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Abstrakt 
 

Branschen för bioteknik har länge varit stark i Sverige men har under de senaste åren 

utsatts för större konkurrens både vad gäller fler utländska satsningar och konkurrens om 

kapital nödvändigt för utveckling. Branschen karakteriseras av många små företag, 

innovationshöjd, höga tröskelkostnader för produktgodkännande samt stark reglering av 

produkter på marknaden. Företagen konkurrerar med olika strategier baserat på produkt 

och dess marknad. Det är tydligt att små företag i branschen inte själva täcker en hel 

värdekedja utan fokuserar sin kompetens på en del av kedjan. Företagen är i hög grad 

beroende av externa intressenter så som partners, distributörer och myndigheter. Arbetet 

syftar till att förstå om och hur dessa företag använder ekonomistyrning som stöd för 

strategiutveckling. Två praktikfall med tydligt olika strategier men liknande historia och 

storlek har studerats empiriskt och analyserats utifrån litteraturen. I båda fallen ses ett 

tydligt externt fokus och en kontinuerlig strategiutveckling. Externa parametrar viktiga 

för företagens strategiutveckling visade sig framförallt vara de direkt vetenskapliga men 

också hur marknaden förändras med avseende på reglering av licenser, patent och 

attityder till produkten. En viss systematik sågs i insamling av externa parametrar men på 

grund av osäkerheten i dess betydelse för företagens produkter samt företagens storlek 

saknades en plattform för behandling och systematisk analys av dessa. Klassisk 

ekonomistyrning användes som styrverktyg endast för korta perspektiv och var fokuserat 

på operationella mått. Sammanfattningsvis kan små bioteknikbolag med fördel använda 

strategisk ekonomistyrning i högre utsträckning för att säkrare och mer systematiskt 

behandla, analysera och integrera extern information som stöd för strategiutveckling.   
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1. Introduktion 

Studien undersöker om och hur företag inom bioteknikbranschen använder ekonomistyrning 

som stöd för strategiutveckling. Bioteknik innefattar tekniska lösningar vilka drar nytta av 

biologiska processer eller material. Exempel på produkter med ursprung i Sverige är 

pacemakern, en av de vanligaste medicinerna för magsår, diagnostiska allergitest och utrustning 

för att separera proteiner (VINNOVA URL1). Sverige var 2002 det land med flest 

bioteknikbolag per capita i världen (Sweden Bio URL1) och branschen har under flera år varit 

en av de snabbast växande (AMS, 2005). Historiskt har Sverige erbjudit en struktur gynnsam 

för innovatörer inom området och idag finns cirka 800 företag vilka sysslar med bioteknik 

registrerade. Det kan jämföras med 1500 bolag inom samma bransch i hela Nordamerika. 

Majoriteten av de svenska bioteknikbolagen faller i kategorin för små bolag1 och få expanderar 

sin verksamhet för att komma upp i nivån för mellanstora2 bolag (VINNOVA URL2). 

Bioteknikbranschen sysselsätter direkt 40 000 personer och i extension ytterligare 60 000 i 

Sverige. Av de som aktivt arbetar inom branschen återfinns hälften i Mälardalen (Naturvetarna, 

2012).  

 

Gemensamt för produkterna i branschen är att de utvecklas från forskning inom områdena för 

medicin, naturvetenskap, teknik och material. Idéer som leder till läkemedelsutveckling har till 

största del sitt ursprung internt inom organisationen (42 %) men kommer även från akademisk 

forskning (21 %) (Sweden Bio URL2). Kommersialisering av forskningsfynd, speciellt inom 

bioteknik har fått mycket stöd under det senaste decenniet, både från nationella institut, 

universitetens innovationssatsningar och större läkemedelsföretag (VINNOVA URL1, 

VINNOVA URL2, Affärsvärlden, 2009., Karolinska Development, 2013) vilket ger utslag i 

antalet av dessa bolag som handlas publikt. 

 

De svenska bolagen har på senare år fått stark konkurrens av länder etablerade inom området 

där stora nationella anslag planeras samt från tillväxtländer i Asien vilka satsar stora resurser 

på att bygga upp en biovetenskaplig plattform. Rapporter vilka mätt andelen citeringar i den 

                                                 
1 Små företag kännetecknas av 10-49 anställda och en omsättning eller balansomslutning under 10 miljoner euro (Europeiska Kommisionen, 

2006).     
2 Mellanstora företag kännetecknas av 50-250 anställda, omsätter under 50 miljoner euro och har en balansomslutning under 43 miljoner euro 

(Europeiska Kommisionen, 2006).     
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medicinska litteraturen visar att andelen citeringar med svenskt ursprung minskat samt att 

företag med säte i Sverige oftare väljer att bygga upp sin produktion utomlands  (SSF, 2007). 

Trenden med tappat svenskt försprång har noterats av företag i branschen vilka 2002 bildade 

branschorganisationen Sweden Bio. Organisationen arbetar både på hög och låg nivå där en 

uppgift är att påverka riktningen på den svenska forskningen och en annan är att praktiskt råda 

de minsta bolagen i detaljfrågor (Sweden Bio URL2). Vidare har Näringsdepartementet, genom 

VINNOVA, satt upp en målsättning att antalet verksamma inom bioteknik ska öka med 50 %, 

fördubbla inkomster från nettoexport samt att få fler mellanstora företag till år 2015 

(VINNOVA URL3).  

 

Hinder för tillväxt av mindre bioteknikbolag är bland annat den extremt omfattande regleringen 

av marknaderna som finns för produkter ämnade för klinisk användning. Regelverken kring 

bevisning av nya produkters effektivitet och säkerhet medför ledtider på tiotals år för 

produktutvecklingen och ibland även för marknadsintroduktionen. Det finns ett fåtal 

internationella aktörer vilka jämförelsevis har enorma resurser. Vidare är bolagen starkt 

beroende av det humana kapitalet vilket ofta är knutet till ett fåtal nyckelpersoner med 

naturvetenskaplig bakgrund (AMS, 2005).   

 

Bredden på produktsortimentet inom branschen är stor och därav blir marknaden heterogen i 

form av storlek, global struktur och allmängiltighet. Samarbeten och partnerskap är vanligt 

förekommande konstellationer. Flera bolag verkar vara inte bara beroende av samarbetspartners 

utan även ha det som strategi för tillväxt.  Andra strategier som används är starka varumärken, 

försprång genom teknisk expertis, starka patentportföljer och licensavtal och geografisk 

expansion (Näringsdepartementet, 2005). Branschens karakteristika tas upp mer i detalj senare.  

 

2. Problemdiskussion 

 

Oberoende av strategi så är företagen i bioteknikbranschen starkt beroende av kontinuerlig 

omvärldsanalys. Både branschen och dess marknad anses vara mycket dynamiska (AMS, 

2005). Omvärlden bedöms krupit närmare då många av dessa bolag är mycket specialiserade 

och verkar mot internationella marknader. Parametrar vilka ändras med hög frekvens är 

patentregistreringar och utgångar, regleringar av marknaderna i form av både lagändringar och 

licensavtal samt ny konkurrens. Parametrar vilka ändras något långsammare är sammangående 
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av företag, förflyttning av humant kapital samt förändringar i regelverk för 

produktgodkännande, främst från Läkemedelsverket och amerikanska FDA (Food and Drug 

Administration).  Exempel på tillfällen som kan öppna sig är möjlighet till företagsförvärv eller 

om en substans som redan är godkänd för en implikation också visar sig ha fördelar för en annan 

implikation (AMS, 2005). Alternativt kan tillfällen uppkomma vid förändring av  hälsobehovet, 

jämför svininfluensaepidemin 2009 för mycket snabb förändring mot de ökade antalen fall av 

tuberkulos i Sverige under 2000:talet som långsam förändring.  

 

Traditionellt har den strategiska planeringen varit en ledningsfunktion och ekonomistyrningen 

har använts administrativt för intern implementering av strategin och därmed, vackert uttryckt, 

understött målkongruens mellan organisationen och dess anställda (Grevé, 2009, s 52; Anthony, 

Govindarajan, 2003, s 51). Därmed får ekonomistyrningen ett vertikalt perspektiv, uppifrån och 

ner vartefter informationen som genereras i systemen förs tillbaka upp i organisationen. 

Ekonomistyrning enligt Anthonys (2003, s 51) synsätt fokuserar på redovisningsinformation 

utifrån ett finansiellt och internt perspektiv. Det kan exemplifieras genom budgetprocessen där 

utfallet regelbundet redovisas i relation till de mått som verksamheten har ställt upp. Som sådan 

lämpar sig den traditionella ekonomistyrningen bäst för kortsiktiga operativa beslut i en 

definierad kontext och tidperiod. Brouthers och Roozen (1999, s 311) pekar på fyra brister i 

den traditionella ekonomistyrningens informationssystem vars data företagsledare använder för 

beslutsfattning: systemen bygger till största delen på historiska, finansiella data, informationen 

har ett företagsinternt perspektiv och adresserar inte externa aktörer. Det framtidsperspektiv 

som presenteras för ledning är oftast en enkel uppdatering av det som hänt tidigare. Det interna 

perspektivet som traditionell ekonomistyrning karakteriseras av har under senare år alltmer 

ifrågasatts. Den ökade globaliseringen, förbättrad informationsteknologi och flexibla arbetssätt 

ställer nya krav på ekonomistyrningen vilket i förlängningen borde skapa bättre beslutsunderlag 

för företagsledningen (Andersson och Larsson, 2006, s 15). Förskjutningen från internt till 

externt perspektiv innebär att information söks utanför den egna organisationen och information 

om kunder, konkurrenter och leverantörer inkluderas i informationsflödet. I stället för att se 

ekonomistyrningens uppgift som enbart ett verktyg för strategiimplementering och 

tillhandahållande av intern information  i form av standardiserade data med ett kortsiktigt 

tidsperspektiv börjar forskningen alltmer vända på frågan och titta på hur ekonomistyrningen 

kan bidra till att stödja strategiutvecklingen, för vilket Andersson (2013, s 430-431) myntar 

begreppet strategisk ekonomistyrning för att beskriva. Andersson och Larsson (2006, s 58) 

definierar strategisk ekonomistyrning enligt följande ”Strategisk ekonomistyrning är en 
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process för att identifiera, mäta, insamla, strukturera och analysera finansiell och icke 

finansiell, intern och extern information, speciellt från kunder, konkurrenter och leverantörer. 

