2 Beslutsunderlag vid läkemedelsförsörjning i Sverige 

Tidigare nämndes att 17 av 19 landsting idag outsourcar samtliga eller delar av 

läkemedelsförsörjningen till extern aktör. Innan 2009 outsourcade däremot samtliga 

landsting läkemedelsförsörjningen, det kan därför urskiljas att landstingen har börjat 

gå mot hantering i egen regi där åtta landsting valt att insourca någon eller samtliga 

aktiviteter av läkemedelsförsörjningen. Som Amiti & Wei (2004) påpekar sker 

insourcing ofta till följd av att de tänkta fördelarna med outsourcing inte realiserats i 

den utsträckning som organisationen hoppats på, eller att organisationen tror att de 

kan utföra de outsourcade aktiviteterna på ett bättre eller billigare sätt. Kelley & Jude 

(2005) och Li (2013) lyfter i samband med detta fram hur viktigt det är med väl 

genomförda förstudier för att sourcingbeslut ska bli lyckade. Detta fenomen kan 

tydligt urskiljas ur den undersökning som genomförts, där sex av åtta landsting som 

idag hanterar hela eller delar av läkemedelsförsörjningen i egen regi hade utformat 

beslutsunderlag, medan ingen av de elva landsting som outsourcar hela 

läkemedelsförsörjningen hade något uttalat beslutsunderlag i samband med 

beslutsfattandet. Trots att 11 av 19 landsting idag outsourcar 

läkemedelsförsörjningen förespråkar majoriteten ändå hantering i egen regi, där 17 

landsting tog upp att det troligtvis är billigare i egen regi och 13 landsting ansåg att 

vårdkvaliteten skulle påverkas positivt. Det kan därför diskuteras om landstingen 

som idag outsourcar hela läkemedelsförsörjnigen har uppnått de tänkta fördelarna, 

eller om hanteringssättet hade förändrats om förstudier och underlag tagits fram, som 

Kelley & Jude (2005) och Li (2013) menar är en viktig del vid sourcingbeslut. 

 

 

5.2 Drivkrafter för hantering av läkemedelsförsörjning i egen regi  

Det konstaterades tidigare att det endast var de landstingen som hanterade 

läkemedelsförsörjningen i egen regi som hade utformat beslutsunderlag, och som 

därmed genomfört förstudier. Beslutsunderlagen som utformats innefattade olika 

drivkrafter till deras val av hanteringssätt, där de mest uppmärksammade 

drivkrafterna var högre flexibilitet, ökad intern kompetens samt kostnadsbesparingar. 

 

5.2.1 Högre flexibilitet  

Den ökade flexibiliteten togs upp av 13 landsting som en av de största fördelarna 

med hantering av läkemedelsförsörjning i egen regi. Landstingen hänförde den ökade 

flexibiliteten till två olika områden. Det första området går i linje med vad Churchill 
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(2008) tar upp gällande att hälso- och sjukvården är en snabbt föränderlig bransch, 

och att låsa sig i ett långt outsourcingkontrakt kan i efterhand visa sig vara en dålig 

investering. Detta var någonting som 12 landsting lyfte fram gällande flexibiliteten, 

där de genom att hantera läkemedelsförsörjningen i egen regi istället kan vara 

anpassningsbara till hälso- och sjukvårdens föränderliga krav och önskemål. Krav 

som enligt Ferraz-Nunes, Karlberg & Bergström (2007) för de svenska landstingen 

kan innebära förändringar i strukturella förhållanden, styrning och effektivitet i 

hälso- och sjukvården.  

 

Nio landsting tog upp flexibilitet inom ett annat område, där de poängterar att genom 

hanteringen av läkemedelsförsörjning i egen regi kan de ur ett styrningsperspektiv på 

ett effektivare sätt fördela resurser och personal efter behov. Genom en intern 

resursfördelning menar landstingen att de, utifrån de begränsade resurser och 

personal som finns, kan hinna med fler tjänster och aktiviteter till följd av 

möjligheten att omfördela resurser efter behov till olika områden. Detta hade inte 

varit möjligt om läkemedelsförsörjningen stod under ett avtal med en extern aktör. 

Roberts (2001) styrker detta resonemang, och menar att flexibiliteten kan drabbas vid 

outsourcing, där en organisation kan bli bunden till ett ogynnsamt avtal med en 

extern aktör som ofta varar i flera år, vilket kan resultera i att en organisation inte kan 

genomföra förändringar i samma utsträckning. Avery (2000) och Gordon & Walsh 

(1997) menar i samband med detta att problemet däremot inte nödvändigtvis beror på 

outsourcing i sig, utan istället på ett dåligt val av partners, där organisationens mål 

inte går i linje med den externa aktörens och ett bra samarbete inte uppnås. 

 

Att organisationers mål inte går i linje med den externa aktören mål är en situation 

som kan beskrivas utifrån principal- agent teorin. Utgångspunkten i teorin är att den 

externa parten (agenten) har andra målsättningar än den outsourcande organisationen 

(principalen) vilket ibland kan visa sig vara problematiskt (Jensen & Meckling 

1976). Gällande landstingen i Sverige vars främsta mål enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) är att erbjuda en god hälsa och en vård på lika villkor för 

hela befolkningen, kan deras mål skilja sig stort mellan de externa aktörerna vars mål 

ofta är monetärt grundat (Roberts et al. 2013). Cheon, Grover & Teng (1995) tar i 

samband med detta upp att principalen strävar efter maximal nytta för den avtalade 

kostnaden, samtidigt som den externa aktören istället vill erbjuda det som är mest 
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kostnadseffektivt för dem själva. Detta kan kopplas till landstingen som strävar efter 

att genom hög flexibilitet kunna fördela de resurser och personal som finns till olika 

områden efter behov, och därmed även skapa maximal nytta utifrån deras begränsade 

resurser. Tio landsting tar i samband med detta upp besvären med att den externa 

aktören tolkar kravspecifikationerna i upphandlingen gynnsamt för dem själva, och 

därmed endast utför arbete som specifikt avtalats i upphandlingen för att begränsa 

deras nödvändiga arbetskrav och främja det som är mest kostnadseffektivt ur deras 

perspektiv. Jensen & Meckling (1976) tar med hänsyn till detta upp att om 

principalen istället utfört tjänsten i egen regi hade resurser kunnat användas på ett 

sätt som var av bästa intresse för principalen. Roberts et al. (2013) menar däremot att 

detta beteende hos den externa aktören inte nödvändigtvis behöver vara något 

problem så länge kostnaderna för att outsourca balanseras ut med tjänsterna som 

utförs, och att dessa tjänster utförs i den kvalitet som krävs för att uppfylla 

standarden och lagarna för hälso- och sjukvården. I samband med detta tog däremot 

nio landsting upp att hanteringen av läkemedelsförsörjning i egen regi skapar- eller 

kan skapa en större flexibilitet att fördela resurser till det område som behövs, där de 

även anser att detta förbättrar kvaliteten i utförandet av tjänsten, vilket även har en 

positiv påverkan på vårdkvaliteten.  

 

Enligt Anderson (1997) är det diskutabelt om organisationer bör outsourca tjänster 

där kvaliteten kan riskeras. Ghobadian, Speller & Jones (1994) styrker detta och 

menar att kvaliteten är en nyckelfaktor till framgång för flera organisationer, där det 

även inom hälso- och sjukvården enligt Prioritetsordning är vårdkvalitet som ska 

prioriteras (Socialstyrelsens, 2007). Sourcingbeslut vid läkemedelsförsörjningen bör 

således ha överseende med dess påverkan på vårdkvalitet. Roberts et al. (2013) 

styrker detta och menar att huvudmålet med hälso- och sjukvården är att uppnå god 

vårdkvalitet, och att sjukhusen måste ta hänsyn till att vårdkvaliteten inte tar skada i 

samband med outsourcing. Om läkemedelsförsörjningen visar på en högre grad av 

flexibilitet och därmed även ökad vårdkvalitet i egen regi, kan det diskuteras i 

samband med prioriteringsprinciperna om outsourcing är lämpligt. I kontrast till detta 

kan det rimligtvis argumenteras för om resursfördelning verkligen förbättrar 

(vård)kvaliteten, då fördelning av resurser från ett område till ett annat kan anses 

skapa brister i det ursprungliga området.  
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5.2.2 Ökad intern kompetens 

Åtta landsting tar upp fördelen att behålla kompetens internt vid hantering i egen regi 

då de på ett bättre sätt kan fungera som en stödfunktion för hälso- och sjukvården. 

Landstingen menar att kompetensen som finns inom tjänsten läkemedelsförsörjning 

kan fungera som stödfunktion för annan vårdpersonal då denna personal besitter 

kunskap gällande exempelvis behandlingar samt läkemedels- och sortimentfrågor. 

Landstingen menar då att denna stödfunktion försämras vid outsourcing, där tio 

landsting menar att en extern aktör styr utvecklingen i enlighet med deras egna 

preferenser och att stödfunktionen drabbas av detta. Roberts (2001), samt den 

tidigare nämnda principal- agentteorin kan i samband med detta kopplas till den 

bristfälliga stödfunktionen vid outsourcing. Utgångspunkten var då att den externa 

aktören har egna mål som inte går i linje med organisationens. Detta leder i sin tur till 

att de externa aktörerna, som tio landsting tog upp, utgår ifrån deras egna preferenser 

och mål i arbetet, vilket enligt åtta landsting resulterar i att stödfunktionen blir 

undermålig vid outsourcing. Genom att hantera läkemedelsförsörjningen i egen regi, 

och därmed även behålla kompetens internt tar dessa landsting upp att de kan bidra 

med en högre kvalitet av stödfunktionen till hälso- och sjukvården, och således även 

högre vårdkvalitet. Med detta sagt menar två landsting i motsats till detta att 

stödfunktionen inte försämras genom outsourcing, utan att en extern aktör kan sköta 

stödfunktionen lika bra. Det kan därför antydas att den försämrade stödfunktionen 

kan bero på en dåligt utformad upphandling, eller en upphandling som inte tydligt 

nog specificerats att inkludera stödfunktionen. Roberts et al. (2013) menar då att 

outsourcing i dessa situationer inte nödvändigtvis är negativt, utan att det istället kan 

kopplas till att avtalen måste förtydligas för att undvika missförstånd. Detta kan även 

anknytas till att elva landsting lyfte fram upphandlingsproblem, där de i efterhand 

tvingats omförhandla avtalen till följd av att vissa aktiviteter (likt stödfunktionen) 

inte beskrivits tydligt nog i upphandlingen och därför inte utförts i den utsträckning 

som landstingen önskat.  

 

I samband med att organisationen förlorar kompetens vid outsourcing menar 

Churchill (2008) att långa outsourcingkontrakt kan tvinga organisationer att fortsätta 

outsourca dessa aktiviteter till den externa aktören då de inte längre har den interna 

kompetensen som krävs. Ett landsting lyfte fram denna risk gällande outsourcing av 
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läkemedelsförsörjning, då kompetens inte längre finns internt i samma utsträckning 

och att de således kan tvingas upphandla läkemedelsförsörjningen framöver.  

 

5.2.3 Kostnadsbesparingar  

I studien framgick det att samtliga landsting som hanterade hela eller delar av 

läkemedelsförsörjningen i egen regi och som även utfört beräkningar ansåg att det 

var mer kostnadseffektivt att hantera tjänsten i egen regi än att outsourca. Detta 

motsäger flera författare (Klainguti, 2000; Kakabadse & Kakabadse, 2000, 

Moschuris & Kondylis, 2006; Ashe, 1996), som tar upp kostnadsbesparingar som en 

stor drivkraft till outsourcing. Författarna menar att de externa aktörerna genom 

specialisering och skalfördelar kan erbjuda en tjänst billigare än om organisationen 

själva utför tjänsten. Gällande hälso- och sjukvården styrker även Moschuris & 

Kondylis (2006) detta argument, där de genom studier kommit fram till att en av dem 

främsta fördelarna med outsourcing i hälso- och sjukvården är just 

kostnadsbesparingar. 

 

Intressant är då varför läkemedelsförsörjningen för landsting i motsats till nämnda 

författare framstår som mer kostsamt vid outsourcing än vid hantering i egen regi. 