Strategisk ekonomistyrning används av den strategiska ledningen för att identifiera, utveckla, 

formulera, genomföra och utvärdera strategiska alternativ”.  

 

Utifrån det synsättet blir strategiarbetet en process där ekonomistyrningen, genom att ta fram, 

mäta och identifiera både extern och intern information bidrar till strategiutvecklingen. Det 

externa perspektivet kräver att ekonomistyrningsfunktionen är framåt- och utåtblickande istället 

för bakåt- och inåtblickande. Strategisk ekonomistyrning som styrmetod kan  användas av 

företagsledningen för att identifiera, genomföra och utvärdera olika strategiska alternativ 

(Andersson, 2013, s 430-431). 

 

Företag generellt, vilka lyckas behålla sin position på marknaden över tid, gör det genom 

kontinuerlig förbättring av produktutveckling och processer, både internt och externt (Lindvall, 

2001, s 11-23). Bioteknikbranschens företag är forskningsintensiva och arbetar med produkter 

med lång tidshorisont från idé till färdig eller kommersialiserad produkt. Projekt med hög risk, 

lång tidshorisont och ibland oklar produktnytta och som tenderar att binda mycket kapital 

finansieras vanligtvis inte av banklån. Inom bioteknikbranschen är detta markant då mycket av 

verksamheten drivs i form av projekt med extensiva tester av nya produkter innan godkännande 

för  lansering. Investeringar i bioteknik görs därför ofta genom riskkapital, affärsänglar eller 

genom partnerskap och många företag spenderar stor del av sin tid för att hitta nytt kapital och 

säkerställa det kapital som utlovats. Fler investeringsalternativ, i form av utländsk konkurrens, 

kan vara en orsakerna till dämpningen av branschen i Sverige sedan 2004 (AMS, 2005). Det 

har från flera instanser konstaterats att en annan  orsak till den försvagade konkurrenskraften 

för svensk forskning inom bioteknik är att för få små bolag växer till mellanstora eller stora 

bolag (VINNOVA URL2) vilket tyder på en aversion mot investeringar även på denna nivå. 

Adaption till förändring kräver att organisationen har ett system som dels stödjer identifieringen 

av förändringar dels gör det möjligt att förstå hur dessa påverkar företaget (Ax,Johansson, 

Kullvén, 2011, s 30). System vilka likt, strategisk ekonomistyrning, fokuserar på externa 

faktorer borde speciellt i små bolag bidra till en mer systematisk analys av omvärlden och 

därmed större möjlighet till  interna åtgärder för att ytterligare rikta produktutvecklingen åt rätt 

håll. Vidare borde en mer systematisk process för förvärvandet av omvärldskännedom minska 

osäkerheten med projekten och göra dem attraktivare att investera i (Andersson, 2013, s 432). 

Därmed borde strategisk ekonomistyrning vara speciellt relevant  för överlevnad på marknaden 
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inom området för bioteknik varför det är intressant att undersöka den faktiska och praktiska 

förekomsten.   

 

3. Syfte och frågeställning 

 

Studiens syfte är att förklara om och hur företag inom bioteknikbranschen arbetar med 

strategisk ekonomistyrning.  

 

4. Metod 

 

4.1 Metodologisk teori 

För att besvara frågeställningen har studien designats som en praktikfallstudie. 

Praktikfallsstudier används ofta inom empirisk samhällsvetenskaplig forskning, speciellt för 

undersökande studier (Andersen, 2012, s 127-130). Metoden lämpar sig väl för att på ett djupare 

plan studera en kedja av event, exempelvis från initiering av ett projekt till dess utvärdering. 

För att svara på frågor som börjar med hur och varför lämpar sig metoden väl (Yin, 2009, s 3-

27). Olika nivåer på fallstudier har beskrivits av Daly (2007, s. 43-49) där nivå tre beskriver ett 

fenomen eller process vilket återfinns i en viss organisation eller grupp där målet är att 

identifiera och beskriva fenomenet så att eventuella åtgärder kan planeras. Nivå fyra har ett mer 

specifikt, djupgående perspektiv och syftar mer till att beskriva ovanliga händelser upplevda av 

en person eller inträffade vid ett tillfälle.  

 

Vi har valt att undersöka två små företag inom bioteknikbranschen, Isconova och Moberg 

Pharma. Företagen har valts på grunder av välformulerad strategi och specifik marknad samt 

för att de är publikt noterade. Vidare är de båda bolagen båda sprungna ur akademin, relativt 

unga, lika i storlek och framförallt har de distinkt olika  strategier vilket ger bredare underlag 

för analysen där just faktorn strategi därmed kan anses svara för två extremer i de båda fallen 

(Yin, 2009, s. 59). Merparten av de svenska bioteknikföretagen ligger i anslutning till de stora 

universiteten och ungefär hälften av dem finns inom region Mälardalen. Den regionala 

anknytningen till Mälardalen blev därmed ett steg i vår urvalsprocess. Tidsramen för projektet 

innebar att studien koncentrerades till två företag.  Valet av praktikfallsmetod motiveras av 

intresset av att veta hur det förhåller sig med avseende på strategisk ekonomistyrning i 

bioteknikbolag och hur detta tar sin an i praktiken, det vill säga beskriva ett nutida förlopp i 
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verkligheten för vilket fallstudier lämpar sig väl (Yin, 2009, s 18). Tidsramen begränsar 

omfattningen av studien varför metoden praktikfall lämpar sig då vi får mandat att ta reda på 

fler parametrar jämfört med om vi haft en kvantitativ studie som då skulle designats som en 

enkätundersökning med på förhand definierade frågor och därmed ett betydligt mindre 

dynamiskt material att analysera. Frågeställningen skulle vara svår att besvara på ett kvantitativt 

sätt då små företag inom bioteknik utgör en mycket heterogen grupp vilket avsevärt försvårar 

både urval (Rosengren, 2010, s 126-130), applicerbarhet och tolkning av resultat (Bring, 2006, 

s 145). Praktikfallstudier har, oavsett hur de är designade, gemensamt att de belyser och ger 

utrymme för förklaring om en serie av event och beslut i praktiken (Yin, 2009, s 17).  

 

4.2 Stöd för teoretisk referensram 

Relevant litteratur från bibliotekets katalog och databaser vilken behandlar strategi och 

strategiimplementering har använts. Litteraturen utgör grunden i den teoretiska referensram 

som vi har arbetat utifrån. Materialet har byggts från grunden med litteratur i bokform och 

därefter spetsas med relevanta vetenskapliga artiklar. Vi har använt oss av rapporter med 

koppling till bioteknikbranschen som statliga organ som AMS, Vetenskapsrådet och 

VINNOVA publicerat. Detta för att ge en bakgrund till dels branschen som helhet men också 

för att få fram en bild av vilka ramar och riktlinjer företag inom den här sektorn har att rätta sig 

efter.  

 

4.3 Tillvägagångssätt  

Yin (2009, s 99-124) nämner sex källor för att inhämta information till praktikfallsstudier vilka 

beskrivs som; olika typer av nutida dokument, arkivhandlingar, intervjuer, observationer där 

författaren inte deltar, interaktiva observationer eller studier av exempelvis apparatur eller 

lokaler. Nutida dokument innefattar exempelvis årsredovisningar, pressmeddelanden och 

information företaget ger på till exempel sin hemsida. Dessa källor är samtliga kvalitativa 

(Andersen, 2012, s 163).  

 

Publik dokumentation 

Information om Isconova och Moberg Pharmas strategi har tagits från publika dokument vilka 

innefattar årsredovisningar, kvartalsrapporter, presentation på företagens officiella hemsidor 

samt samtida information från nyhetsartiklar och företagsvärderingsrapporter. Framförallt har 

information om företagens historia, produkter, nuvarande strategi och samarbetspartners 
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inhämtats innan intervjuerna. Nämnda parametrar har bidragit till att förstå på vilka premisser 

företagen konkurrerar samt hur branschen för deras specifika produkt ser ut.   

 

Intervju 

Företagsrepresentant Thomas Phillipson, Försäljning och marknadsföring, Isconova och Anna 

Ljung, Finanschef, Moberg Pharma har intervjuats vid ett tillfälle om 1,5 timmar vardera. Båda 

representanterna har positioner vilka innefattar inklusion i respektive företags ledningsgrupp. 

Anledningen till att dessa två valts trots olika formella positioner är för att de rekommenderats 

av andra på företagen som vi först mailat då de båda varit verksamma inom företaget i mer än 

två år och ansetts vara de mest kompetenta personerna att besvara våra frågor angående 

strategisk ekonomistyrning. Intervjuerna var av semi-strukturerad modell, vilket innebär att vi 

utgick från en i förväg sammanställd lista över frågor specificerade i Appendix. Frågorna 

skickades till respondenterna en vecka i förväg och var designade med öppet slut och utan 

färdiga svarsalternativ vilket ger respondenten möjlighet att friare utveckla svar, vilket 

rekommenderas för praktikfallsstudier (Yin, 2009, s 106). Frågorna i intervjuformuläret  

baserades på den dokumentation vi läst om företagen innan samt den litteratur som vi använt 

oss utav och behandlade områdena strategi och strategiutveckling, intern styrning, extern 

styrning samt ett område för styrning specifikt för de strategiska punkter som listats av 

respektive företag. Då vi förberett oss noga innan intervjuerna, främst med avseende på 

information om företagens historia, produkter, nuvarande strategi och samarbetspartners kunde 

vi få ut mer av de generella frågorna angående strategi och strategiutveckling, intern styrning 

och extern styrning. Det medförde  att mer detaljer och framförallt en djupare förståelse genom 

diskussion framkom om hur det verkligen förhöll sig på respektive bolag och i respektive 

bransch.  

 

4.4 Analys av data  

Insamlat tryckt och publicerat material som använts som underlag refereras till. Intervjuerna 

har spelats in och materialet transkriberats. Bearbetat material presenteras under resultat. 

Materialet presenteras enligt ordningen strategi, intern styrning och extern styrning. 

Strategiavsnittet har delats in i underrubriker baserat på vad som föll sig mest logiskt. Analys 

av empiriska data görs genom jämförelser till den teoretiska referensramen och däri definierade 

begrepp. De båda praktikfallen analyserades först separat mot referensramen. Då de båda 

företagen skiljde sig markant åt på flera punkter, baserat på de olikheter i strategi vilket var 

orsaken till inklusionen, gjorde ingen jämförande analys fallen emellan. Avslutningsvis 
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sammanställdes analysen i en den tabell som vi använt oss av för att definiera strategisk 

ekonomistyrning. Tabellen används för att besvara frågeställningen.   

 

4.5 Kvalitet i studien  

Optimering av studiekvalitet, specifikt i praktikfallsstudier görs enligt Yin (2009, s 40-45) 

genom att följa fyra föreslagna kriterier vilka fritt översatt benämns som validitetsskapande, 

intern validitet, extern validitet samt reliabilitetskontroller. Validitet kan skapas genom att 

samla in data från många källor, finna länkar i händelseutveckling samt att vara öppen med hur 

fortskridandet med rapporten går. Detta har gjorts genom att rapporten presenterats på 

seminarier och granskats av handledare under utformningen  

 

Intern validitet i alla studier är ett resultat av studiens design. Studien är designad utifrån given 

tidsram vilket limiterar omfattningen av både antalet fall och hur omfattande dessa kan studeras.  

Vi har eftersträvat objektivitet i studien genom en öppen frågeställning. Yin (2009, s 136-141) 

beskriver hur den interna validiteten kan styrkas genom så kallad mönsterpassning där empiriskt 

identifierade mönster jämförs med de teoretiskt fördefinierade mönstren. För att bygga validitet 

definierades strategisk ekonomistyrning i teoriavsnittet genom att skilja den från traditionell 

ekonomistyrning (Se Tabell 1) och denna definition presenterades för respondenterna och fanns 

med under den empiriska datainsamlingen. Vidare följde definitionen med under analysen.  

Andra begrepp centrala för studien har också definierats baserat på litteraturen. Begreppen har 

även återfunnits i flera källor. Förbehåll för att adressera den interna validiteten gjordes genom 

verifikation av de svar respondenterna gav under intervjun. Vi har inte kunnat motbevisa några 

av de svar vi fått och har jobbat med att kontinuerligt använda motvända frågeställningar till de 

uppkomna resultaten, likt tankesättet med hypotesprövning (Bring, 2006, s105-112). På detta 

vis, även nämnt av Yin (2009, s 72) minskas risken för att inneboende fördomar avspeglar 

tolkningen. En försäkrande mängd oberoende källor har använts för både den teoretiska 

referensramen och datainsamlingen. Vad gäller länkar av händelseutveckling så har historiska 

data från båda företagen verifierats och länkats till strategiutvecklingen.  

 

Den externa validiteten ifrågasätter huruvida resultaten från studien är generaliserbara.  I sin 

helhet är resultat från fallstudier är inte generaliserbara (Andersen, 2012, s 130) men Yin (2009, 

s 43-44) argumenterar för att delar ur studien kan vara det och nämner begrepp som analytisk 

generaliserbarhet där delar av resultat jämförs mot teori. Denna modell följer dock inte ramar 

för statistisk inferens (Bring, 2006, s 88-94) och vi har valt att inte generalisera resultatet. 
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Replikerbarhet gäller för validitet av alla slags vetenskapliga studier och betyder att om studien 

utfördes på nytt bör liknande resultat uppkomma varvid  de finala slutsatserna blir de samma. 

Extern validitet underbyggdes genom att verka inom ramarna för praktikfallsstudier som 

definierats ovan. Studiens replikerbarhet underbyggdes något med två oberoende objekt vilket 

ger en så kallad multipel fallstudie (Yin, 2009, s 53-62). Vidare understödjs replikerbarheten 

genom definition av dokument och parametrar som analyserats samt när information hämtats, 

vilka personer som intervjuats samt listning av specifika intervjufrågor i Appendix.  

 

4.6 Källkritik 

Litteratur publicerad med välkänd utgivare som använts bedöms vara tillförlitlig. I de fall då 

originalkällan byggt på små undersökningar har vi förlitat oss på ansvarig utgivares bedömning 

av källans tillförlitlighet. Information vilken kommunicerats från statliga organ (VINNOVA, 

Vetenskapsrådet) bedömdes vara utan syfte att vinkla kommunikationen. Information 

publicerat av intresseorganisationer (Sweden Bio, AMF) speglar ett synsätt vilket vi varit 

medvetna om när materialet använts. Datainsamling av kvalitativa data kan medföra partiskhet. 

För publika bolag kan finnas information som inte får kommuniceras via intervjuer. Dock bör 

information om bolaget ha kommunicerats publikt enligt gällande praxis. De respondenter som 

intervjuats arbetar båda direkt med ämnet för rapporten. Respondenter kan vara mer eller 

mindre subjektiva i sina svar. Vi bedömer risken i en särskild vinkling av svar, undantaget att 

framhålla företagen i positiv bemärkelse, vara låg då rapporten i sig kommer att vara av oerhört 

lågt intresse för företagens intressenter och konkurrenter.  Tiden för rapporten löper under kort 

tid. Rapporten kommer spegla hur företagets situation ser ut vid ett tillfälle, under våren 2013 

och ingen annan tid. Svaren från intervjuerna har bearbetats av båda författarna för att minska 

utrymme för tolkning.    

   

5. Teoretisk referensram 

 

5.1 Strategi 

Strategi kommer från det grekiska ordet strategos och har betydelsen generalkonst eller 

krigföring i stort. Inom företagsekonomi har begreppet kommit att omfatta arbetet med hur 

företagets mål ska uppnås. Strategiarbetet är nära kopplat till arbetet med att formulera 

företagets mål. Det nära sambandet mellan mål och strategi innebär att när företaget av olika 

anledningar ändrar målbild förändras strategin.  Företags val av strategi beror på utgångspunkt 

och inom företagsekonomi går det att urskilja två olika teoretiska infallsvinklar. Dels ett 
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marknadsorienterat perspektiv vilket bygger på teorier från främst Michael E Porter och dels 

ett resurs- och kompetensbaserat synsätt vilket förespråkas av bland andra Jay B Barney, Robert 

M Grant, CK Prahalad och Gary Hamel (Bengtsson, Skärvad, 2011. s 167). 

 

5.1.1 Strategi, externt fokus 

Det marknadsorienterade synsättet har externt fokus. Grundtanken i Porters teori är att det är 

marknadens struktur som ligger till grund för företagets val av strategi. Förutsättningarna för 

strategiformulering är analys av den sektor i vilken företaget ämnar vara verksam i samt 

identifiering och analys av möjliga konkurrenter vilka finns inom sektorn. Företagets framgång 

definieras som förmågan till anpassning gentemot yttre faktorer i förhållande till konkurrenter.  

Porter (1983, s 25) har utvecklat en modell vilken understödjer analys av given bransch och 

identifiera konkurrensfördelar. Konkurrensvillkoren i en given bransch avgörs av vad Porter 

kallar ”The Five Forces”  vilka omfattar fem externa krafter som ingår i det som kallas 

omvärldsanalysen. De fem krafterna är: 

 

 Graden av konkurrens mellan redan existerande företag. Det kan handla om att någon 

av konkurrenterna ser en möjlighet att skaffa sig fördelar genom att ha en massiv 

reklamkampanj eller erbjuda ökad kundservice eller extra garantiåtaganden. Den här 

typen av utspel brukar skapa oro inom branschen och konkurrenterna försöker svara på 

utspelet. Ibland kan den här typen av aktiviteter medföra ett lyft för hela branschen men 

det kan också få motsatt effekt och alla företag inom branschen blir lidande. 

 Leverantörernas förhandlingsstyrka påverkar branschen. Leverantörer kan vara starka i 

sin förhandlingsposition genom att leverantörsgruppen domineras av några få företag 

som levererar till en större bransch. Få leverantörer men många köpare har stor makt att 

påverka pris och kvalitet. Det kan också handla om att leverantörens produkt är en viktig 

del i köparens verksamhet. Det kan också handla om att leverantörens produkt inte är 

lagringsbar och det innebär att köparen inte kan bygga upp något eget lager. 

 Köparens förhandlingsstyrka påverkar, i likhet med leverantörens förhandlingsstyrka, 

pris och kvalitet. Det kan handla om inköp av stora volymer eller om inköp av 

standardprodukter. 

 Tryck från substitutprodukter påverkar branschens struktur. Om det finns alternativ 

bland substitutprodukterna som håller ett bra pris utifrån kundens perspektiv begränsas 
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branschens möjligheter till lönsamhet genom att en prishöjning skulle innebära en 

minskad försäljning och därmed minskad lönsamhet. 

 Tryck från potentiella nya konkurrenter i segmentet. På en lönsam marknad finns det 

fler som vill etablera sig inom branschen. Om fler företag lyckas ta marknadsandelar 

kan de resultera i prissänkning och minskad lönsamhet. (Porter, 1983, s 28-51) 

 

Efter utförd omvärldsanalys och identifiering av konkurrenssituationen utifrån Porters modell 

är analys av det egna företagets styrkor och svagheter i relation till de fem krafterna fördelaktig 

för utformandet av konkurrensstrategi. För att möta de hot som identifierats via de fem 

konkurrenskrafterna finns tre basstrategier vilka kan användas för att skapa en strategisk 

position i sammanhanget. Företag kan skapa långsiktiga konkurrensfördelar genom att välja att 

positionera sig via någon av följande tre strategier. 

 

 Kostnadsledarskap: Fokus på ökad produktion och reducera kostnader. 

 Differentiering: Skapa en unik produkt anpassad efter kundens önskemål. 

 Fokusering: Koncentration på en specifik målgrupp och erbjuda bättre service än 

konkurrenter ( Porter, 1983, s. 53). 

Enligt Porter handlar strategi om att välja inriktning för att genom konkurrensfördelar 

långsiktigt säkerställa lönsamhet. Risker finns för företag vilka misslyckats med sin 

omvärldsanalys att inta en position i vilken de antingen är för små för att hålla en 

lågkostnadsstrategi eller för stora för att kunna utnyttja differentieringsstrategin (Bengtsson, 

Skärvad, 2011, s 144-147). 

 

6.1.2 Strategi, internt fokus 

Till skillnad från teorier rörande marknadsorienterade synsättet kan lönsamhet definieras 

beroende på interna faktorer. Med det menas att företagets egna resurser och kompetenser  

analyseras vilket har getts namnet  resurs- och kompetensbaserad strategi. Istället för att 

fokusera på bransch- och konkurrensanalyser rekommenderas företaget titta inåt och identifiera 

styrkor vilka per definition då är företagets konkurrensfördelar och därmed bör utgöra basen 

för företagets strategi. Den resurs- och kompetensbaserade teorin utgår från att företag från 

grunden har skilda förutsättningar och genom kärnkompetensfokusering vinns 

marknadsandelar (Prahalad, Hamel, 1990, s 79-91). Kärnkompetens är det nät av sammanvävda 

kompetenser vilka företaget besitter och skapar det unika. Vad som är unikt kan vara allt från 
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specifik teknologi eller infrastruktur till mjuka värden som expertis eller kontaktytor. 