Fenomenet kan diskuteras i samband med transaktionskostnadsteorin, där det vid 

outsourcing enligt Mol (2007) uppstår kostnader då transaktioner genomförs som kan 

överstiga de potentiella kostnadsbesparingarna. Gällande läkemedelsförsörjningen 

kunde de som valt att hantera vissa tjänster i egen regi främst ange två områden till 

varför hantering i egen regi ansågs billigare - kostnadsbesparingar gällande billigare 

personal, samt vid upphandlingarna. Williamson (1979) tar då upp dimensionerna 

osäkerhet och återköpsfrekvens som påverkande faktorer till höga 

transaktionskostnader, vilka även kan identifieras gällande upphandlingarna för 

landstingen.  

 

Återköpsfrekvensen innebär enligt Williamson (1979) att kostnaderna ökar om det 

kontinuerligt sker transaktioner eller omförhandlingar mellan de olika parterna som 

ingått i transaktionen. Saidel & Harlan (1998) menar att detta är en vanlig gömd 

kostnad vid outsourcing inom hälso- och sjukvården, och som kan uppstå vid 

upphandlingarna med tjänsteleverantörerna. Författarna menar att dåligt utförda eller 

otydligt specificerade upphandlingar med extern part blir kostsamt då det i efterhand 
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tillkommer ytterligare kostnader för att inkludera det som missades vid 

upphandlingen. För landstingen kan detta fenomen tydligt identifieras där elva 

stycken har uttryckt besvär kring upphandlingar med de externa aktörerna, där vissa 

menar på att det resulterat i omförhandlingar som medfört extra kostnader. Vidare 

poängterade även ett landsting problemet med att de externa aktörerna satt det i 

system att kontinuerligt överklaga upphandlingar, vilket resulterat i fördröjningar 

som även bidragit till ökade kostnader. Detta kan kopplas till Williamson (1979) 

beskrivning av osäkerhet, där Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) 

möjliggör för den externa aktören att överklaga ett beslut till upphandling, vilket gör 

att kostnader uppstår för landstingen till följd av dröjsmål och osäkerhet. Vidare 

menar även Coase (1937) att organisationer utöver dessa kostnader även ådrar sig 

transaktionskostnader genom endast pris- och leverantörsundersökningar samt vid 

processen att upphandla med extern part. Detta kan ses som en ytterligare kostnad för 

landstingen som inte uppkommer i samma utsträckning vid hantering i egen regi. Det 

går däremot inte helt att bortse från dessa kostnader vid hantering i egen regi 

eftersom beslutsunderlag och förstudier ändå bör tas fram, som Li (2013) och Reilly 

(2014) förespråkar vid sourcingbeslut.  

 

Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) tar även upp att landsting som väljer att 

outsourca läkemedelsförsörjningen måste upphandla aktiviteterna till den aktör som 

erbjuder det lägsta priset och samtidigt uppnår de ställda kraven. Landsting kan 

därmed inte välja samma partnerföretag som vid föregående upphandling, såvida de 

inte vinner upphandlingen. Roberts et al. (2013) menar att detta inte är gynnsamt för 

någon av parterna, då frekvent bytande av tjänsteleverantör hämmar möjligheten till 

långvariga ”win-win” förhållanden. Syftet med Lagen om offentlig upphandling 

(2007:1091) är däremot att främja konkurrens och ekonomisk effektivitet i den 

offentliga sektorn genom att undanröja barriärer som försvårar konkurrensen där 

exempelvis en organisation är lojal mot en specifik aktör. Som tidigare nämnts kan 

det därför anses naturligt att tjänsteleverantören enbart utför de specifikt avtalade 

tjänsterna då detta är vad som anses mest kostnadseffektivt för dem, detta då de inte 

finns några incitament att utföra tjänster utanför avtalet i hopp om att skapa 

exempelvis ett långvarigt förhållande. Detta kan diskuteras vara en bidragande faktor 

till varför de externa aktörerna tolkar kravspecifikationerna i upphandlingar så 

fördelaktigt för dem själva. Vidare kan det även vara en anledning till de stora 
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besvären vid upphandlingarna, och som därmed bidrar till de höga 

upphandlingskostnaderna.   

 

Med detta sagt menar Mol (2007) att det är naturligt att transaktionskostnaderna är 

högre vid just outsourcing, men menar då istället att produktionskostnaderna 

(tjänsteutförandekostnaderna) borde vara lägre. I kontrast till detta tar landstingen 

upp en minskad personalkostnad vid hantering i egen regi. En förklaring till detta kan 

däremot vara den rådande marknadsstrukturen. En förutsättning för att outsourcing 

ska bidra till kostnadsbesparingar är enligt Barthélemy & Adsit (2003) och Mol 

(2007) att marknaden är effektiv, och det ska finnas erfaren och kompetent personal 

som kan utföra dessa tjänster kostnadseffektivt. Detta går tillbaka till avskaffandet av 

apoteksmonopolet 2009, där marknaden idag endast består av två aktiva aktörer 

(ApoEx och Apoteket AB) och en passiv aktör (Kronans Droghandel) som kan 

tillgodose samtliga aktiviteter inom läkemedelsförsörjningen. Denna 

marknadsstruktur liknar vad Dwivedi (2006), Friedman (1983) och Ghai & Gupta 

(2002) definierar som oligopol. En marknadsstruktur som enligt Dwivedi (2006) 

karaktäriseras med höga priser, ineffektivitet och dåligt utbud. 

 

Fem landsting beskriver denna marknadssituation som problematisk, och att 

landstingen drabbas negativt av denna. I samband med denna problematiska 

marknadsstruktur har det visat sig att de externa aktörerna kan förkasta anbud från 

landsting som inte anses tillräckligt ekonomiskt gynnsamma, som exempelvis vid 

Jönköpings landsting senaste upphandling. Gällande oligopolet som beskrevs råda på 

apoteksmarknaden menar fem landsting att det har hämmat utvecklingen och 

förbättringar hos de externa aktörerna till följd av bristande konkurrens. En möjlig 

förklaring till varför personalkostnaderna minskar vid hantering i egen regi kan då 

hänföras till den ofördelaktiga marknadsstrukturen. Barthélemy & Adsit (2003) 

menar i samband med detta att organisationer vid sourcingbeslut måste ta hänsyn till 

om det verkligen är kostnadseffektivt att anställa en utomstående aktör som tar ett 

prispålägg för utförandet av tjänsten. De måste även fundera kring om det verkligen 

är berättigat att i detta fall outsourca en tjänst istället för att hantera den i egen regi. 
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5.2.4 Vårdnära tjänster - vårdkvalitet 

De vårdnära tjänsterna som innefattar påfyllning av vätskevagnar och 

läkemedelsservice är den vanligaste aktiviteterna inom läkemedelsförsörjningen att 

hanteras i egen regi, där cirka hälften av landstingen valt att insourca dessa 

aktiviteter. Då det i undersökningen framgick att dessa aktiviteter är relativt enkla att 

genomföra, och då Prencipe (1997) förespråkar just outsourcing av tjänster som inte 

är komplexa eftersom det i dessa fall är enklare att integrera en extern aktör, kan det 

anses märkligt att dessa tjänster är de mest insourcade. En anledning till detta kan 

däremot vara att tjänsterna är vårdnära, det vill säga är i direktkontakt med hälso- och 

sjukvården och som enligt undersökningen har en påverkan på vårdkvaliteten. Vid 

outsourcing av sådana tjänster är det enligt Roberts et al. (2013) viktigt att ta hänsyn 

till att kvaliteten inte påverkas negativt, vilket är speciellt viktigt inom hälso- och 

sjukvården där vårdkvaliteten ska främjas (Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)). 

Andra anledningen till att de vårdnära tjänsterna hanteras i egen regi av landstingen 

var främst för att erhålla en ökad kontroll, flexibilitet och för att behålla kompetens 

internt. Faktorer som tidigare togs upp i samband med att uppnå en högre effektivitet 

och vårdkvalitet. Detta kan då även relateras till varför nästan hälften av landstingen 

har valt att insourca de vårdnära tjänsterna, med flexibilitet, kontroll och intern 

kompetens som största fördel och därmed möjligheten att förbättra vårdkvaliteten.  

 

Andelen läkemedelskasationer togs upp som en kvalitetsaspekt på hur bra de 

vårdnära tjänsterna hanteras. Sju respondenter trodde att andelen 

läkemedelskassationer skulle minska vid hantering av de vårdnära tjänsterna i egen 

regi till följd av bättre kontroll av försörjningsprocessen och läkemedelsförråden, 

samt ökad flexibilitet i resursfördelningen. Schniederjans (2005) styrker detta och 

menar att en nackdel med outsourcing är att en organisation kan förlora kontrollen 

över aktiviteteten eller processen, och därmed försvåra möjligheten att kontrollera att 

en tjänst genomförs på ett korrekt sätt i enlighet med de uppsatta kraven. Detta kan 

även kopplas till vad Roberts et al. (2013) tar upp gällande målkongruens mellan den 

outsourcande- och den externa aktöreren. Där landstingen menar att de själva har 

högre krav och incitament att hantera läkemedelsförråden på ett mer effektivt sätt än 

vad den externa aktören har, vars mål ofta är monetärt grundat vilket resulterar i att 

de agerar utifrån vad som är mest kostnadseffektivt för dem. I samband med detta 

menade däremot majoriteten av respondenterna (12 stycken) att hanteringssättet inte 
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var en påverkande faktor för andelen kasserade läkemedel, samt att de var svårt att 

veta eftersom det idag inte mättes. Då endast 1 av de 13 landsting som besvarade 

denna fråga idag mäter läkemedelskassationer, finns det utifrån denna studie inte 

några urskiljbara mönster för att ett hanteringssätt är att föredra framför ett annat i 

termer av andelen kassationer. Däremot kan detta vara ett kritiskt område, och då ett 

landsting genom egna erfarenheter påvisat möjligheten att reducera andelen 

kassationer vid hantering i egen regi är det rimligt att anta att det är ett område som 

är påverkbart genom valet av hanteringssätt, och som således kan påverka 

kostnaderna och kvaliteten i utförandet av de vårdnära tjänsterna.  

 

 

5.3 Drivkrafter till beslutet att outsourca läkemedelsförsörjningen 

Av de 19 landsting som inkluderades i studien var det 11 stycken som outsourcade 

hela läkemedelsförsörjningen. Drivkrafterna till detta beslut var blandad i 

landstingen, de som nämndes var av strategiska skäl att outsourca så mycket som 

möjligt, att landsting inte var redo till förändring till följd av dåliga förutsättningar 

gällande infrastruktur och datasystem, storleken på landstinget och komplexiteten 

kring att förändra hanteringssätt av processen, anställningstopp samt att lagar och 

förordningar begränsade landstingen i valet av hanteringssätt.    

 

Vid beslutet att outsourca samtliga tjänster av läkemedelsförsörjningen var det inget 

landsting som hade utformat beslutsunderlag eller genomfört några direkta 

förstudier. Li (2013) och Reilly (2013) tar i samband med detta upp hur viktigt det är 

med utförliga förstudier och beslutsunderlag för ett lyckat sourcingbeslut. I kontrast 

till detta identifierades det tidigare ett mönster där de som hanterade tjänsten i egen 

regi gick i linje med vad författarna förespråkade, då de ofta hade utformat 

beslutsunderlag. Intressant är då varför majoriteten av landsting idag outsourcar 

läkemedelsförsörjningen utan varken förstudier eller beslutsunderlag.  

 

5.3.1 Strategisk outsourcing 

Ovan nämnda beteende går däremot beskrivas utifrån det resursbaserade synsättet 

vid outsourcing. Detta strategiska synsätt gällande outsourcing innebär enligt Quinn 

& Hilmer (1994), Silverman (1999), Kakabadse & Kakabadse (2000) och McIvor 

(2000) att organisationer bör outsourca samtliga aktiviteter som inte tillhör 

kärnverksamheten eller aktiviteter de inte är experter på. Då det tidigare 
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konstaterades att läkemedelsförsörjningen inte tillhör kärnverksamheten för 

landstingen, och eftersom apoteksmonopolet upphörde först 2009 där samtliga 

landsting innan detta outsourcade hela tjänsten, kan det diskuteras om de hunnit bli 

experter inom området, och enligt författarna bör då tjänsten outsourcas.  

 

Enligt Silverman (1999) ska organisationer inte fokusera resurser till aktiviteter som 

inte tillhör kärnverksamheten, och således kan landstingens val att outsourca utan att 

spendera tid och resurser på förstudier eller beslutsunderlag motiveras enligt det 

resursbaserade synsätt. Några landting menade att drivkraften till outsourcing var 

strategiskt grundad där målet var att outsourca så mycket som möjligt, vilket kan 

tolkas som att beslutet gick i linje med vad Quinn & Hilmer (1994), Silverman 

(1999), Kakabadse & Kakabadse (2000) och McIvor (2000) förespråkar i samband 

med det resursbaserade synsättet.   

 

Barney (1999), Gainey & Klaas (2003) och Grant (1991) menar däremot att en 

förutsättning för att det resursbaserade synsättet ska anses vara lämpligt är att 

marknaden med externa aktörer är effektiv. Vidare menar även Barthelemy & Adsit 

(2003) att outsourcing inom just hälso- och sjukvården endast bör utföras om det 

finns erfaren och kompetent personal på marknaden som kan utföra tjänsten i den 

kvalitet och effektivitet som krävs. Apoteksmarknaden konstaterades tidigare 

efterlikna ett oligopol, som enligt Dwivedi (2006) inte faller inom ramen för en 

effektiv marknad. Med hänsyn till denna ineffektiva marknadsstruktur som även 

tidigare identifierades som en anledning till varför insourcing genererar 

kostnadsbesparingar, kan det diskuteras om det resursbaserade synsättet är lämpligt 

att utgå ifrån vid outsourcing av läkemedelsförsörjning. Vidare går det även att 

diskutera om kvaliteten på utförandet av hela tjänsten kan vara undermålig till följd 

av den ineffektiva marknadsstrukturen. 

 

Enligt Moschuris & Kondylis (2006) är de främsta fördelarna med outsourcing inom 

hälso- och sjukvården kostnadseffektivitet, högre kvalitet och ett ökat fokus till 

kärnverksamheten. Gällande läkemedelsförsörjningen framkom varken 

kostnadseffektivitet eller högre vårdkvalitet som fördelaktigt vid outsourcing. Detta 

motsäger fördelarna som Moschuris & Kondylis (2006) tog upp, och kan bidra till 

argumentet att det därför inte är lämpligt att outsourca tjänsten 
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läkemedelsförsörjning. I kontrast till detta kan däremot outsourcing öka fokus till 

kärnverksamheten, vilket enligt Quinn & Hilmer (1994), Silverman (1999), 

Kakabadse & Kakabadse (2000) och McIvor (2000) är utgångspunkten i det 

resursbaserade synsättet. Det kan i detta avseende diskuteras att genom outsourcing 

kan landstingen fokusera på kärnverksamheten och således skapa högre vårdkvalitet 

och potentiella kostnadsbesparingar inom organisationen som helhet. Detta till följd 

av att inte behöva fokusera tid och resurser till aktiviteter utanför kärnverksamheten. 

 

5.3.2 Avsaknaden av infrastruktur och system  

En ytterligare drivkraft till outsourcing av läkemedelsförsörjning var enligt två 

landsting att de inte var redo för förändring, där de saknade infrastruktur och system. 

Quinn & Hilmer (1994) och Leavy (1996) uttrycker i samband med detta att det är 

vanligt för outsourcande organisationer att bli beroende av en extern aktör, där de 

förlorar möjligheten att utföra aktiviteten i egen regi om det skulle vara nödvändigt i 

framtiden. Avsaknad av infrastruktur och system kan kopplas till apoteksmonopolet 

som varade mellan 1970-2009, och att landstingen uteslutande under denna period 

outsourcade läkemedelsförsörjningen. Detta tyder på att dessa landsting har förlorat 

den nödvändiga infrastrukturen och system som krävs och kan därmed i linje med 

Quinn & Hilmer (1994) och Leavy (1996) sägas vara beroende av en extern aktör. I 

samband med de dåliga förutsättningarna gällande egen infrastruktur och system 

menar även ett landsting att det krävs större investeringar och därmed ökad 

kapitalbindning vid övergången till hantering i egen regi. Detta ämne belyser 

Blumberg (1998) och Kakabadse & Kakabadse (2000), som menar att en fördel med 

outsourcing är minskade investeringar och att de större uppstarts- och fasta kostnader 

istället övergår till rörliga kostnader. Både författarna och landstinget menar då att 

kapitalbindningen minskar, och att kapitalet istället kan användas till andra ändamål. 

 

Att undvika förändringar och tidskrävande aktiviteter såsom att bygga upp 

infrastruktur, utveckla ett system eller andra nödvändigheter i samband med 

övergången mot hantering i egen regi kan återigen även förklaras i samband med det 

resursbaserade synsättet. Där det enligt Quinn & Hilmer (1994), Silverman (1999), 

Kakabadse & Kakabadse (2000) och McIvor (2000) inte är gynnsamt för 

organisationer att fokusera tid och resurser till att hantera dessa icke-kritiska 

aktiviteter själva, och att det således är lämpligare att outsourca dem. 
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5.3.3 Komplexitet att förändra hanteringssätt 

Gällande komplexiteten av att ändra hanteringssätt tog några landsting upp detta som 

en drivkraft till outsourcing, där Kremic, Tukel & Rom (2006) menar att vissa 

aktiviteter är mer eller mindre anpassade att outsourcas. Prencipe (1997) lyfter fram 

att en aktivitets komplexitet som ett sådant karaktärsdrag, där det till följd av 

integration i processerna, omständigheter samt befintliga villkor gör det svårt att 

outsourca vissa tjänster. Då landstingen redan har denna tjänst outsourcad får 

teorierna istället verka i motsatt riktning, det vill säga vid insourcing. Komplexiteten 

att ta över dessa aktiviteter i egen regi kan då enligt Prencipe (1997) skapa 

integrationsproblem. Gällande just hälso- och sjukvården tar även Foxx, Bunn & 

McCay (2009) upp att integrationsproblem är vanligt förekommande vid 

sourcingbeslut, och att ledningen måste ta hänsyn till detta innan ett beslut tas.  

 

5.3.4 Lagar och förordningar samt anställningsstop 

Lagar och förordningar har enligt två landsting varit en drivkraft till outsourcing. En 

förordning som specifikt uttrycktes i samband med detta var LVFS (2012:8) om 

sjukhusens läkemedelsförsörjning, där det står att vårdgivare inom slutenvården inte 

får leverera läkemedel mellan varandra vilket har begränsat möjligheterna till 

hantering i egen regi för dessa landsting. Kremic, Tukel & Rom (2006) och Green 

(2000) menar att detta kan vara en bidragande faktor vid sourcingbeslut, där 

framförallt offentliga organisationer kan bli tvingade till ett visst beslut till följd av 

lagar. Detta går i linje med situationen för dessa landsting, där de menar att det krävs 

en lagförändring för att möjliggöra hantering i egen regi. Vidare tog ett landsting upp 

att det vid beslutsfattandet var anställningsstopp i landstinget. Green (2002) menar då 

bristen på mänskliga resurser kan begränsa organisationen vid ett sourcingbeslut, där 

outsourcing kan ses vara det enda möjliga alternativet. Vilket instämmer för detta 

landsting som menar att de genom anställningsstoppet varit tvungna att outsourca 

läkemedelsförsörjningen.   

 

5.3.5 De logistiska tjänsterna - skalfördelar och experter 

Utifrån undersökningen framgick det att de logistiska tjänsterna var vanligast att 

outsourcas, där 17 av 19 landsting outsourcar denna tjänst.  Inom detta område 

menade elva landsting att de externa aktörerna som finns att tillgå på marknaden är 

experter på logistik och även fast detta inte benämndes som en drivkraft, var det den 
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största anledning till att just dessa tjänster var de mest outsourcade inom 

läkemedelsförsörjningen. Detta går även i linje med vad Blumberg (1998) betonar 

gällande outsourcing, där organisationer genom outsourcing kan ta del av 

specialiserade aktörer som är exceptionellt duktiga inom ett visst område, och att de 

därmed kan utföra tjänsten i en hög kvalitet. En ytterligare anledning som åtta 

landsting lyfte fram som fördelaktigt med outsourcing av de logistiska tjänsterna var 

att de externa aktörerna kan utnyttja skalfördelar, där de menar att en extern aktör 

som arbetar i större skala kan genomföra aktiviteterna på ett effektivare och därmed 

billigare sätt. Klainguti (2000) och Ashe (1996) styrker detta och menar att 

outsourcing av aktiviteter som kan genomföras i större skala kan utföras billigare och 

effektivare än vid hantering i egen regi. Magnus Munge, läkemedelschef på Region 

Kronoberg, går i linje med författarnas resonemang och menar att: “Jag har svårt att 

se att vi vinner något på att sköta lagerhållning, plockande och packande i egen regi, 

jag tror inte att vi som liten aktör kan göra den delen bättre” (Svensk Farmaci, 

2016).  

 

Med avseende på de logistiska tjänsterna kan det därmed konstateras att dessa 

tjänster enligt flera landsting, och i linje med vad Klainguti (2000) och Ashe (1996) 

tar upp, kan outsourcas på ett effektivt sätt, där experter och skalfördelar hos de 

externa aktörerna på marknaden kan nyttjas. Vidare går detta även att förklaras i 

samband med leveranssäkerheten, som enligt undersökningen idag är väldigt hög och 

ligger på mellan 95-99 procent. Två landsting menade däremot att 

leveranssäkerheten kunde förbättras i egen regi, och tre landsting förespråkade stället 

outsourcing i denna fråga och menade likt Klainguti (2000) och Ashe (1996) att de 

externa aktörerna var experter inom detta område. Respondenterna uttryckte i 

samband med detta att det inte finns mycket utrymme för förbättringar inom detta 

område. Det kan däremot diskuteras om risken till försämring av leveranssäkerheten 

vid hantering av logistik tjänsterna i egen regi. Då 17 av 19 landsting idag outsourcar 

dessa tjänster med en leveranssäkerhet mellan 95-99 procent, samtidigt som 

Klainguti (2000) och Ashe (1996) förespråkar högre effektivitet vid outsourcing, kan 

det argumenteras om landstingen vid hantering i egen regi verkligen kan uppnå en 

lika bra leveranssäkerhet som de externa aktörerna.  
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Apoteksmarknaden konstaterades tidigare efterliknar ett oligopol, som enligt 

Dwivedi (2006) inte faller inom ramen för en effektiv marknad. I motsats till denna 

ineffektiva marknadsstruktur som även tidigare identifierades som en anledning till 

varför insourcing genererar kostnadsbesparingar, menar landstingen med avseende 

på de logistiska tjänsterna att de externa aktörerna är experter inom detta område. 

Barthélemy & Adsit (2003) och Mol (2007) tar då upp att en effektiv marknad är en 

förutsättning för att outsourcing ska anses lämpligt, men där apoteksmarknaden i 

kontrast till detta bekräftades vara ineffektiv. Flera landsting menar ändå att 

outsourcing av just de logistiska tjänsterna sker med hög effektivitet och kvalitet. Att 

relatera apoteksmarknaden till ett oligopol kan med avseende till detta inte 

nödvändigtvis kopplas till alla de nackdelar som tidigare togs upp i samband med 

denna marknadsstruktur. Trots oligopolet på apoteksmarknaden visar här landstingen 

i motsats till de tänkta nackdelarna, att de externa aktörerna inte alltid agerar 

ineffektivt med höga kostnader och bristande kvalitet. Två landsting menar däremot i 

kontrast till detta att de utifrån beräkningar kommit fram till att de kan hantera de 

logistiska tjänsterna på ett effektivare sätt i egen regi. Dessa landsting relaterade 

detta till de goda förutsättningarna för hantering av logistiktjänsterna i egen regi, och 

menade att det förmodligen var svårt för andra landsting att uppnå samma effektivitet 

då sämre förutsättningar råder.  