Kärnkompetens är inte något materiellt gripbart och är inte knutet till någon person eller 

varumärke men är grunden för skapandet av konkurrensfördelar (Bengtsson, Skärvad, 2011, s 

168-172). Prahalad (1990, s 79-91) liknar kärnkompetenser vid ett träd där företaget växer från 

rötterna och kärnkompetensen utgör grunden för ett företags konkurrenskraft. Trädet förgrenas 

och bildar företagets affärsenheter. Löven liknas vid företagets produkter. Kärnkompetenserna 

förser idealt affärsenheter och produkter med en ständig ström av kunskap vilket förbättrar 

förutsättningarna. Distinktionen mellan kompetenser och produkter är centralt inom teorin. 

Verksamheten bygger på kompetenser av varierande slag (trädets rötter) vilket leder till 

utvecklandet av produkter (trädets löv). För konkurrenskraft måste en eller flera delar av 

kärnkompetensen, vara svåra att imitera eller skapa ett substitut utifrån. Vidare nämner Prahalad 

(1990, s 79-91) att kompetenser kan bevakas ytterligare med officiellt accepterade skydd. 

Storleken av konkurrensfördelen är beroende av hur kostsam den är för andra företag att imitera. 

Ju svårare att imitera, det vill säga ju mer unik, desto längre behålls fördelen av att besitta den 

unika kompetensen. Hur lätt eller svårt det är att imitera en kompetens bestäms av tre faktorer: 

 

 Kompetensens historik och karaktär påverkar specificiteten. Företaget kan ha skaffat 

resursen då omständigheterna var fördelaktiga. Exempelvis licenser eller 

radiofrekvenser som bara fanns att tillgå under en viss period. Dock är tiden som 

förflutit sedan resursen inskaffades viktig. Det kan bli kostsamt för konkurrenter att 

lägga tid på att försöka imitera den ursprungliga resursen ju längre den innehafts och 

anpassats. Exempel på en sådan resurs som drar fördelar utifrån sin historik kan vara en 

specifik kompetens eller väl upparbetade relationer mellan företaget och omvärlden. 

 En resurs kausala tvetydighet handlar om orsaksmässiga sambandet mellan resursen och 

lönsamhet. Det kan vara svårt att se varför just den resursen är värdefull för företaget. 

Det kan vara känt att kunderna uppskattar resursen men okänt varför och hur priskänslig 

resursen är. Svårigheten med att se sambanden mellan resursen och nyttan kan avhålla 

konkurrenter från att imitera resursen. 

 Social komplexitet bygger på svårigheten att försöka identifiera vad det är som gör att 

just det företaget står sig bättre gentemot konkurrenterna. För en utomstående kan det 

vara svårt att se den väv av samband som finns mellan t ex ett företags FoU avdelning, 

dess personal och de relationer som knutits över tid med universitetsvärlden som bland 

annat är fallet mellan Volvo och Chalmers (Bengtsson, Kalling, 2007, s 38-40). 
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5.2 Ekonomistyrning för strategiimplementering 

Styrning innefattar olika dimensioner och enligt Lindvall (2011, s 45) handlar styrning om att 

utveckla system som stödjer företagets strategi och organisationsstruktur. Styrsystemen har 

främst integrerats med de ekonomiska informationssystem företagen sedan länge använt sig av. 

Traditionellt ses styrning som ett sätt att implementera strategin i verksamheten. Först bestäms 

strategin och därefter väljs styrverktyg. Andersson (2013, s 34) menar att begreppet situation  

bör läggas till begreppen styrning och strategi för att klargöra funktionaliteten i styrningen. 

Vidare anser Andersson (2013, s 34-35) att styrning, strategi och situation existerar parallellt 

med varandra och  inte sekventiellt. Eftersom omvärlden förändras med tid och ej är lätt att 

förutsäga blir ett statiskt styrsystem med tiden inaktuellt och genererar därmed information 

vilken med tiden kan tänkas bli mindre relevant varför Andersson (2013, s 34-35) föreslår en 

mer experimentell styrning vilket i förlängningen innebär att styrningen även får en lärande 

dimension.  

 

En väl formulerad strategi innebär inte att företaget per definition lyckas. Strategisk planering 

innefattar även implementering i organisationen. En välmotiverad strategi är ingen garanti för 

att verksamheten ska genomsyras av den. Även om kopplingen mellan formulering av strategi 

och till att den införs och efterlevs i organisationen finns är det stor skillnad på strategisk 

formulering och strategisk implementering. Implementering handlar om att agera, samla sina 

styrkor och skapa aktivitet inom organisationen. För att lyckas med detta krävs att ledningen 

ser implementeringen som en operativ process istället för den intellektuella process som 

resulterade i strategiformuleringen. Svårighetsgraden för implementering kan variera beroende 

på bransch, storlek på företaget, kultur och tidigare strategi. Dock är skillnaden mellan den 

gamla eller icke existerande strategin och den nya strategin av stor vikt för hur lätt den kan 

implementeras i verksamheten. Exempelvis kan en implementering innebära omstrukturering 

av verksamheter, förändring av marknadsföring, upplägg av nya rutiner för redovisning eller 

outsourcing av avdelningar. Om inte organisationen är väldigt liten kan den här typen av 

förändringar innebära att ansvar flyttas från en person eller enhet till en annan (David, 2013, s 

242-245).  

 

Förmågan att omvandla strategi till aktiv handling genom styrfunktioner kan vara avgörande 

för ett företags lönsamhet. Hinder på vägen med arbetet att gå från strategisk planering till 
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genomförande ligger bland annat i att det finns en inneboende motvilja mot förändring hos de 

flesta människor, medveten eller inte (McShane, Travaglione, 2009. s 502-506). Vidare har 

fokus traditionellt sett snarare legat på själva strategiformuleringen än system för den praktiska 

implementeringen. De ledarskapsutbildningar som ges på universiteten har traditionellt 

fokuserat på strategisk planering, strategisk marknadsföring och strategisk finansiering. Få 

kurser handlar om hur organisationell infrastruktur för dessa kan byggas. Ytterligare en faktor 

som ses som ett hinder är att många chefer på högre nivå anser att ansvar för implementeringen 

ligger utanför deras ansvarsområde. Även om strategisk planering och genomförande är två 

separata delar av det strategiska ledarskapet så är de ytterst beroende av varandra. 

Undersökningar har gjorts som pekar på att de som når framgång med att implementera den 

strategiska planen i den operativa verksamheten är de som involverar även mellanchefer i det 

strategiska arbetet. Arbetet med att konvertera strategi till handling är en process som tar tid 

och kräver uppmärksamhet på vad som händer under resans gång. En bra strategi utan 

implementeringsplan kan därmed anses relativt värdelös på samma sätt som en strategi med ej 

kongruerande implementeringsplan kan medföra negativa aspekter i verksamheten (Hrebiniak, 

2005, s 12-18).  

 

Traditionellt har ekonomistyrning fokuserat på budget, kostnader och tid. Ekonomisystemen 

ska ge svar på vilken produkt som genererat en specifik kostnad och hur stor den är, vem som 

har kostnadsansvaret för produkten, hur kostnaden har uppstått och vad resultatet blir. Ett 

gemensamt namn för detta verktyg är Management Accounting Systems  (MAS) och används 

i stor utsträckning. Systemen är från början uppbyggda utifrån tanken att det inte finns någon 

exakt stoppdatum för systemet utan det bara löper på och därmed formen på informationen som 

genereras. Idag kan datasystem integreras och därmed kan styrsystem designas vilka hanterar 

både intern och extern information. I stället för att systemet bygger på att det är integrerat,  

ständigt löpande och används för alla syften blir systemen mer differentierade och kan därmed 

designas som mer specifika verktyg. Även tillfälliga system skapas för att exempelvis lösa 

specifika problem eller integrera ett projekt. För avslutade projekt finns inget behov av systemet 

och modulen kan läggas ner. Sådana specifika system konstruerade med korta tidsperspektiv 

genererar information som är mer specifik och användbar information på ett sätt traditionella 

ekonomisystemen har svårt att beskriva. Därmed utmanas traditionella övergripande 

informationssystemen av olika system som tjänar mer specifika syften och som kan fungera på 

olika nivåer inom organisationen. Det kan handla om system som stöder  dagliga operativa 
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aktiviteter på en viss avdelning  eller används för att analysera kostnader förknippade med 

exempelvis omställning av produktion (Bouwens, Abernethy, 2000, s 221-241).  

 

Även idag domineras MAS av finansiella data vilken främst används vid kortsiktig planering. 

Den dagliga operativa styrningen baseras till största delen på interna data och sammanställer 

historiska händelser. Exempel på parametrar vilka används ofta är försäljningsbelopp för 

perioden, kostnader förknippade med försäljningen och engångsposter vilka påverkat periodens 

resultat. Beroende på systemets design förmedlas informationen med olika intervall och 

frekvens. Denna typ av  rapporter fungerar bra för den kortsiktiga planeringen men utgör inte 

ett bra underlag för en mer långsiktig planering (Andersson, 2006, s 37-39). I ljuset av detta är 

den traditionella ekonomistyrningen högst användbar i ett kortsiktigt perspektiv men mindre 

potent i längre perspektiv.  

 

Ett i litteraturen välkänt begrepp är det balanserade styrkortet som introducerades av Kaplan 

och Norton under 1990: talet. Styrkortet kom till efter förfrågan om ramverk för användandet 

av mätetal i organisationer, såväl vinstdrivande som icke-vinstdrivande (Lindvall, 2001, s 210). 

Det intressanta med resonemanget är att det är tydligt uppdelat fyra stycken olika så kallade 

perspektiv (finansiellt, kundorienterat, internt och lärande/tillväxt) vilka illustreras i Figur 1. 

Framförallt har styrkortet kommit att ge Lärande- och Tillväxtperspektivet mer utrymme i 

diskussionerna om långsiktig konkurrenskraft i specialiserade företag (Lindvall, 2001, s 212). 

Oberoende om styrkort används i den form som presenterats av Kaplan och Norton är det viktigt 

att aktiviteter identifieras och kategoriseras med avseende på betydelse för företagets 

konkurrenskraft vartefter de ges olika betydelse i en eventuell handlingsplan vilken kan täcka 

hela eller delar av organisationen (Hambrick, 1989). Anthony och Govindarajan (2007, s 460-

474) betonar val av mätetal och gruppering av dessa 

är uteslutande företagsspecifikt varför det inte finns 

några generellt utformande riktlinjer. Därmed kan 

företag med fördel designa och designar om sina egna 

verktyg kontinuerligt (van Ackere, Larsen, 

Morecroft, 1993, s 412-423). Styrsystem, vilka har en 

oändlig variation, har föreslagits vara liknande inom 

olika typer av branscher. Dock är det enligt Löfsten 

och Lindelöf (2005, s 725-738) svårt att kvantitativt 

följa upp och jämföra olika styrsystem. För små 

Figur 1. Översikt över de fyra 

perspektiven vilka ingår i det balanserade 

styrkortet (Lindvall, 2001, s 214-219). 



Linnéuniversitetet  Ingrid Bergman 

2FE90E VT 2013  Evelina Vågesjö 

15 
 

företag i specialiserade branscher anger författarna att framgången för styrsystemet snarare 

beror på traditionen i företaget samt kompetensen hos ledarna är vilken teknologi företaget 

specialiserat sig på.    

 

Målstyrning kan användas för alla typer av mätningar. Generellt anses bra mål vara formulerade 

enligt SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic och Timely) och uppnås enligt 

McShane och Travaglione (2007, s 149-153) oftare då medbestämmande från flera olika nivåer 

i företagets tillåtits. Vidare är återkoppling och uppföljning två viktiga faktorer för ökad 

kongruens mellan företagets mål och de individer vilka omfattas av organisationens mål. Detta 

kan praktiskt utföras genom avstämning på exempelvis ledningsmöten där sammanställningar 

presenteras vartefter informationen vanligtvis sprids neråt i organisationen till de avdelningar 

eller funktioner som berörs (Andersson, 2013, s 62-63). Hur stor vikt som läggs vid budgetar 

och uppföljningar speglar graden av kontroll i en verksamhet och hur stor effekt dessa beslut 

får i praktiken speglar vilken grad av dynamik och flexibilitet som finns i organisationen 

(Anthony, 2007, s 590-591). Ytterligare relevanta aspekter vad gäller mätetal är att dela upp 

parametrar i aktivitetsdrivare samt  resultatet av aktiviteten för att se hur väl de korrelerar 

(Anthony, 2007, s 463-464).  Sammanfattningsvis så betonas att mätetal bör begränsas till de 

viktigaste parametrarna och vad gäller antalet anger Norton och Kaplan tumregels ”ett fåtal” 

enligt Lindvall (2001, s 213).        

 

5.3 Strategisk ekonomistyrning 

Under de senaste åren har begreppet strategisk ekonomistyrning mer känt som Strategic 

Management Accounting (SMA) fått större utrymme inom den ekonomiska litteraturen. Som 

uttrycket beskriver blir strategiska frågor en allt viktigare del av verksamheten. Strategisk 

ekonomistyrning syftar till att flytta uppmärksamheten från intern information till faktorer 

utanför organisationen, externa faktorer (Se Tabell 1 för jämförelse med traditionell 

ekonomistyrning). Framförallt har parametrar för kunder och konkurrenter och leverantörer 

kommit att bli viktigare för organisationens styrning. Det betyder att SMA integrerar både 

formell och informell information med ett externt fokus (Dixon, 1998, s 272-279). Information 

om kunders förväntningar och krav leder till nya interna aktiviteter vilka skapas för att bemöta 

kundens förväntningar på ett sätt som överstiger vad konkurrenterna kan leverera  (Otley, 2001, 

s 249).  
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Tabell 1. Skillnader mellan traditionell ekonomistyrning och strategisk ekonomistyrning. Rekonstruktion av tabell 

(Andersson, 2013, s 413, Fig. 20.2).  

 

Idag ställs högre krav på företagens förmåga att hantera och reagera på externa händelser 

(Lindvall, 2001, s 85). Ju mer fokus företag lägger på externa data desto större blir betydelsen  

av att styrsystemet utformas för att tillhandahålla och förpacka relevant och tillförlitlig extern 

information så att denna med fördel kan ligga till grund för beslut om företagets 

strategiutveckling (Andersson, 2013, s 430-432). Nya infallsvinklar där externa aktörer och 

extern information alltmer kommer i fokus påverkar vilken information ekonomisystemen kan 

hantera. Tidigare avgränsningar för systeminformation gäller därmed inte längre (Andersson, 

Larsson,  2006, s 41). 

 

Ett företags situation kan beskrivas utifrån marknad, förädling, aktiviteter och dess 

organisationsstruktur. Det finns inga identiska företag och det situationsspecifika kräver olika 

styrmodeller och strategier. Bristen på likhet av organisationer innebär samtidigt att strategin 

och styrmodellen genererar nya situationer vilket pekar på ett ömsesidigt beroende mellan 

strategi och styrning. Den inbördes påverkan mellan strategi, styrning och situation ger 

sammantaget en utveckling av strategin där denna med fördel kan ses som en kontinuerlig 

process (Andersson, 2013, s 430-434). Vidare nämner Andersson (2013, s 481-483) hur ett 

  Traditionell Ekonomistyrning Strategisk Ekonomistyrning 

Styrningens 

Funktion 

Implementera strategi Stödja strategiutveckling 

Ge beslutsstöd vid Produktionsbeslut, kund/marknadsbeslut, 

prissättning 

Konfigurering av effektiva värdesystem 

Tidsperspektiv Kortsiktigt Långsiktigt 

Analysenhet Del av företag Flera företag, värdesystem 

Förutsättningar Yttre ramar givna Aktiviteter kan påverkas och 

omstruktureras 

Datas karaktär Standardiserade, säkra, strukturerade, 

regelbundna, enkla 

Ostandardiserade, osäkra, ostrukturerade, 

oregelbundna, komplexa 

Typ av objekt Produkter, projekt, aktiviteter, avdelningar, 

kunder m.m. 

Traditionella objekt + konkurrenter, 

konkurrerande produkter, leverantörer m.m 

Typ av mått Finansiella och ickefinansiella 

transformationsdata 

Finansiella och ickefinansiella strategiska 

data 

Fokus Kostnader Resultat, investering och räntabilitet 

Kostnader förstås 

främst som  

En funktion av resursförbrukning inom et 

givet system 

En funktion av strukturval och 

processutformning 
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företags aktiviteter kan vara mer eller mindre homogena och hur strukturen på aktiviteterna 

påverkar graden av centralisering i styrningen där homogena aktiviteter med fördel samordnas 

centraliserat och heterogena aktiviteter kräver en mer decentraliserad verksamhet. Hög grad av 

heterogena aktiviteter i en verksamhet tenderar att uppkomma då företaget verkar i en miljö 

med hög grad av osäkerhet, vilket också tenderar att ställa högre krav på medarbetarna jämfört 

med ett företag vilket verkar inom en bransch med lägre grad av osäkerhet (Gul, 1994, s 413-

426).    

 

Vidare är SMA är ett begrepp under framväxt och därmed inte helt definierat. Genom att lägga 

till begreppet strategi till ekonomistyrningen förskjuts innebörden till att innefatta ett mer 

långsiktigt tidsperspektiv och poängterar ett bredare anslag än den traditionella 

ekonomistyrningen (Roslender, Hart,  2002, s 256). Även Coad (1996, s 392) menar att 

strategisk ekonomistyrning är ett växande fält inom strategiforskningen och poängterar att det 

än så länge inte finns en gemensam bild av vad det specifikt innebär eller hur det kommer att 

praktiskt användas. Den existerande litteraturen som berör temat är både disparat och 

osammanhängande där ett exempel, från tidig diskussion,  på det är två helt olika angreppssätt. 

Simmonds (1986, s 26) definierar strategisk ekonomistyrning som ”The provision and analysis 

of management accounting data about a business and it´s competitors for use in developing 

and monitoring the business strategy” och är kritisk mot ekonomisystem vilka designats att 

fokuserar på finansiella historiska data och kallar det dataorienterat varvid han förslår att 

systemen snarare borde eftersträva att vara informationsorienterade. Information, till skillnad 

från data anses fungera bättre för att identifiera problem vilket i förlängningen föreslås ge bättre 

underlag vid beslutsfattande om åtgärder. Det mest värdefulla med att förflytta fokus från data 

till information är just det nämnda bidraget till beslutsfattning och därmed också till  strategisk 

beslutsfattning (Coad, 1996, s 392). En annan definition på strategisk ekonomistyrning 

presenteras av Bromwich (1990, s 28) där begreppet anses innefatta hur finansiell information 

om företagets egna produkter och motsvarande information om konkurrenters produkter kan 

tas fram och analyseras där författaren belyser vikten av uppföljning av både företagets och 

konkurrenters strategi och över en längre tid.  

 

Strategiska system, till skillnad från de mer traditionella nämnda ovan, måste tillhandahålla 

information som stödjer strategiska processer och tillåta att man på den strategiska nivån 

använder systemen annorlunda där systemen snarare är ett stöd för det strategiska arbetet 

(Björnenak, Olson, 1999, s 327- 334). Exempel på speciellt viktiga parametrar är 
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omvärldsanalyser och då framförallt av kunder, konkurrenter och marknader. Dessa utgör 

analyser av den så kallade värdekedjan. Systemet bör tillhandahålla information av sådant slag 

att det genererar strategiska alternativ för ledningen att beakta. Systemen ska stödja val av 

strategi, planera implementering och tillhandahålla modeller för att implementera den 

strategiska planen. För att det ska fungera krävs att ekonomisystemet innehåller information 

som till största delen inte är finansiellt baserad, är framtidsinriktad, ger information som är både 

intern och extern och att den skapar realistiska framtidsprognoser som inte är baserade på 

uppräkning av historisk information (Brouthers, Roozen, 1999, s 311-312). 

 

Information om externa parametrar har föreslagits av Dixon (1998, s 272-279) vanligtvis 

inhämtas från främst konferenser, möten och branschorganisationer. Vidare utgör parametrar 

om kunders beteende, både företagets egna och konkurrenters viktiga delar i den externa 

analysen likväl som nationella och internationella förändringar i lagar och regler vilket kan 

antingen öppna eller stänga potentiella marknadsandelar.  