 

5.3.6 Beredningstjänsten - speciell behörighet 

Beredningstjänsten involverar tillverkningen av cancerläkemedlet cytostatika, vilket 

är en aktivitet som skiljer sig från de övriga inom läkemedelsförsörjning. Detta till 

följd av att farmaceuter och apotekare måste ha en speciell beredningsbehörighet för 

att få tillverka dessa läkemedel. Enligt Antonucci, Lordi & Tucker (1998) kan 

aktiviteter som kräver specialkompetens vara svåra att erhålla från extern aktör, där 

Argyres (1996) menar att de kan vara svårt för den externa aktören att lära sig dessa 

tjänster. Beredningstjänsten inom läkemedelsförsörjningen går däremot i kontrast till 

vad Antonucci, Lordi & Tucker (1998) och Argyres (1996) tar upp, och outsourcas i 

16 av 19 landsting. Den främsta anledningen till detta är enligt respondenterna att det 

råder brist på beredningsbehörig personal inom landstingen, två landsting tog även 

upp att det är svårt med intern kompetensutveckling i de småskaliga landstingen. En 



  
 

89 

extern aktör kan i samband med detta vara smidigare och effektivare att använda vid 

just beredningstjänsterna.  

Enligt Green (2000) kan bristen på mänskliga resurser vara en påverkande faktor vid 

outsourcing inom främst offentliga organisationer, vilket är en situation som kan 

urskiljas vid beredningstjänsten. Författaren menar att om det råder en brist på 

kompetens eller personal internt är det mer troligt att en aktivitet outsourcas, vilket i 

detta fall görs av majoriteten av landstingen. En anledning till att det råder en brist av 

personal med denna behörighet kan vara på grund av att apoteksmonopolet nyligen 

avskaffats och att landstingen uteslutet outsourcade denna aktivitet tidigare. Således 

kan det diskuteras om detta kan vara anledningen till att denna aktivitet anses vara så 

komplex och att landstingen därmed outsourcar den i stor utsträckning. De tre 

landstingen som idag hanterar denna aktivitet i egen regi menar däremot i linje med 

vad Barney (1999) säger, att det ofta är dyrt att förvärva specialkompetens från en 

extern aktör och tar upp att de genom hantering i egen regi kunnat göra 

kostnadsbesparingar inom detta område. Barthélemy & Adsit (2003) och Mol (2007) 

menar i samband med detta att outsourcing kräver att det finns erfaren och kompetent 

personal på marknaden, vilket har visat sig i fallet med beredningstjänsterna. 

Barthélemy & Adsit (2003) menar att landstingen först måste ta hänsyn till om det 

verkligen är kostnadseffektivt att anställa en utomstående aktör som tar ett prispålägg 

för utförandet av tjänsten. Eftersom det tidigare konstaterades att denna tjänst var 

billigare vid hantering i egen regi kan de landsting som har tillgång till 

beredningsbehörig personal internt uppnå kostnadsbesparingar.  

 

5.4 Outsourcing och egen regi  

5.4.1 Transaktionskostnadsteorin kombinerat med det resursbaserade synsättet 

för läkemedelsförsörjning i Sverige 

Vid analysen av drivkrafter för hantering i egen regi kontra outsourcing 

identifierades det enligt transaktionskostnadsteorin att det var fördelaktigt att hantera 

läkemedelsförsörjningen i egen regi till följd av högre kostnader i samband med 

personal och upphandlingar vid outsourcing. Utifrån det resursbaserade synsättet 

ansågs däremot outsourcing fördelaktigt, där teorin förespråkar att aktiviteter såsom 

läkemedelsförsörjning och som inte tillhör kärnverksamheten bör outsourcas och 

således endast fokusera resurser och tid till kärnverksamheten. Mayer & Salomon 
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(2006), Holcomb & Hitt, (2007), Verwaal, Commandeur & Verbeke, (2009) menar 

då att transaktionskostnadsteorin och det resursbaserade synsättet bör användas 

kompletterande till varandra vid sourcingbeslut. Där Nevesa, Hamacher & Scavardac 

(2013) menar att användandet av endast en teori med större sannolikhet resulterar i 

misslyckade sourcingbeslut till följd av teoriernas fokus på två olika men samtidigt 

viktiga områden. 

 

Enligt Nevesa, Hamacher & Scavardac (2013) utgår det resursbaserade synsättet från 

organisationen som en helhet, och har en långsiktig strategisk utgångspunkt. 

Transaktionskostnadsteorin utgår istället enligt författarna från effektivitet och 

styrning utifrån varje transaktion, vilket kan betraktas som ett mer kortsiktigt synsätt. 

I fallet med läkemedelsförsörjning kan det ses som mer kostnadseffektivt och 

flexibelt att hantera denna tjänst i egen regi. Utifrån det resursbaserade synsättet som 

utgår ifrån organisationen som helhet kan det däremot anses ofördelaktigt att lägga 

ner tid och resurser på förstudier och förändring av läkemedelsförsörjningen då detta 

inte tillhör kärnverksamheten, samtidigt som det går att outsourca tjänsten till en 

extern aktör. Med utgångspunkt ur teorierna i samband med läkemedelsförsörjning 

blir således valet för landstingen om de vill främja flexibilitet och 

kostnadsbesparingar genom hantering i egen regi, eller om landstingen ur ett 

helhetsperspektiv istället föredrar att fokusera resurser och tid till kärnverksamheten 

och därmed outsourca denna tjänst.  

 

Med detta sagt menar Ferraz-Nunes, Karlberg & Bergström (2007) att det 

uppkommit kraftiga kostnadsökningar inom svensk hälso- och sjukvård som gjort det 

allt mer nödvändigt att främja kostnadskontrollerande åtgärder. I detta avseende kan 

det därför anses som fördelaktigt att prioritera de kostnadsbesparingar som hantering 

av läkemedelsförsörjning i egen regi kan medföra. Det kan även kopplas i samband 

med alternativkostnaden till en förbättrad vårdkvalitet, där Aidemark (1998) och 

Åberg & Wallin (1992) tar upp att sjukhusens resurser är ändliga och att beslut som 

främjar kostnadsbesparingar är avgörande för vårdkvaliteten. Vidare 

uppmärksammar Prioritetsordning just vårdkvalitet och kostnadseffektivitet 

(Socialstyrelsens, 2007), där landstingen i samband med detta även kunde förbättra 

vårdkvaliteten genom en högre flexibilitet och bättre stödfunktion till hälso- och 

sjukvården vid hantering i egen regi. Detta kan däremot argumenteras mot med 
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utgångspunkten ur det resursbaserade synsättet, där Quinn & Hilmer (1994), 

Silverman (1999), Kakabadse & Kakabadse (2000) och McIvor (2000) tar upp att tid 

och fokus inte bör läggas på aktiviteter som inte tillhör kärnverksamheten, utan en 

organisation bör istället främja kvaliteten och kostnadsbesparingar i samband med 

kärnverksamheten. Genom att outsourca dessa icke-kritiska aktiviteter menar 

Nevesa, Hamacher & Scavardac (2013) att organisationer kan skapa högre kvalitet 

och även värde för kunden.  

 

Utgångspunkten för läkemedelsförsörjningen kan då ur ett sorts 

alternativkostnadsperspektiv antingen främja vårdkvalitet och kostnadsbesparingar 

kopplat till specifikt läkemedelsförsörjningen vid hantering i egen regi, alternativt 

kan landstinget ur ett helhetsperspektiv potentiellt generera kostnadsbesparingar och 

högre kvalitet genom ett större fokus av resurser och tid på kärnverksamheten. 

Williams (1994) menar i samband med detta att resursutnyttjande som inte leder till 

bästa möjliga nytta och vårdkvalitet är oetiskt genom ett slöseri av resurser. Med 

hänsyn till detta borde landstingen i Sverige överväga vilken alternativkostnad, 

gällande outsourcing kontra egen regi, som är lägst med utgångspunkt ur vårdkvalitet 

och kostnadsbesparingar. Resultatet bör sedan spegla beslutet att antingen outsourca 

läkemedelsförsörjningen, eller hantera den i egen regi. 

 

5.4.2 Problem vid outsourcing av läkemedelsförsörjning 

För att lyckas med outsourcing inom hälso- och sjukvården är det enligt Roberts et 

al. (2013) nödvändigt med långvariga förhållanden, där kostnadseffektivitet och hög 

vårdkvalitet kan uppnås med en kunnig extern part. Young (2002) och Mol (2007) 

menar däremot att detta endast kan uppnås vid en effektiv marknad, och Aramark 

Healthcare (2011) beskriver vidare att det även krävs en tydlig och utförlig 

upphandling med extern aktör.  

 

Det långvariga förhållandet förkastades tidigare för läkemedelsförsörjningen 

eftersom landstingen regleras av Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), där 

syftet är att främja konkurrens och ekonomisk effektivitet, samt undanröja barriärer 

som kan skada konkurrensen. Vidare konstaterades det även att den ineffektiva 

marknadsstrukturen som råder på apoteksmarknaden inte går i linje med vad Young 

(2002) och Mol (2007) menar vara en förutsättning för att outsourca. Slutligen menar 
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elva landsting att upphandlingarna är problematiska, där några av dessa menar att de 

tvingats omförhandla vissa krav som inte togs med ursprungligen och som medfört 

kostnader och besvär. Som Aramark Healtchcare (2011) tar upp, är det därför 

nödvändigt att skriva upphandlingarna utförlig för att undvika dessa gömda 

kostnader. Speciellt viktigt är det då den externa aktören tolkar kravspecifikationen 

fördelaktigt för dem själva, och saknar incitament att göra någonting utanför det som 

specifikt avtalats i upphandlingen. Någonting som tidigare togs upp i samband med 

den begränsade möjligheten för de externa aktörerna att ingå långvariga förhållanden 

med landstingen.  

 

5.4.3 Insourcing av läkemedelsförsörjning 

I samband med problematiken gällande outsourcing kan det därför konstateras att det 

skett en trend mot att övergå till hantering av läkemedelsförsörjning i egen regi. 

Insourcing har då blivit ett begrepp som kan förknippas med situationen, där Amiti & 

Wei (2004) menar att insourcing ofta sker till följd av att tidigare outsourcingbeslut 

inte uppnått de tänkta fördelarna eller att organisationen kan utföra tjänsten bättre 

själv. Moschuris & Kondylis (2006) tog tidigare upp just kostnadseffektivitet, högre 

kvalitet och större fokus till kärnverksamheten gällande outsourcing i hälso- och 

sjukvården. Läkemedelsförsörjningen konstaterades inte spegla dessa fördelar i 

någon större utsträckning, och slutsatsen kan då dras att den ökande grad insourcing 

av denna tjänst sker i linje med vad Amiti & Wei (2004) förespråkar, alltså att 

landstingen kan utföra denna tjänst på ett effektivare och bättre sätt själva.  

 

5.5 Fördelar och möjligheter med outsourcing  

Utifrån den analys som gjorts har flera olika delar av den teoretiska referensramen 

kring outsourcing kunnat identifieras vid hanteringsättet av läkemedelsförsörjning. 

Gällande för- och nackdelar med outsourcing urskiljdes det vilka kritiska områden 

som fanns vid läkemedelsförsörjning. I tabell 13 nedan presenteras de fördelar vid 

outsourcing som teorin tar upp, vilka sedan matchas med tjänsten 

läkemedelsförsörjning. De fördelar som inte kunnat ses inom läkemedelsförsörjning 

diskuteras därefter för att förtydliga varför dessa inte tagits upp. 
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Tabell 13. Fördelar med outsourcing, utifrån både den teoretiska referensramen och respondenternas 

åsikter gällande läkemedelsförsörjningen. De heldragna pilarna visar på de fördelaktiga aspekter där 

respondenternas åsikter går i linje med den teoretisk referensram, och de prickade pilarna visar de 

faktorer där det empiriska materialet delvis överensstämmer med teori.   

 

 

 

5.5.1 Ökad flexibilitet 

Enligt Quinn (2000) och Kremic, Tukel & Rom (2006) kan organisationer genom 

outsourcing skapa en högre flexibilitet. I kontrast till detta var däremot flexibiliteten 

en av de mest identifierade fördelarna vid hantering i egen regi, där landsting inte 

blev uppbundna av långa avtal samt kunde fördela resurser fritt. Den flexibilitet som 

Quinn (2000) och Kremic, Tukel & Rom (2006) tar upp var däremot återigen 

inriktad till organisationen som helhet, där outsourcing skapar större flexibilitet 

genom att endast fokusera på kärnverksamheten, och således inte specifikt 
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läkemedelsförsörjningen. Genom att outsourca en aktivitet menar då författarna att 

de kan öka flexibiliteten, då de inte längre behöver lägga ner tid eller bekymmer på 

en aktivitet som inte tillhör kärnverksamheten. Det kan därför i samband med detta 

diskuteras om anledningen till varför flexibilitet inte togs upp som fördel vid 

outsourcing gällande läkemedelsförsörjning var att respondenterna förmodligen inte 

såg landstinget ur ett helhetsperspektiv utan utgick istället från 

läkemedelsförsörjningen. 