 

5.4CStrategisk kostnadsstyrning 

Strategisk ekonomistyrning kan i praktiken understödjas av vad som i litteraturen kallas 

Strategic Cost Accounting (SCA) vilken belyser betydelsen av kostnadsanalyser som 

återkopplar till just strategin. Detta är ett alternativt sätt att praktiskt arbeta med strategisk 

ekonomistyrning. Shank  (1989, s 50)  presenterar de generella stegen i strategiprocessen och 

nämner särskilt strategiformulering, strategikommunikation, strategiimplementering och 

utveckling av system för att följa upp de olika stegen som områden där SCA med fördel kan 

användas (Shank,  1989, s 50).  I samtliga av de ovan nämnda fyra stegen i strategiprocessen 

har kostnadsanalysen en framträdande roll och det är kostnad kopplat till fokus på strategi och 

konkurrenskraft som Shank (1989, s 48) menar ligger i begreppet SCA. Kostnadsanalysen bör 

innefatta delar av den externa värdekedjan och dess kostnadsdrivare (Shank, 1989, s 50). 

Företaget delas in i en rad olika processer som är kopplade till varandra där varje process 

genererar aktiviteter vilka alla syftar till att skapa kundvärde (Ax, Johansson, Kullvén, 2002, s 

16). Fokus föreslås vara på omvärlden och företaget bör ha en syn på sig självt som en länk i 

ett större sammanhang som sträcker sig från det att råmaterial införskaffas från leverantören till 

det att produkten når kunden. Shank (1989, s 51) menar att fokus på kostnader måste flyttas 

från ett internt fokuserat perspektiv, vilket till största del behandlar kostnader som berör inköp, 

produktion, försäljning.  

 



Linnéuniversitetet  Ingrid Bergman 

2FE90E VT 2013  Evelina Vågesjö 

19 
 

Shank och Govindarajan (1992, s 179) menar att även om värdekedjebegreppet har varit välkänt 

under en längre tid så har dess styrka inte analyserats utifrån ett strategiskt perspektiv, det vill 

säga fram till år 1992. Som nämnt kan företag välja mellan olika strategier för att konkurrera 

på marknaden. Utifrån Porters (1983, s 53-56) tankar om strategier handlar det om att välja 

mellan kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. Oavsett strategi är det viktigt att 

ingående aktiviteterna i värdekedjan identifieras och analyseras. Shank (1992, s 197)  

poängterar återigen vikten av att analysera externa parametrar i hela värdekedjan med vikt på 

de aktivitet som ligger närmast företaget, både  uppåt och nedåt. För att skaffa och behålla 

konkurrensfördelar måste ett företag inse värdet i att följa hela kedjan av värdeskapande 

aktiviteter och inte bara på den del av kedjan där man själv ingår.  Det handlar om identifiera 

värdeskapande aktiviteter hos leverantörens leverantör eller kundens kunder och i varje steg 

förstå och identifiera vilka kostnader och marginaler som finns (Shank, 1992, s 180). Utifrån 

de olika aktiviteterna i kedjan kan företaget välja mellan de olika strategiska alternativen för 

konkurrens inom det definierade segmentet  i kedjan (Porter, 1983, s 53-56). Som följd av 

identifiering av de olika aktiviteterna i värdekedjan kan kostnader och intäkter associerade med 

dessa beräknas varpå strategiska beslut tas. Shank (1992, s 192-197) menar att företag som 

använder sig av kostnadsanalyser baserade på identifiering av olika värdeaktiviteter fullt ut 

skapar ett värdefullt instrument för att förstå och att behålla sin position på marknaden.   

 

Som nämnt kan kunskapen om värdekedjan breddas ytterligare genom mätningar av företagets 

viktigaste intressenter. Det innebär externa delar värdekedjan kan integreras i företagets MAS. 

Exempel på områden som föreslagits ingå i ett system är analys av hur och till vilken kostnad 

de olika aktörerna i värdekedjan bidrar till att skapa nettovärdet och därmed hur det påverkar 

det egna företagets resultat. Vidare kan stabiliteten i pris- eller kostnadsbilden samt tidsaspekter 

på leveranser och kvalitet på leveranser inom värdekedjan mätas och blir då ett mått på 

reliabiliteten av de ingående aktörerna. Anderson (2009, s 295) liknar detta verktyg vid ett 

balanserat styrkort med med fokus på leverantörer. Parametrar för en partner eller för alla 

partners kan integreras i systemen. Vidare kan kostnader delas upp specifikt eller anges i totala 

belopp per partner vilket då anger kostnaden för ägansdeskapet av delen positionen i 

värdekedjan. Analys av partners eller leverantörer på detta vis ger bättre möjligheter till 

jämförelse, eller så kallad benchmarking, av alternativa konstellationer (Anderson, 2009, s 292-

302). Ett bra designat system mäter inte bara graden av strategiimplementering utan förklarar 

även hur de olika utfallen uppkommit (Lindvall, 2001, s 209). Vidare nämns risker med 
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standardiserade analyser då det som inte mäts inte heller syns. Detta gäller speciellt för analyser 

av kostnader i en process eller värdekedja (Anderson, 2009, s 294).  

 

Dixon (1998, s 277) belyser hur företag har svårigheter att på ett bra sätt analysera sina 

konkurrenter och framför allt med avseende på konkurrenternas utveckling vad gäller 

marginaler, produktutveckling, planerade marknadsförvärv och kostnadsstrukturen för 

verksamheten. Zajac och Bazerman (1991, s 37-51) påpekar också vikten av analys av 

konkurrenters verksamhet och understryker hur svårigheten i analysen verkar begränsa 

användandet av information från konkurrenter vilket tenderar hämma den egna utvecklingen.    

 

5.5 Strategiska allianser 

Efter det att ett företag definierat både sin egen och andra aktörers position i den totala 

värdekedjan kan företag med fördel koncentrera sig mer på de områden där de bäst kan utnyttja 

sin kärnkompetens och behålla sina konkurrensfördelar. Detta gäller för verksamhet både inom 

och utanför den värdekedja som analyserats. Färre företag riktar sig enbart mot nationella 

marknader och trenden verkar vara differentiering och specialisering parallellt med ökat krav 

på internationalisering och kostnadseffektivitet. Globala och därmed, mer odefinierade 

marknader ställer högre krav på både marknadsanalys och resursanvändning (Andersson, 2013, 

s 430-435). Allianser och strategiska partners i värdekedjan kan ge fördelar jämfört med 

ensamagerande företag med avseende på tillgången till internationella marknader samt 

effektiviteten i hur dessa behandlas (Bengtsson, Holmqvist, Larsson, 1998, s 21-97) (Brealey, 

Myers, Allen, 2008, s 883-896). Till skillnad från SCA är målet med strategiska allianser 

snarare att uppnå konkurrensfördelar med en hel eller en del av värdekedjan.  

Konkurrensfördelarna behöver  logiskt heller inte baseras på kostnadsdrivare.  

 

Former för samarbeten varierar från etablerade koncerner med dotterbolag, aktiv förvärvsplan, 

till delägarskap och strategiska partnerskap mellan kunder och leverantörer. Ett strategiskt 

samarbete kan innebära ökade möjligheter att nå önskad marknad och understödja långsiktig 

etablering. Vidare kan företag använda sig av agenter i den önskade marknaden och därmed få 

tillgång till information om marknaden samt ett ökat kontaktnät. För produkter och marknader 

vilka regleras av licenser är strategiska förvärv eller strategiska partnerskap vanliga. Hur 

partnerskap initieras och på vilken nivå samarbeten sker är beroende av parternas, marknaden 

och situationen  (Geringer, 1991, s 41-62).  
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Syftet är, som nämnt, förstärkning av försörjningskedjans konkurrenskraft. I praktiken kan detta 

innebära att kundens försörjningskedja där leverantören, genom samarbetet, också kan dra 

fördelar av kundens framgångar (Jonsson, Mattson, 2011, s 109-113).  Partnerskap måste 

balanseras mellan parterna så att en optimal samarbetsyta skapas vilken ger synergistiska 

fördelar för båda parter utan att inkräkta på parternas integritet (Bengtsson, Skärvad, 2011, s 

189-201). Samarbetena kan vara verksamhetsintegrerade i olika grad där det mest extrema är 

aktivt deltagande av leverantören i kundens utvecklingsprocess för produkten. 

Verksamhetsintegrerade samarbeten innebär en större risk för båda parter jämfört med 

samarbeten vilka exempelvis endast rör distribution. Jonsson (2011, s 109-113) tar upp 

beroende och långsiktighet som parametrar viktiga för ett framgångsrikt samarbete. Avtalens 

innehåll regleras till största delen inte av pris och villkor utan omfattar även mål och 

uppföljningar. Författarna belyser även hur maktbalansen och styrkeförhållandena mellan 

parterna är beroende av produkten och strukturen på marknaden samt huruvida möjligheter för 

att eventuellt bryta avtalen kund och leverantör emellan påverkar samarbetet. Negativa aspekter 

av partnerskap som tas upp är svårigheter att bryta avtal om de inte följs samt om endast en av 

parterna vill förändra villkoren i avtalen (Anderson, Dekker, 2009, s 292). Avslutningsvis ses 

en trend mot mer heterogena samarbeten vilka varar under kortare perioder (Andersson, 2013, 

s 435).   

 

Med avseende på lärande- och tillväxtperspektivet i strategiska samarbeten föreslår von 

Geibler, Liedtke, Wallbaum et al (2006, s 334-346) att så kallade Key Performance Indicators 

(KPIs) vilka kan uppkomma i samarbetet mellan ett företag och dess partners i värdekedjan bör 

identifieras och näras för ytterligare goda förutsättningar för långsiktig utveckling. Exempel på 

KPIs föreslås av von Geibler (2006, s 341) vara aktiviteter för att förbättra arbetsprocesser, 

identifiering av behov av kunskapsutveckling, hur information delas mellan medarbetare samt 

i vilken grad partners i värdekedjan eller andra intressenter har möjlighet att delta i 

utvecklingsprocessen.  

 

6. Resultat 

 

6.1 Kort företagspresentation, Isconova 

Isconova bildades 1999 och har sitt ursprung på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. SLU 

Holding av en av ägarna fram till börsintroduktionen på First North 2010 (SLU Holding 
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URL1). Isconova är specialiserade på framställning och utveckling av adjuvans. Adjuvanser 

är ämnen som kan tillsättas till vaccinformuleringar för att ge en förbättrad immunreaktion och 

därmed ett längre skydd. Företaget baserar sina produkter på matrixbildande saponiner vilka 

utvinns ur ett träd, Quillaja Saponaria Molina. Isconova har tidigare enbart varit inriktade mot 

veterinärmarknaden men sedan 2009 bedriver bolaget främst verksamhet mot den humana 

marknaden. Isconova har i skrivande stund sex produkter där en är till användning för humana  

vacciner, ett för forskningssyfte och resterande för vacciner till djur och fisk (Isconova URL1). 

Under 2011 var antalet anställda 26 och 6 konsulter, alla främst verksamma inom forskning 

och utveckling. Omsättningen var 2011 20 MSEK, balansomslutningen var 58 MSEK och det 

redovisade resultatet -36 MSEK (Isconova Årsredovisning, 2011).  

 

6.2 Strategi, Isconova 

Isconova staterar sin strategi vara  att ”sträva efter att bli en attraktiv partner för vaccinbolag 

på både human- och veterinärmarknaden samt att nå ett större ägande i vaccinprodukterna” 

(Isconova URL2). Isconovas affärsidé bygger på utveckling, patentering och 

varumärkesbyggande av adjuvanser och att genom specialistkunskap utveckla vacciner 

tillsammans med partners eller i egen regi.  

 

Isconova listar fyra punkter på specificering av sin strategi:  

 

 Öka ägarandelen av klinisk dokumentation.  

 Driva vaccinprojekt. 

 Utveckla strategiska samarbeten med vaccinbolag i tillväxtländer. 

 Delta i pågående marknadskonsolidering. 

 

Strategin i Isconova har förändrats över tid då bolaget startade med adjuvanser för endast 

veterinärmarknaden.  Under en intervju med Thomas Phillipson, chef för försäljning och 

marknadsföring, förklaras att genom vidare forskning inom den existerande teknologin för 

Isconovas adjuvanser resulterade i produkten MatrixM™ vilken är anpassad för humana 

vacciner. MatrixM™, ingick av en händelse i en studie uppförd av EU där produkten visade 

på exceptionell säkerhetsprofil. Efter att resultaten publicerats bytte Isconova strategi och kom 

att rikta in sig än mer mot den humana marknaden.    
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Strategibytet berodde enligt respondenten på den externa EU-studiens positiva resultat men 

även på andra externa intressenter och marknadsanalyser vilka tydligt visat på områden där 

Isconovas adjuvanser kunde fylla en viktig funktion för flera humana preparat. En bidragande 

aspekt till strategibytet var också att Isconova gjorde bedömningen att den ekonomiska 

utvecklingspotentialen på veterinärsidan inte innehöll ens jämförbara möjligheter till framtida 

förtjänster som en satsning mot den humana marknaden. Beslutet att ändra inriktning från 

veterinärsidan mot humansidan togs av styrelsen 2009 och 2010 noterades bolaget på 

NASDAQ OMX Firsth North. Listningen gjordes av flera orsaker men framförallt för att ta in 

kapital. Enligt respondenten kunde bolaget vid tidpunkten valt att fortsätta endast inom 

veterinärsidan där marknaden är betydligt mindre reglerad vad gäller krav på säkerhet och 

effekt jämfört med utveckling av produkter för humana vaccin. Isconova hade då behövt 

betydligt mindre kapital.  

 

Vidare berättar respondenten om hur vaccinmarknaden sett ut historiskt och lyfter fram att  

vaccinutveckling inte ansetts vara vidare lönsamt då upphandlingen av dem av naturliga 

orsaker blivit väldigt fokuserade på pris. Traditionella vacciner var, jämfört med dagens 

vacciner, relativt enkla varför fler aktörer kunde utveckla vaccin mot samma sjukdom.  

Utveckling av vacciner var inget de stora bolagen satsade på, då vacciner betraktades som en 

lågprisprodukt. Nu har flera länder godkänt mer moderna vacciner, exempelvis Gardacil mot 

livmoderhalscancer. Beslutet att ta med vaccinet i det allmänna vaccinationsprogrammet visar 

på att det finns en stor acceptans för vacciner i samhället. Isconova, och andra, ser en tydlig 

trend där vacciner blir allt mer populära och då framförallt det som nämns moderna vacciner. 

Exempel på sådana attraktiva områden är enligt Isonova vaccin mot malaria och rabies vilket 

även bekräftas av ledande forskare inom området som också lägger flera olika typer av cancer 

till listan (Riely och Stewart, 2013, s 167-178; Chen, Zhou, Gao, Zhang et al, 2013, s 2986-

2993).    

Isconova har sett en förändring av intresse hos de större läkemedelsbolagen som verkat vädra 

nya intjäningsmöjligheter på vacciner vilket för Isconovas del innebär en betydligt större 

marknad för sina produkter. Respondenten berättar att moderna adjuvanser har varit lite 

kontroversiellt men att även en trend mot ett större intresse för moderna adjuvanser, jämfört 

med det traditionella aluminiumsalt vilket inte alls ger samma effekt. Vikten av adjuvanser för 

moderna vaccin bekräftas även av forskare i branschen (O’Hagan, 2007, s 1-7).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23269806
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhou%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23269806
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gao%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23269806
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gao%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23269806
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Strategiutvecklingen i bolaget bedöms som mycket viktigt och både ledning och styrelse 

arbetar aktivt med frågan. Ansvaret för kontakter utåt ligger både hos ledningen och anställda. 

Arbetet innebär att marknadsföra egna data och att skapa intresse hos potentiella 

samarbetspartners. Arenor för att skapa externa kontakter är främst konferenser men Isconova 

arbetar också aktivt med uppsökande verksamhet gentemot presumtiva partners med 

intressanta projekt med vaccin som passar Isconovas teknologi. 

 

 

6.2.1 Produkter och utveckling 

Isconova har flera produkter i sin portfölj där MatrixM™ verkar dominera portföljen om än i 

olika formuleringar. Produkten bygger på matrixbildande saponiner vilka utvinns ur ett träd, 

Quillaja Saponaria Molina, som främst växer i Sydamerika.  

 

Respondenten förklarar att veterinärmarknaden i princip kan delas upp i två stora 

marknadsområden, livsmedelsproduktion och sällskapsdjur där marknaden för 

livsmedelsproduktion är extremt fokuserad på pris och kostnader medan marknaden för 

sällskapsdjur är mer flexibel kostnadsmässigt. Respondenten anger adjuvans till 

hästinfluensavaccin, där hästar räknas till sällskapsdjur, som Isconovas största produkt på 

veterinärsidan.  Vidare lyfts fiskvacciner fram som ett nytt spännande område, där Isconova 

tillsammans med partner, driver ett till viss del EU-finansierat projekt, viket innefattar 

utveckling av fiskvacciner för laxodling.   

 

Isconova anger mer specifikt att deras produkter ingår i ett vaccin mot rabies för hund och katt 

vilket lanserats i Ryssland av en av deras samarbetspartners (Isconova Årsredovisning 2011) 

samt i en studie för ett humant vaccin mot samma indikation (SLU Holding URL2). Vidare 

anger respondenten att företaget ingår i ett större konsortium tillsammans med cirka tio 

universitet vilket adresserar det så kallade West Nile Viruset. Informationen bekräftas på 

företagets hemsida (Isconova URL4). 

  

Isconova driver även egna vaccinprojekt vilka riktas mot både human- och 

veterinärmarknaden. Företaget listar intressanta nya marknader för dessa projekt och anger 

BRIC-marknaden (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, Isconova URL3) viket också 
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bekräftas av respondenten som en ytterst intressant marknad men Isconova vill inte begränsa 

sig till endast BRIC och nämner fler intressanta så kallade emerging markets.  

 

Till sist ser Isconova innovativa fördelar och tillväxtmöjligheter genom förvärv av- eller 

sammanslagning med bolag vilka besitter attraktiva patent, rättigheter eller kunskapskapital 

(Isconova URL2). Företaget exekuterade denna strategi genom exempelvis förvärvet av det 

danska forsknings- och utvecklingsföretaget Nordic Vaccine A/S 2011 (Isconova 

Årsredovisning 2011).  

 

6.2.2 Försäljning och partners 

Under 2011 stod veterinärmarknaden för 83% av Isconovas omsättning och den största delen 

av försäljningen skedde på den Europeiska marknaden (Isconova Årsredovisning 2011).   

Projektportföljen består av samarbetsavtal med partnerföretag inom human- och 

veterinärområdet. Isconova är beroende av partners eftersom bolaget primärt inte utvecklar det 

specifika vaccinet eller ansvarar för den finala formuleringen själva. Därför anges en av 

strategierna naturligt vara att ha goda och nära relationer med befintliga partners samt att 

kontinuerligt söka samarbetspartners.  

 

Att själva äga klinisk data från studier av vaccins effektivitet ger Isconova fördel jämfört med 

att låta den som äger vaccinet ensam ansvara för studien och ger Isconova möjlighet att i 

förlängningen kunna teckna mer förmånliga avtal för ägandet av slutprodukten. Respondenten 

poängterar att just detta är en viktig del av Isconovas strategi och att företaget under 2011 

genomförde en klinisk fas 1 studie i egen regi med adjuvanset MatrixM™ efter att produkten 

ingått den ovan nämna EU-finansierade studien. Isconova inleder sin andra egna fas 1 studie 

under våren 2013 där adjuvanset MatrixM™ på effekten av ett humat rabiesvaccin testas i 

Ungern (SLU Holding URL2).     

 

Respondenten förklara att det är olika hur samarbeten initieras där Isconova blir inbjudna till 

vissa projekt samtidigt som potentiella samarbetsprojekt söks kontinuerligt. Strategivalet av 

projekt bygger på resultat fån vetenskapliga och kliniska studier. Möjligheter utvärderas med 

avseende på lönsamhet genom att företaget aktivt kartlägger vaccinmarknaden och möjliga 

förändringar av den. Vidare analyserar Isconova vilka bolag eller institutioner som är stora 

idag och vilka som man bedömer kunna finansiera vaccinprojekt. Det är inte många bolag som 
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har den finansiella möjligheten att ansvara för projektet från uppstart till färdig produkt på 

marknaden varför det oftast är multinationella bolag som är aktuella. Respondenten gör 

bedömningen att det finns cirka fem multinationella bolag som innehar 85-90 % av 

vaccinmarknaden på humansidan och det är viktigt för Isconova att förvalta och skapa bra 

relationer med dessa. Isconova listar sju samarbetspartners på sin hemsida vilka är av olika 

storek men där bland andra Crucell hittas vilka ägs av det multinationella bolaget 

Johnsnon&Johnson (Isconova URL4). Som nämnt är primärt fokus är de stora bolagen. Dock 

nämner respondenten att en del av Isconovas strategi att initiera samarbeten med fler olika 

intressenter. Av den anledningen är även små och medelstora bolag intressanta där Isconova 

ser större möjligheter till att förhandla om ägandeskapet  och därmed intäkterna av 

slutprodukten.   