 

5.5.2 Fokus på kärnverksamheten 

Det resursbaserade synsättet togs upp där Quinn & Hilmer (1994), Silverman (1999), 

Kakabadse & Kakabadse (2000) och McIvor (2000) menar att alla aktiviteter som en 

organisation inte är experter på, eller som inte tillhör kärnverksamheten, bör 

outsourcas. Genom att undvika förstudier, tids- och resursförbrukning samt bekymret 

med att hantera läkemedelsförsörjningen i egen regi diskuterades det då om 

landstingen potentiellt kunde uppnå kostnadsbesparingar ur ett helhetsperspektiv 

istället. Vid undersökningen tog däremot inga av respondenterna upp ett fokus på 

kärnverksamheten som drivkraft vid outsourcing, men där Quinn & Hilmer (1994), 

Silverman (1999), Kakabadse & Kakabadse (2000) och McIvor (2000) betonar detta 

som en stor fördel. Detta kan däremot bero på att de respondenter som intervjuades 

hade utgångspunkten utifrån läkemedelsförsörjningen, och inte landstinget som en 

helhet, och således bortsåg från att ett större fokus på kärnverksamheten skulle kunna 

vara en drivkraft.  

 

5.6 Nackdelar med outsourcing 

Utöver fördelarna med outsourcing finns det även enligt Belcourt (2006) nackdelar 

och risker som kan förekomma vid tillämpandet av outsourcing. Juras (2008) menar 

vidare att en stor anledning till att outsourcingbeslut kan misslyckas är till följd av att 

organisationer inte lyckas förebygga de risker som finns. I tabell 14 nedan 

presenteras de nackdelar vid outsourcing som teorin tar upp, vilka sedan matchas 

med tjänsten läkemedelsförsörjning. De nackdelar som inte kunnat ses inom 

läkemedelsförsörjning diskuteras därefter för att förtydliga varför dessa inte tagits 

upp.  
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Tabell 14, Nackdelar och risker med outsourcing, utifrån både den teoretiska referensramen och 

respondenternas åsikter gällande läkemedelsförsörjningen. 

 

 

5.6.1 Dåligt val av partnerföretag  

I samband med outsourcing tog Willcocks, Lacity & Fitzgerald (1995) och Crone 

(1992) upp att misslyckad outsourcing kan bero på dåligt val av partnerskap och att 

ett dåligt sourcingavtal inte nödvändigtvis behöver bero på outsourcing i sig, utan 

istället på att partnerskapet är undermåligt. Däremot var det inga av landstingen som 

tog upp detta problem vid outsourcing av läkemedelsförsörjningen. Detta kan 

däremot som tidigare nämnts beskrivas genom Lagen om offentlig upphandling 
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(2007:1091), som tar upp att landstingen inte själva får välja vem dem ska samarbeta 

med, utan måste enligt lagen upphandla tjänsten till den billigaste aktören som 

uppnår de ställda kraven. Att dåligt partnerskap ska vara en anledning till misslyckad 

outsourcing kan därför i stor utsträckning förkastas för landstingen gällande 

läkemedelsförsörjningen.  

 

5.6.2 Sämre moral och lojalitet 

Gällande outsourcing tog även Kremic, Tukel & Rom, 2006 upp att detta kan skapa 

en sämre moral och lojalitet i organisationen till följd av att anställda blir avskedade 

till följd av att aktiviteter inte längre utförs internt. Detta togs däremot inte upp i 

samband med outsourcing av läkemedelsförsörjningen. En förklaring till det kan 

däremot till viss del vara att landstingen som outsourcar har gjort det sedan 1970, och 

att de därför i det avseendet inte avskedat människor i samband med detta. Däremot 

kan det diskuteras i samband med framtidens läkemedelsförsörjning. Då trenden 

börjar gå mot insourcing är det inte omöjligt att outsourcing kan komma att påverka 

moralen och lojaliteten i framtiden.  Beaumont & Costa (2002) tar då upp att om en 

person blir avskedad, kommer kvarvarande personer anta att dem står på tur och 

därför finns det risk att produktiviteten, lojaliteten och förtroendet till organisationen 

minskar. I denna fråga gäller det att ta ställning till vad målet med outsourcingen är, 

och därefter hantera konsekvenserna på bästa sätt (Kremic, Tukel & Rom, 2006). 
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6 Utformande av beslutsmodell för sourcingbeslut 

gällande läkemedelsförsörjning  

       

Detta kapitel avser att presentera studiens resultat i form av en beslutsmodell för 

sourcingbeslut gällande läkemedelsförsörjning. Inledningsvis motiveras 

användningen av beslutsmodeller samt varför ett beslutsträd valts som design på 

beslutsmodell. Vidare ansågs det även viktigt att förklara utgångspunkterna i 

modellen som utgörs av fokus på kärnverksamhet, kostnadsbesparingar samt 

vårdkvalitet. Därefter presenteras och illustreras beslutsmodellen, och även en 

genomgående förklaring av hur modellen bör användas där argumentation för 

samtliga kritiska punkter i modellen tas upp. Slutligen beskrivs de faktorer eller 

aspekter som berörts i analysen men som inte inkluderats i modellen, där en 

förklaring till varför dessa inte ansågs som kritiska områden eller punkter att ta med i 

modellen. 

       

 

6.1 Beslutsträd som verktyg vid sourcingbeslut gällande 

läkemedelsförsörjningen  

Innan ett sourcingbeslut tas menar Rosenzweig (2014) att modeller kan användas för 

att skapa noggranna förutsägelser och optimala val. Författaren menar däremot att 

modellerna måste vara anpassade och användas på ett bra sätt för att de ska generera 

de tänkta fördelarna. Då syftet med detta arbete är att utforma en beslutsmodell för 

sourcingbeslut gällande läkemedelsförsörjningen, kommer modellen vara anpassad 

till just läkemedelsförsörjningen för att enligt Rosenzweig (2014) generera de tänkta 

fördelarna. Detta kan hänföras till att analysen har med utgångspunkt ur den 

teoretiska referensramen sammankopplats med den empiriska undersökningen för 

hanteringsättet av läkemedelsförsörjning, och identifierat flera kritiska områden och 

punkter för sourcingbeslut av läkemedelsförsörjning. Gällande outsourcing 

förespråkar även Li (2013) och Reilly (2014) att beslutsmodeller tillämpas för att 

organisationer ska förses med bra underlag som inkluderar de påverkande faktorerna, 

och som ger en helhetsbild innan ett sourcingbeslut tas.  Detta styrks även av Kelley 
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& Jude (2005), som menar att det är nödvändigt för att ett korrekt beslut ska tas som 

gynnar organisationen.  

Reilly (2014) tar upp beslutsträd som en vanlig beslutsmodell vid sourcingbeslut, där 

modellen är utformad för att organisationen ska kunna utvärdera varje steg av 

beslutet och därmed undersöka aktivitetens lämplighet att outsourcas. Banerjee 

(2015) menar även att beslutsträd är lämpligt att använda för att inkludera alla de 

faktorer som är viktiga för en viss bransch eller organisation. Gällande 

läkemedelsförsörjningen var målet att, i enlighet med vad Reilly (2014) nämner, 

kunna utvärdera varje steg av beslutet och aktiviteternas lämplighet att outsourcas. 

Vidare utgick analysen till att identifiera samtliga kritiska områden som var viktiga 

för läkemedelsförsörjningen, och som beaktades i utformandet av beslutsmodellen. 

Banerjee (2015) tar då upp att beslutsträd, i samband med detta, är användbara för att 

inkludera samtliga kritiska faktorer som är specifika för en viss bransch.  

 

6.2 Beslutsmodellens utgångspunkter  

Genom analysen har det framgått tre övergripande och viktiga områden som 

påverkar valet av hanteringssätt - ett ökat fokus på kärnverksamheten, 

kostnadsbesparingar och kvalitet (vårdkvalitet). Dessa områden utgör även grunden 

för den beslutsmodell som utformats för sourcingbeslut inom 

läkemedelsförsörjningen.  

Det första viktiga området som belystes starkt i analysen var fokus på 

kärnverksamheten. Litteratur kring outsourcing betonar till stor del fördelen med ett 

ökat fokus till just kärnverksamheten, där det resursbaserade synsättet enligt 

Wernerfelt (1984), Nevesa, Hamacher & Scavardac (2013) och Quinn & Hilmer 

(1994), har som huvudmål att utvärdera interna resurser inom organisationen för att 

sedan outsourca områden som inte tillhör kärnverksamheten eller som de inte är 

experter på. Detta kopplades tidigare till läkemedelsförsörjningen, som konstaterades 

inte tillhöra kärnverksamheten, och där flera landstings val att outsourca 

läkemedelsförsörjningen gick att beskriva utifrån målet med ett ökat fokus på 

kärnverksamheten. Avgörande var då om landstingen ansåg potentiella 

kostnadsbesparingar eller kvalitetsförbättringar vid insourcing av 



  
 

99 

läkemedelsförsörjning var av betydelse, eller om läkemedelsförsörjningen istället 

borde outsourcas för att endast fokusera tid och resurser till kärnverksamheten.  

Kostnadsbesparingar togs tidigt upp som ett ytterligare viktigt område inom 

outsourcing, där transaktionskostnadsteorin enligt Eriksson et al. (2008) och 

Williamson (1979) främst relaterade till kostnadsaspekten vid valet att outsourca 

eller hantera en tjänst i egen regi. Detta urskiljdes även i landstingen, där en av de 

främsta drivkrafterna för insourcing var kostnadsbesparingar. Vilket även kan 

kopplas till vad Ferraz-Nunes, Karlberg & Bergström (2007) tar upp, där 

kostnadskontrollerande åtgärder har blivit allt viktigare inom hälso- och sjukvården i 

Sverige, till följd av ständigt ökande kostnader. I samband med detta togs även 

alternativkostnaden upp i hälso- och sjukvården, där Ferraz-Nunes, Karlberg & 

Bergström (2007) menar att för hälso- och sjukvården går kostnader och vårdkvalitet 

hand i hand till följd av att kostnadsbesparingar inom ett område gör att dessa 

resurser kan främja vårdkvalitet inom ett annat område. Sammanfattningsvis utgår 

även Prioritetsordningen (Socialstyrelsen, 2007) efter vårdkvalitet och 

kostnadseffektivitet där vårdkvalitet ska främjas framför kostnadsbesparingar.  

Den tredje utgångspunkten för belslutsmodellen är kvalitet, samt för hälso- och 

sjukvården vårdkvalitet. Kvalitet togs av flera författare (Anderson, 1997; Teng, 

Grover & Cheo, 1995; Kakabadse & Kakabadse, 2000; Kremic, Tukel & Rom, 2006) 

upp som en potentiell fördel vid outsourcing, och där det i analysen belystes flera 

kritiska områden för hanteringsättet av läkemedelsförsörjning som tar upp 

kvalitetsförbättringar eller kvalitetsförsämringar. Vidare tar även Roberts et al. 

(2013) upp att huvudmålet med hälso- och sjukvården är att uppnå en god 

vårdkvalitet, och att sjukhusen måste ta hänsyn till att vårdkvaliteten inte tar skada i 

samband med potentiella kostnadsbesparingar genom outsourcing. Det framgick 

även att 16 landsting ansåg att läkemedelsförsörjningen generellt sett har en stor 

påverkan på vårdkvaliteten, där de tar upp hur viktigt det är med en väl fungerande 

läkemedelsförsörjning och att landstinget utan detta inte kan erbjuda en god vård.  
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6.3 Beslutsmodellens utformning  

Utgångspunkterna i den utformade beslutsmodellen är de tre områden som beskrevs 

ovan. Beslutsmodellen inleds med frågeområden gällande kärnverksamheten, 

därefter belyses vårdkvalitet och kostnadsbesparingar parallellt. I figur 5 nedan 

illustreras beslutsmodellen i sin helhet och därefter beskrivs och förklaras varje steg 

av beslutsmodellen, där det genomgående och kontinuerligt argumenteras för varför 

vissa områden inkluderats i beslutsmodellen, och i slutet av avsnittet varför vissa 

områden exkluderats.  

Grundtanken bakom ett beslutsträd är enligt Sullivan (2015) att ett besluts fulla 

effekt kan förutses. Mitchell (1997) menar då att flera knytpunkter målas upp där det 

finns två eller fler vägval att välja, vilket är beroende på hur attributet påverkas av 

just denna faktor. Detta är även huvudtanken med beslutsmodellen som utformats för 

sourcingbeslut gällande läkemedelsförsörjningen. Där landstingen (som är 

målgruppen) ska ta ställning och utvärdera olika faktorer för att erhålla indikationer 

till vilket hanteringssätt som anses mest fördelaktigt, samt även vilka risker det finns 

att ta hänsyn till vid olika val av hanteringssättet. Förutom att tillämpa 

beslutsmodellen för att utvärdera hanteringssätt av läkemedelsförsörjningen som en 

helhet, bör beslutsmodellen även testas på de vårdnära-, logistiska- och 

beredningstjänsten för sig. Detta då de framkommit i analysen att dessa tjänster 

påverkas olika av de kritiska faktorerna som identifierats, vilket kan resultera i att 

egen regi är att föredra inom vissa tjänster och outsourcing i andra. Det mest 

optimala hanteringssättet för landstingen behöver nödvändigtvis inte vara uteslutande 

hantering i egen regi eller outsourcing, utan kan även vara en kombination av de 

båda hanteringssätten.  

 

6.3.1 Beslutsmodell för sourcingbeslut gällande läkemedelsförsörjning i Sverige 

Beslutsmodellen är som tidigare nämnt utformad som ett beslutsträd, som enligt 

Buntine & Niblett (1992) består av olika knytpunkter med ett eller flera vägval. I 

denna beslutsmodell har olika färger används för att förtydliga vad knytpunkterna 

står för. Där modellens tre utgångspunkter samt den inledande knytpunkten är 

färgade i orange, de vägval att ta ställning till är illustrerade i grått, de olika 

svarsalternativen till knytpunkterna är ofärgade, slutpunkterna som inte har några 

vägval kopplade till sig är gröna, och eventuella kommentarer till knytpunkter och 
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knytpunkter som inte är slutpunkter eller har några vägval kopplade till sig är 

ljusblåa. I figur 5 nedan illustreras beslutsmodellen i sin helhet där de tidigare 

nämnda utgångspunkterna är sammankopplade. 

 

 

Figur 5. Beslutsmodell för sourcingbeslut gällande läkemedelsförsörjning. 
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6.4 Förklaring av beslutsmodellens utformning 

6.4.1 Del 1 – kärnverksamhet 

Avsikten med denna modell är att den ska tillämpas av landsting som ställs inför 

valet att antingen outsourca läkemedelsförsörjningen eller hantera den i egen regi (1). 

Utgångspunkten i den första delen, som illusteras i figur 6 nedan, är att avgöra om 

målet eller strategin för landstinget är att fokusera på kärnverksamheten (3). Innan 

ställning till detta tas, bör det först utvärderas om apoteksmarknaden anses vara 

effektiv (2), där Young (2002) och Mol (2007) menar att detta är en förutsättning för 

ett lyckat sourcingbeslut. Marknadssituationen identifierades även som en kritisk 

faktor vid sourcingbeslut gällande läkemedelsförsörjning, och således även väsentligt 

att inkludera i modellen. Karaktäriseras apoteksmarknaden av en ineffektiv marknad 

bör landstingen ta detta i beaktande om de ändå väljer att outsourca, där Friedman 

(1983) lyfter fram risker såsom ineffektivitet och höga kostnader (2). Då ställning 

ska tas till om målet eller strategin i landstinget är att fokusera på kärnverksamheten 

(3), bör det därför även utvärderas om landstinget anser det vara värt att fokusera 

resurser och tid till att potentiellt effektivisera läkemedelsförsörjningen framför 

kärnverksamheten. Detta kan relateras till vad Quinn & Hilmer (1994), Silverman 

(1999), Kakabadse & Kakabadse (2000) och McIvor (2000) säger, där aktiviteter 

som inte tillhör kärnverksamheten såsom läkemedelsförsörjningen bör outsourcas. 

Detta togs även upp i samband med att vissa landsting valt att strategiskt outsourca 

hela läkemedelsförsörjningen, men där andra landsting istället valt att insourca 

läkemedelsförsörjningen. Det anses därför vara en viktig faktor för landstingen att ta 

ställning till, och inkluderades därmed i beslutsmodellen. 
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Figur 6.  Beslutsmodell för sourcingbeslut gällande läkemedelsförsörjning, del 1 – 

kärnverksamhet. 

Anses målet eller strategin vara att fokusera resurser och tid till kärnverksamheten 

bör outsourcing övervägas, då läkemedelförsörjningen som tidigare nämnts inte 

tillhör kärnverksamheten (4). Är däremot målet eller strategin att inte enbart fokusera 

på kärnverksamheten bör det istället utvärderas vilket hanteringssätt som är mest 

fördelaktigt för att främja vårdkvalitet och kostnadsbesparingar gällande 

läkemedelsförsörjning (5), som tidigare togs upp som de två övriga utgångspunkterna 

i beslutsmodellen för sourcingbeslut gällande läkemedelsförsörjning. 

 

6.4.2 Del 2 – (vård)kvalitet 

Utgångspunkten i del 2, som illusteras i figur 7 nedan, är att utvärdera vilket 

hanteringssätt som bör övervägas för att erhålla en hög vårdkvalitet (6). Innan detta 

sker, måste det däremot först säkerställas att tjänsten läkemedelsförsörjningen kan 

utföras i en hög kvalitet (notera att vi skiljer på vårdkvalitet och kvalitet). Först bör 

landstingen utvärdera om det finns aktörer på marknaden som är experter och besitter 

en hög kompetens inom området för att kunna utföra läkemedelsförsörjningen med 
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hög kvalitet (7). Roberts et al. (2013) menar även att detta är viktigt för att inte 

kvaliteten ska riskeras, och ansågs därmed som en bra utgångspunkt för modellen 

inom detta område. I analysen togs leveranssäkerhet och andelen 

läkemedelskassationer upp som två kvalitetsaspekter vid läkemedelsförsörjning, och 

som bör utvärderas för att urskilja hur dessa kan påverkas vid respektive 

hanteringsätt (7). Roberts et al. (2013) menar även att det är viktigt ur en 

kvalitetssynpunkt att den externa aktören följer branschutvecklingen (7). Sju 

landsting tog i samband med detta även upp att utvecklingen hos de externa 

aktörerna inom läkemedelsförsörjningen i vissa fall ansågs som bristfällig, vilket 

därmed är en aspekt som bör utvärderas vid beslut gällande hanteringssätt. 
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Figur 7.  Beslutsmodell för sourcingbeslut gällande läkemedelsförsörjning, del 2 – 

vårdkvalitet. 

Vid ineffektiva aktörer på marknaden som inte lever upp till kvalitetskraven för 

hälso- och sjukvården bör landstingen utvärdera om det finns resurser internt som 

kan utföra tjänsten i högre kvalitet (8). Som Barney (1999), Gainey & Klaas (2003) 

och Grant (1991) menar i samband med det resursbaserade synsättet bör 
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organisationer utvärdera interna resurser och jämföra med marknadens resurser vid 

sourcingbeslut för att skapa högst kvalitet. Kan tjänsten utföras bättre med de interna 

resurserna bör hantering i egen regi övervägas för att inte riskera brister i kvaliteten 

(9). Om det däremot inte finns interna resurser som kan utföra tjänsten i högre 

kvalitet, bör landstingen överväga outsourcing med försiktighet eller enligt 

Antonucci, Lordi & Tucker (1998) eventuellt andra alternativ såsom intern 

kompetensutbildning. Vidare fortsätter beslutsmodellen till om integration- och 

kommunikationsproblem kan anses ha påverkan på vårdkvaliteten (10). Alltså kan 

det, efter att ha konstaterat att det finns experter på marknaden (7), eller att det inte 

finns interna resurser som kan hantera läkemedelsförsörjning i högre kvalitet (8), 

övergå till ett större fokus på vårdkvaliteten.  

Fyra landsting samt Foxx, Bunn & McCay (2009) menar att det kan uppstå 

kommunikationsproblem vid outsourcing, där författarna i samband med detta även 

tar upp integrationsproblem. Detta kritiska område ansågs därför lämpligt att 

inkludera i denna beslutsmodell. Om dessa problem kan identifieras skada 

vårdkvaliteten bör landstingen överväga hantering i egen regi för att inte riskera 

denna (11). Anses det däremot inte skadande på vårdkvaliteten fortsätter 

beslutsträdet till att överväga outsourcing, men hänsyn bör tas att dessa problem kan 

påverka kvaliteten i andra områden. Vidare tog flera landsting upp möjligheten till 

intern resursfördelning och att fungera som en stödfunktion vid hantering i egen regi 

som potentiellt främjade för vårdkvaliteten. Detta kopplades tidigare samman med 

principal- agentteorin där Jensen & Meckling (1976) menar att det vid outsourcing 

kan råda intressekonflikt med den externa aktören, där de har andra mål än den 

outsourcande organisationen och således inte samma incitament som landstingen 

själva att utföra vissa uppgifter eller arbete som inte tydligt specificerats i avtalet 

(12). Visar det sig att varken den interna resursfördelningen eller en bristande 

stödfunktion är problematisk vid outsourcing bör vårdkvaliteten inte riskeras vid 

valet av hanteringssätt, och valet av hanteringssätt bör istället fokuseras till vilket 

som är mest ekonomiskt effektivt (15). Kan däremot den interna resursfördelningen 

eller stödfunktionen visa sig vara ett problem till följd av intressekonflikter, eller av 

andra anledningar, bör landstinget utvärdera om upphandlingarna kan utformas på ett 

annat sätt för att undvika problemen (13). Willcocks, Lacity & Fitzgerald (1995) tog 

i samband med detta upp dåligt utförda upphandlingar som en anledning till 

misslyckade sourcingbeslut, och om det går att utföra bättre upphandlingar som kan 
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lösa de nämnda problemen bör vårdkvaliteten inte riskeras vid outsourcing (15). Är 

detta däremot inte möjligt bör landstinget överväga hantering i egen regi för att inte 

riskera vårdkvaliteten (14). 

 

6.4.3 Del 3 – kostnadsbesparingar 

Utgångspunkten i del 3, som illusteras i figur 8 nedan, är att utvärdera vilket 

hanteringssätt som bör övervägas för att främja kostnadsbesparingar vid hanteringen 

av läkemedelsförsörjning (16). För att göra detta måste det inledningsvis undersökas 

vilka förutsättningar som råder internt gällande system, infrastruktur och personal för 

hantering i egen regi (17). Quinn & Hilmer (1994) och Kakabadse & Kakabadse 

(2000) tar upp att en utvärdering av interna resurser är viktigt vid sourcingbeslut, 

samt menar några landsting på att deras bristande interna resurser var en kostsam 

nackdel vid en potentiell övergång till hantering i egen regi, och ansågs därmed 

lämpligt att inkludera i beslutsmodellen. Tre landsting, Kremic, Tukel & Rom (2006) 

och Green (2000) lyfte även fram att lagar och förordningar samt 

anställningssituationen var påverkande faktorer vid sourcingbeslut, vilka därmed bör 

tas i beaktande vid denna utvärdering (17). Råder det goda förutsättningar internt 

inom detta område, och om det inte anses problematiskt bör landstinget fortsätta till 

nästa område (19), visar det sig däremot att landstinget har dåliga förutsättningar 

gällande infrastruktur, system eller kunnig personal bör de utvärdera om detta är 

kostsamt att lösa (18). I denna situation identifierades att investeringar ofta vara 

nödvändigt i samband med exempelvis uppstartskostnader för att åtgärda detta 

problem. Visar detta sig vara kostsamt bör landstinget fortsätta i modellen till 

området effektiv marknad (19) med dessa kostnader i åtanke. 
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Figur 8.  Beslutsmodell för sourcingbeslut gällande läkemedelsförsörjning, del 3 – 

kostnadsbesparingar. 
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Mol (2007) och Young (2002) tar då upp att en förutsättning vid outsourcing är att 

det råder effektiv marknad. Marknadsstrukturen på apoteksmarknaden togs även 

tidigare upp i samband med läkemedelsförsörjningen, och kunde relateras till de 

lägre personalkostnaderna vid hantering i egen regi. Detta för oss vidare till nästa 

område där landstingen bör utvärdera om marknaden är effektiv (19), och om detta 

inte är fallet bör landstingen överväga hantering i egen regi till följd av lägre 

personalkostnader (20). Råder det däremot en effektiv marknad blir nästa punkt för 

landstingen att utvärdera om det även finns experter på marknaden som kan utnyttja 

skalfördelar (21). Som Barney (1999), Gainey & Klaas (2003) och Grant (1991) tar 

upp, är det viktigt med exceptionellt duktiga externa aktörer som även kan nyttja 

skalfördelar för att enligt Klainguti (2000) och Ashe (1996) kunna ta del av fördelar 

som exempelvis kostnadsbesparingar. För landstingen kunde detta identifieras där 

både skalfördelar och experter på marknaden togs upp som fördelaktiga aspekter 

gällande de logistiska tjänsterna. Finns det inga externa aktörer på marknaden som är 

experter, eller som kan nyttja skalfördelar, bör landstingen istället utvärdera om det 

finns interna resurser som kan utföra tjänsten på ett bättre sätt än de externa 

aktörerna (22). Kan landstingen göra detta bör de överväga hantering i egen regi 

(23), kan dem inte göra detta bättre internt bör landstinget istället fortsätta i 

beslutsmodellen med detta i åtanke och enligt Antonucci, Lordi & Tucker (1998) 

möjligtvis överväga andra alternativ såsom intern kompetensutveckling.  

Detta för oss vidare i beslutsmodellen till om det råder höga kostnader i samband 

med upphandlingar för landstingen (24). Som flera landsting och Williamson (1979) 

tar upp är det vanligt med kostnader i samband med upphandlingar och transaktioner 

mellan en organisation och de externa aktörerna. Mol (2007) tar i samband med detta 

upp att det är viktigt att utvärdera om upphandlingarna då medför höga kostnader 

(24). Visar sig detta vara fallet bör landstingen undersöka om det går att utforma 

upphandlingarna annorlunda och effektivare för att undvika dessa höga kostnader 

(25). I samband med detta tar Saidel & Harlan (1998) och Sullivan (2009) upp risken 

med dåliga eller otydliga upphandlingar med en extern part, där flera landsting även 

uttryckt besvär med att tvingas omförhandla upphandlingarna till följd av att den 

externa aktören tolkar avtalen gynnsamt för dem själva, eller för att de missat att 

inkludera någon aspekt. Landstingen bör då utvärdera om dessa omförhandlingar går 

att undvika med en bättre specificerad upphandling (25). Värt att poängtera inom 

detta område är att de externa aktörerna kan enligt Lagen om offentlig upphandling 
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(2007:1091) bestrida varandras beslut, vilket uppmärksammades gällande 

upphandlingarna för läkemedelsförsörjningen, och medför en kostnad som inte går 

att undvika för landstingen. Går det inte att sänka dessa kostnader genom bättre 

formulerade upphandlingar eller samarbete med den externa aktören bör landstingen 

således överväga hantering i egen regi (26). Är detta däremot möjligt, eller om 

upphandlingsprocessen inte utgör några större kostnader bör landstingen överväga 

outsourcing för att uppnå kostnadsbesparingar (27). 

 

6.4.4 Faktorer som inte inkluderats i beslutsmodellen 

Enligt Willcocks, Lacity & Fitzgerald (1995) kan ett dåligt val av partnerföretag vara 

en risk vid sourcingbeslut som kan leda till misslyckad outsourcing. Detta togs inte 

upp i modellen då läkemedelsförsörjningen regleras av Lagen om offentlig 

upphandling (2007:1091), vilket medför att landstingen inte ges möjligheten att välja 

vilken organisation de ska samarbeta med utan tvingas istället välja den billigaste 

aktören som uppnår de ställda kraven. Detta medför att lanstingen inte behöver ta 

hänsyn till denna risk och således uteslöts den ur modellen. I samband med detta tog 

även Roberts et al. (2013) upp att det är fördelaktigt att skapa ett långvarigt 

förhållande med den externa aktören, och därmed sikta efter en så kallad “win-win” 

situation. Eftersom det tidigare konstaterades att detta inte var möjligt till följd av 

samma anledning som nämndes ovan, exkluderades även detta från beslutsmodellen.  

Vid sourcingbeslut menar även Kremic, Tukel & Rom (2006) och Antonucci, Lordi 

& Tucker (1998) att politiska påtryckningar och styren kan vara en påverkande 

faktor. I kontrast till detta framgick det utifrån kartläggningen att det politiska styret 

och nivån av beslutsfattande i landstingen inte var påverkande faktorer för valet av 

hanteringssätt gällande läkemedelsförsörjning. Därmed togs inte heller dessa faktorer 

i beaktande vid utformningen av beslutsmodellen. 

 

En ytterligare faktor som inte inkluderades i beslutsmodellen var att outsourcing 

enligt Kremic, Tukel & Rom, (2006) bidrar till att lojaliteten och moralen av 

kvarvarande personal kan sänkas till följd av avskedande av befintlig personal, och 

därmed även att förtroendet till organisationen minskar. Eftersom det i samband med 

läkemedelsförsörjningen inte skett att något landsting gått från att hantera i egen regi 

till att outsourca togs denna nackdel aldrig upp av respondenterna. Denna faktor 



  
 

111 

valdes därför att exkluderades ur modellen då det inte var relevant i dagsläget för 

landstingen. Värt att poängtera är däremot att denna faktor kan komma att vara 

påverkande i framtiden om landstingen då börjar gå från att hantera aktiviteter i egen 

regi till att outsourca, och bör därför möjligtvis i framtiden tas i beaktande.  

 

Slutligen menar Kremic, Tukel & Rom (2006) att chefers- eller beslutsfattares 

preferenser kan vara en påverkande faktor vid sourcingbeslut. Detta kan enligt 

författarna leda till att ett mer gynnsamt alternativ bortses vid sourcingbeslutet, till 

följd av att en individ föredrar ett visst hanteringssätt framför ett annat. Detta togs 

även upp som ett förekommande problem inom läkemedelsförsörjningen av två 

landsting och kan därmed visa sig vara ett problem vid sourcingbeslut inom detta 

område. Eftersom detta är ett övergripande problem som landstingen bör ta hänsyn 

till vid samtliga beslut var det svårt att inkludera denna aspekt i beslutsmodellen, 

men är ändå en aspekt som anses viktig att ha i åtanke. Vidare menar Lovallo & 

Sibony (2006)  att beslutsmodellernas framgång kan relateras till att de analyseras 

objektivt. Men ovan nämnda problem i beaktande kan det därmed riktas viss kritik 

mot den utformade modellen, där användaren av modellen är en påverkande faktor 

för att tillförlitliga beslut fattas. Förespråkar då beslutsfattaren ett visst hanteringssätt 

framför ett annat finns det möjligheter att den utformade beslutsmodellen tolkas i 

dennes favör, och resulterar i att beslutsfattarens vilja reflekterar resultatet av 

modellen. Någonting som Kremic, Tukel & Rom (2006) tidigare tog upp som ett 

problem. För att undvika detta problem bör därför objektivitet främjas vid 

tillämpandet av modellen, där flera individer tillsammans bör utvärdera de kritiska 

områdena och punkterna i beslutsmodellen för sourcingbeslut gällande 

läkemedelsförsörjningen. 
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7 Slutsats  

       

Slutsatsen sammanfattar resultatet från föregående kapitel, där en modell för 

sourcingbeslut gällande läkemedelsförsörjningen utformades. Därefter förs en 

diskussion kring resultatet, som följs av studiens praktiska- och teoretiska 

implikationer. Detta för att beskriva hur landstingen kan dra nytta av denna 

beslutsmodell, samt hur studiens resultat kan komplettera den begränsade forskning 

kring läkemedelsförsörjningen i Sverige och delvis även sourcing inom svensk hälso- 

och sjukvård. Slutligen presenteras områden som anses intressanta för fortsatt 

forskning, där ett test av den utformade beslutsmodellen presenteras som ett förslag. 

       

Studien har utgått från den problemformulering som presenterades i kapitel 1, vilken 

formulerats enligt följande: 

 

Hur kan en beslutsmodell utformas och användas som underlag vid sourcingbeslut 

gällande läkemedelsförsörjning för de svenska landstingen? 

 

Studiens problemformulering besvarades i föregående kapitel, där en beslutsmodell 

för sourcingbeslut gällande läkemedelsförsörjning utformades. Det identifierades tre 

huvudområden att ta hänsyn till vid sourcingbeslut av läkemedelsförsörjning -om 

landstingets mål eller strategi var att fokusera på kärnverksamheten, vårdkvaliteten 

samt kostnadseffektivitet. Det kan argumenteras för att dessa områden kan 

identifieras som viktiga utan att undersöka och kartlägga läkemedelsförsörjningen. 

Däremot har vi, genom att studera majoriteten av landsting i Sverige, identifierat 

vilka kritiska faktorer som finns vid sourcingbeslut av just läkemedelsförsörjning och 

därmed även kunnat bortse från de områden som inte ansågs relevanta eller kritiska 

vid beslutet. Detta möjliggjorde utformningen av en beslutsmodell som är specifikt 

anpassad till läkemedelsförsörjning. En modell som landsting kan använda som 

verktyg vid utvärdering gällande vilket hanteringssätt som anses fördelaktigt utifrån 

landstingens unika förutsättningar. 
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7.1 Diskussion  

Flera landsting tog i undersökningen upp att de varken gjort förstudier, eller hade 

någon speciell drivkraft bakom deras beslut att outsourca. I studien kopplades detta 

till stor del att de fokuserar resurser till kärnverksamheten, och därmed gör ett aktivt 

val att inte förändra hanteringsättet av läkemedelsförsörjningen eller ens spendera tid 

och resurser till att utforma förstudier eller beslutsunderlag. I motsats till detta hade 

andra landsting utförliga beslutsunderlag, och påvisade hur fördelaktig denna tjänst 

var att hantera i egen regi, vilket bidrog till ett väldigt intressant område i denna 

studie. Att antingen fokusera tid och resurser till att förbättra 

läkemedelsförsörjningen, eller att inte lägga tid och resurser på förbättringar, och 

således fokusera på kärnverksamheten. Flera teorier och argument lyftes då fram av 

författare och landsting för vilka drivkrafter som låg till grund för detta beslut eller 

vilka fördelar som kan skapas. Eftersom offentliga organisationer kan ses som 

producenter av skattefinansierade välfärdstjänster, bör beslutet ur detta perspektiv 

utgöras av vad som bidrar till högst välfärd. Välfärd för människor brukar då 

jämföras med begreppet levnadsstandard, där exempelvis ekonomi, hälsa och 

utbildning är avgörande. Då läkemedelsförsörjning visade sig ha en påverkan på 

vårdkvaliteten och kostnaderna i hälso- och sjukvården kan hälsa och ekonomi 

kopplas till detta område. Valet av hanteringssätt gällande läkemedelsförsörjning bör 

därför spegla det alternativ som mest främjar både hälsa och ekonomi, och därmed 

välfärden.  

 

Det konstateras däremot i studien att det inte fanns något generellt hanteringssätt som 

även var optimalt för samtliga landsting vid hantering av läkemedelsförsörjning. I 

problemdiskussionen togs intresset upp gällande varför hanteringssättet av 

läkemedelsförsörjning är så olika i landstingen, när samtliga landsting har samma 

mål, att enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) erbjuda en god hälsa och en 

vård på lika villkor för hela befolkningen. Det framgick däremot att landstingen hade 

olika förutsättningar och möjligheter för valet av hanteringssätt, och med de olika 

förutsättningarna i beaktande kan det i efterhand verka naturligt att hanteringssätten 

även varierar i Sveriges landsting. Det påvisar även att beslutet gällande 

hanteringssätt inte är så simpelt som det kan verka, där det finns flera olika 

påverkande faktorer som exempelvis lagar och regler, marknadens förutsättningar 

eller interna förutsättningar att ta i beaktande vid beslutet. Målet med 
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beslutsmodellen som utformades var därför att hjälpa landsting och beslutsfattare att, 

utifrån deras förutsättningar och möjligheter, förstå vilken påverkan deras beslut har 

och även vad de måste tänka på innan de fattar detta beslutet. Ett beslut som ska 

bidra med maximal nytta för landsting och som främjar välfärden i största möjliga 

utsträckning. 

 

7.2 Praktiska implikationer  

Det togs i föregående stycke upp frågan att utifrån perspektivet att skapa högst 

välfärd, bör landstingen outsourca- eller hantera läkemedelsförsörjningen i egen 

regi? Det kan konstateras att beslutsmodellen i sig inte besvarar denna frågeställning, 

däremot kan den fungera som ett verktyg för att hjälpa landstingen att ta det mest 

gynnsamma beslutet. Detta kan styrkas i att modellen är grundad i djupgående teori 

kring outsourcing, och att experter i landstingen även har fört sin talan och 

medverkat till att ta upp de kritiska områden som finns gällande hantering av 

läkemedelsförsörjning. En modell som detta har tidigare inte funnits att tillämpa vid 

dessa beslut, och med hjälp av denna modell kan beslutsfattarna nu fatta ett beslut 

som utgår ifrån de kritiska faktorer som finns vid läkemedelsförsörjningen samt de 

specifika förutsättningar som råder för landstinget. 

 

Det kan även argumenteras för hur viktigt detta beslut är i samband med de ökande 

kostnaderna inom hälso- och sjukvården. Som Ferraz-Nunes, Karlberg & Bergström 

(2007) tar upp har kostnadskontrollerande åtgärder allt mer drabbat landstingen, och 

ett beslut gällande hanteringsättet av läkemedelsförsörjningen kan då anses som en 

av dessa åtgärder. Det framgick tydligt att outsourcing idag är dyrare än hantering i 

egen regi förutom möjligtvis gällande de logistiska tjänsterna. Ändå outsourcar 

majoriteten läkemedelsförsörjningen, och att detta beslut därför kan tänkas gå i 

motsats till dessa kostnadskontrollerande åtgärderna som eftersträvas i landstingen. 

Med detta sagt togs flera anledningar och förklaringar upp till varför landstingen 

outsourcar, där ökat fokus på kärnverksamheten, lagar- och regler, komplexiteten vid 

potentiell insourcing samt de bristfälliga interna resurserna var några av de faktorer 

som påverkade detta beslut. Sammanfattningsvis med utgångspunkten av hur viktigt 

det blivit med kostnadskontrollerande åtgärder, samt att landstingen enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen (1982:763) ska erbjuda en god hälsa och vård på lika villkor för 

hela befolkningen, styrker detta betydelsen av beslutsmodellen som utformats. Då 
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hanteringsättet av läkemedelsförsörjning konstaterades påverka såväl vårdkvaliteten 

som kostnaderna i hälso- och sjukvården blir möjligheterna för landstingen vid 

användandet av modellen att kunna ta ett mer fördelaktigt beslut. Modellen kan 

således även hjälpa landstingen att undvika ett ofördelaktigt beslut som skulle kunna 

drabba landstingen, och därmed även välfärden negativt 

 

7.3 Teoretiska implikationer  

Om de samlade resultaten beaktas, kan denna studie och dess resultat erbjuda en 

djupgående förståelse kring tjänsten läkemedelsförsörjning, och även hur 

hanteringsättet påverkar landstingen samt hälso- och sjukvården i Sverige. Utifrån 

den teoretiska referensramen gällande outsourcing gick det i många fall att urskilja 

likheter med hanteringsättet av läkemedelsförsörjningen för landstingen. Det kan 

därför konstateras att teorier kring outsourcing för allmänna företag även i hög grad 

går att applicera i samband med läkemedelsförsörjningen, och offentliga 

organisationer såsom Sveriges landsting. Det denna studie kompletterar med är de 

kritiska områden som finns gällande just läkemedelsförsörjning, och även hur 

hanteringssättet för denna tjänst skiljer sig från den teoretiska referensramen kring 

outsourcing. Exempel på detta var vårdkvalitetens påverkan vid outsourcing 

respektive hantering i egen regi, där Prioritetsordningen (Socialstyrelsen, 2007) 

menar på att vårdkvalitet även ska prioriteras framför kostnadsbesparingar. Då 

läkemedelsförsörjning uppvisades påverka vårdkvaliteten, var det därför nödvändigt 

att kritiskt överväga detta vid ett sourcingbeslut för specifikt 

läkemedelsförsörjningen. 

Utöver detta kan denna studie även komplettera den begränsade forskning som finns 

gällande sourcing i svensk hälso- och sjukvård. I studien togs det upp flera olika 

områden som generellt sett kan påverka besluten att outsourca i svensk hälso- och 

sjukvård, och inte enbart gällande läkemedelsförsörjning. Områden såsom 

marknadsstrukturen eller besvär vid upphandlingar är något som även måste tas 

hänsyn till vid outsourcing av andra tjänster, och denna studie kan därför även anses 

relevant vid mer än bara sourcingbeslut gällande specifikt läkemedelsförsörjning. 

Detta berör området överförbarhet, där det framgick tidigare att exempelvis städning 

och matlagning var outsourcade tjänster inom svensk hälso- och sjukvård. Även om 
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dessa aktiviteter kan anses vara basala kan det vara viktigt att hantera även dem på 

ett optimalt sätt i termer av exempelvis kostnadsbesparingar, som beskrevs som allt 

viktigare inom hälso- och sjukvården. Utifrån de resultat som framgick kan 

hanteringssättet av dessa andra outsourcade tjänster till viss del granskas utifrån det 

resultat som presenterats, för att utvärdera det mest fördelaktiga hanteringssättet.  

 

7.4 Förslag till fortsatta studier  

Utifrån studiens resultat uppkom flera intressanta områden att undersöka. Vi anser att 

en undersökning av hur den utformade beslutsmodellen fungerar i praktiken hade 

varit intressant för att testa modellens praktiska potential. Detta skulle kunna ske 

genom att testa modellen på några landsting för att sedan utvärdera resultatet. Genom 

testet hade sedan resultatet visat hur beslutsmodellen fungerar, och om den är 

lämplig att använda vid sourcingbeslut gällande läkemedelsförsörjning. Kan 

modellen verkligen fungera som verktyg för landstingen att utvärdera beslutet av 

hanteringsätt gällande läkemedelsförsörjning? Och kan landstingen genom att 

använda modellen erhålla information som resulterar i att det mest optimala 

hanteringssättet väljs? Att testa modellen anser vi nödvändigt för att undersöka om 

det finns eventuella brister och/eller överflödiga faktorer som inkluderats. 

 

En ytterligare möjlighet till fortsatta studier inom detta område anser vi hade varit att 

istället utföra undersökningen utifrån andra individers perspektiv. Studiens resultat 

var grundat ur ett visst perspektiv eller synsätt, där intervjuerna och undersökningen 

utfördes på kunniga- eller ansvariga individer på landstingen inom området 

läkemedelsförsörjning. Intressant är då att undersöka andra individers perspektiv på 

detta område, som exempelvis landstingsledningen eller de externa aktörerna på 

marknaden. Det konstaterades av flera respondenter i landstingen att valet att 

outsourca läkemedelsförsörjningen berodde på att politikerna ville outsourca i så stor 

utsträckning som möjligt, varför var det så? Och vilka fördelar och nackdelar ser 

dem med respektive hanteringssätt av läkemedelsförsörjnigen? Gällande aktörerna på 

marknaden, hur ser dem på den ineffektiva marknadsstrukturen som konstaterades 

råda på apoteksmarknaden? Och är det verkligen stora problem vid upphandlingarna, 

där det framgick att avtal tolkas gynnsamt av dessa aktörer?  
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Bilagor 

Bilaga A: Frågemall till de strukturerade telefonintervjuerna  

 

Del 1 - Inledande frågor 

1.       Vilket landsting är det? 

2.       Vilken position har du i landstinget? 

3.       Hur länge har du arbetat på denna position? 

4.       Vem eller vilka ansvarar för läkemedelsförsörjningen i landstinget? 

 

Del 2 - Frågor gällande hanteringssätt av läkemedelsförsörjning 

 

Förklara vad vi anser läkemedelsförsörjning innefattar – påfyllning av vätskevagnar, 

lagerhållning av läkemedel, plock och pack av läkemedel, distribution, 

läkemedelsservice och tillverkning av cytostatika. 

 

5.   Hur har ovan nämnda aktiviteter inom läkemedelsförsörjningen hanterats i ert 

landsting från att monopolet gick ut (2009) tills idag. 

 

6.    Utformade ni något beslutsunderlag vid valet av hanteringssätt gällande 

läkemedelsförsörjningen?  

 Om ja, vad innehöll detta beslutsunderlag? 

 Om ja, kan vi ta del av beslutsunderlaget? 

 Om nej, varför gjordes inte detta?   

 Togs beslutet på tjänstemannanivå eller på landstingsnivå(Politiskt 

grundat)? 

 Vad hade landstinget för politiskt styre då beslutet fattades? 

 

7.       Vad var målet med förändringen av läkemedelsförsörjningen? 

 Har ni uppnått målet som avseddes? 

 

8.       Vilka fördelar/möjlighet ser ni med respektive hanteringssätt? 

 

9.       Vilka nackdelar/risker ser ni med respektive hanteringssätt? 

 

Del 3 - Frågor gällande hur förändringar i hanteringssättet har påverkat 

verksamheten 

 

10.   Hur påverkas vårdkvaliteten av läkemedelsförsörjningen? 

 Förbättras/försämras vårdkvaliteten vid hantering i egen regi? 

 

 

 

 



  
 

II 

11.   Har ni gjort beräkningar gällande om outsourcing eller egen regi är det billigast 

sättet att hantera läkemedelsförsörjningen? 

 Om ja, hur gjordes dessa beräkningar? Vad var resultatet? 

 Om nej, varför inte? 

 

12. Vad kostar hanteringen av läkemedelsförsörjningen i ert landsting? D.v.s. endast 

tjänsterna kring läkemedelsförsörjningen, och inte läkemedelskostnaderna.  

 

13.   Hur många procent av läkemedel kasseras i landstinget? 

 Tror ni att det hade ökat eller minskat vid läkemedelsförsörjning i egen 

regi/entreprenad? 

 

14.   Hur många procent av beställningar levereras i rätt tid med rätt antal av rätt 

läkemedel? 

 Tror ni det hade ökat eller minskat vid läkemedelsförsörjning i egen 

regi/entreprenad? 

15.    Hur många leveranser/vecka har ni? 

 Tror ni att de minskar/ökar vid egen regi/entreprenad? 

 

16.   Finns/fanns det svårigheter då kontroll och kompetens försvinner från 

organisation till en extern aktör? 

 

17.   Finns/fanns det kommunikationssvårigheter mellan er och den externa aktören? 

 

Del 4 – Andra påverkande faktorer för läkemedelsförsörjningen 

18.   Är ni i dagens läge nöjda med ert sätt att hantera läkemedelsförsörjningen? 

 Har ni planerat eller diskuterat eventuella förändringar i hanteringsättet? 

 Om ja, vilka förändringar har ni tänkt och varför? 

 

19.   Om du fick möjligheten att genomföra någon förändring i ert sätt att hantera 

  läkemedelsförsörjningen, vad hade du då gjort för förändringar och varför? 

 

20.   Generellt sett, tror du att läkemedelsförsörjningen i större utsträckning kommer 

hanteras i egen regi eller via entreprenad i framtiden? 

 

21.   Vilka övriga faktorer anser du påverkar sourcingbeslutet gällande 

läkemedelsförsörjning?  

 

22.   Hur påverkar marknadsstrukturen valet av hanteringssätt gällande 

läkemedelsförsörjningen?  

 

23.     Finns det någoting som du anser vi missat som du vill tillägga?  

 