 

6.2.3 Konkurrens och risker 

Isconovas främsta konkurrensfördelar ligger i själva teknologin av produkten där fördelen 

ligger i att bolagets adjuvans matchar vissa vacciner bättre än konkurrenternas adjuvanser. 

Vacciner bygger på att imitera en viss del på ett sjukdomsframkallande patogen för att på så 

vis förbereda det immunologiska försvaret mot patogenen. De delar vaccinet ämnar efterlikna 

kallas antigen. Mycket av den forskning som pågår är riktad mot att finna optimala antigener. 

  

Utöver teknologin är kompetensen inom bolaget en mycket viktig konkurrensfaktor. Att 

behålla kompetensen hos det egna forskningsteamet bedöms som strategiskt viktig. 

Kompetensen bevakas genom optionsprogram men även genom att forskarteam ingår i EU-

finansierade forskningsprojekt. Den typen av projekt är viktiga för att bibehålla och utveckla 

kompetens men också ett sätt att finansiera utvecklingsprojekt för att få fram nya data. EU-

projekt ger Isconova möjlighet att anställa fler forskare. På samma sätt deltar företaget i 

samarbetsprojekt finansierade av nationella VINNOVA. Även kompetens i samarbete med 

akademin är viktigt.  

 

Respondenten anser inte att pris kan räknas som en konkurrensfördel när det gäller bolagets 

produkter. Isconova arbetar inte heller värdeadderande externa aktiviteter. Respondenten 

förklara snarare att företaget fokuserar på de vetenskapliga resultat som genereras internt och 

i samarbeten och företagets produkter marknadsförs utifrån de data som finns. 
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Matchning av indikation, antigen och adjuvans görs genom noggrann vetenskaplig värdering 

och extensiv källvärdering. Denna process är ständigt pågående och drivs inte bara av Isconova 

utan av alla inom branschen. En tydlig begränsning för produktutvecklingen, och därmed risk 

är att företag och oberoende forskare inte delar nya targets och resultat för projekt i tidigt 

skede.   

 

Vad beträffar expansion mot tidigare nämnda emerging markets har en svårighet identifierats 

då bolag på dessa marknader verkar vara starkt fokuserade på pris. Vidare är behovet i dessa 

länder snarare fokuserat kring de indikationer mot vilka det finns traditionella vacciner vilka 

länge ingått i flera länders vaccinationsprogram. Respondenten nämner att Isconova har dialog 

med bolag i utvecklingsländer och att man ser det som en ytterst spännande marknad även om 

det primära fokuset idag inte ligger  på just emerging markets. 

 

Som nämnt är vacciner generellt accepterade. Dock ses en av historiskt skäl förståelig 

restriktivitet mot adjuvans av myndigheter. Exempelvis finns bara ett eller två adjuvanser 

godkända av det amerikanska livsmedelsverket FDA (Food and Drug Administration)  i USA. 

I Europa finns fem rena adjuvans godkända. Respondenten staterar att ”Alla säger att 

adjuvanser kommer att vara en viktig beståndsdel av framtida vacciner”  och förklarar att 

orsaken troligen är att vid utvärdering av nya vacciner förr tittade man mycket på själva 

antikroppssvaret men inte på det förlängda immunologiska svaret vilket även innefattar T-

celler.   

 

6.3 Styrning, internt fokus, Isconova 

Respondenten berättar att när det gäller interna parametrar för ekonomistyrning så är det 

avhängigt av att man numera är listade på First North och därmed är bundna att följa krav på 

finansiell rapportering samt intern kommunikation. Det innebär att företaget sammanställer 

information enligt dessa regler och kommunicerar den publikt kvartals- och årsvis. När det 

gäller synen på den nuvarande ekonomistyrningen och om den tillhandahåller information som 

är tillräcklig för att stödja verksamhetsutvecklingen så menar respondenten att listningen på 

First North är ett kvalitetskriterium för den ekonomiska rapporteringen. Den internationella 

standard som finns för revision sätter ramarna för ett litet bolag som Isconova. Listningen har 

höjt standarden på bolagets rapportering. Respondenten ser det som positivt och menar att 

regelverket är till stor hjälp för bolagets ekonomistyrning. Att följa den internationella 
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standarden för revision är en utav grundförutsättningarna till att kunna gå vidare till First North 

Premium list vilket Isconova gjorde i mitten av april. Den ekonomiska rapporteringen anser 

respondenten har blivit mer professionell som ett resultat av de krav som ställs på publika 

bolag. En finansiell redovisning enligt internationell standard ger bolaget ett gott renommé och 

bedöms vara en fördel vid kontakter med internationella samarbetspartners. 

 

Internt jobbar Isconova med klassiskt budgetering och avstämning vilken följs upp var tredje 

vecka på ledningsgruppsmöten. Respondenten menar också att Isconova, som ett litet effektivt 

bioteknikbolag, sedan listningen 2010 inte har haft likvida medel på hög och att företaget 

föregående år gjorde en nyemission för att få in ytterligare kapital. Respondenten fortsätter 

med att beskriva att Isconova strävar efter kostnadseffektivitet, speciellt vad gäller prioritering 

av utgifter, vilket även anges i bolagets strategi. Ett specifikt exempel på det är hur bolaget 

jobbat med EU-finansierade projekt vilka lett till att flera forskare kunnat anställas.  

 

I de rapporter som tas upp på ledningsgruppen där är det primärt ett ekonomiskt fokus. 

Respondenten poängterar att eftersom Isconova är ett litet bolag är det intäkter och kostnader 

som är det primära i rapporteringen. Även denna typ av ekonomisk rapportering är strategiskt 

styrd på så vis att det är prioritering på det som är absolut nödvändigt. Alla kostnader som 

uppstår måste vara värdeskapande för bolaget.  

 

Ekonomichefen rapporterar det ekonomiska utfallet till ledningen, som nämnt, var tredje vecka 

och utifrån resultaten tar ledningsgruppen beslut som dels kan sägas vara kortsiktiga och berör 

de mest prioriterade verksamheterna men också långsiktiga i och med att projekt i form av 

kliniska studier har en lång tidshorisont. Utifrån ledningsgruppens beslut återkopplas  

informationen vidare ut i den operativa verksamheten. Det sker via cheferna för produktions- 

och forskningsavdelningarna vilka har interna möten där den ekonomiska rapporteringen 

kommuniceras. Återrapportering upp till ledningen sker via avdelningscheferna.  

 

När det gäller koppling mellan strategi och ekonomistyrning så menar respondenten att det är 

resultaten av de kliniska studierna som ligger till grund för bolagets framgång och att det inte 

går att avläsa direkt i den ekonomiska rapporteringen. En klinisk studie kan ta flera år och 

effekterna av den kan komma att synas långt senare. Pengar till projekt måste ta projekten 

framåt till nästa milstolpe och generera värdeskapande aktiviteter. Kapitalfrågan är ständigt 



Linnéuniversitetet  Ingrid Bergman 

2FE90E VT 2013  Evelina Vågesjö 

29 
 

prioriterad och respondenten beskriver det vara svårt med just finansiering inom 

biotekniksidan. I och med att Isconova är beroende av både prekliniska och kliniska resultat 

så styr det verksamheten tills dess att resultaten tolkats och dess innebörd kan diskuteras.  Just 

det vetenskapliga är essentiella steg för beslut om på vilket sätt företaget ska gå vidare med 

och söka finansiering för projekten. När det gäller beslut om projekten menar respondenten att 

planering för exempelvis en klinisk studie kan liknas vid planering för en investering vilken 

bedöms likt klassisk investeringsbedömning. Därefter utformas en så kallad projektbudget där 

ramar för milstolpar, tid och kostnader definieras.  

 

 

6.4 Styrning, externt fokus, Isconova 

När det gäller frågan som berör hur extern information används i ekonomistyrningen så menar 

respondenten att ekonomin i hög grad styrd av strategin. Strategin är i sin tur är utvecklad 

utifrån extern vetenskapligt orienterad information där vetenskaplig data analyseras vartefter 

den kan ge en indikation på vilken riktning bolaget kan arbeta mot.   

 

Extern information inhämtas som tidigare nämnt via konferenser och genom kontakt med 

partners men även via vetenskapliga artiklar samt generellt via nyheter och annan informell 

information. Via nätet håller sig Isconova ajour med eventuella förändringar i statliga 

vaccinationsprogram. Vidare inhämtas information från andra bolags publika information där  

resultat av utvecklingsprojekt eller om något bolag har fått godkännande för sin produkt 

kommuniceras. All typ av information i den riktningen är viktig att ta del utav enligt 

respondenten. Informationen ligger till grund för intern diskussion och hur Isconova kan 

förhandla med sina befintliga och framtida partners. Respondenten beskriver dessa processer 

som oerhört långa varför det är viktigt att kontinuerligt uppdatera sig och staterar att det är 

först vid skrivet avtal och produkt på marknaden som företaget kan  räkna med större intäkter. 

Under tiden till det att avtal skrivs är det främst respondenten själv som är ansvarig för att 

skanna av marknaden och beskriver att det finns en systematik bakom insamlingsprocessen 

men att även sidospår kan generera värdefull information om exempelvis prisbild på vaccin i 

andra länder.  Då Isconovas produkt ska ingå tillsammans med den produkt som en eventuell 

partner har och säljas på olika marknader är det svårt att göra en definitiv bedömning av 

prisbilden. Respondenten nämner att det inte finns så mycket data från speciellt emerging 

markets. Vidare säljs adjuvans ofta mellan företag.  I slutändan sammanställs informationen 
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och  ledningen, ekonomichef och VD använder den vid val av strategiinriktning eller 

förhandling om slutprodukt.   

 

När det gäller begreppet strategisk ekonomistyrning säger sig respondenten inte vara bekant 

med terminologin och efter vår definition säger han att det inte är ett begrepp som används 

internt. Länken mellan ekonomistyrningen och det strategiska utvecklingsarbetet ser 

respondenten mer som att bolaget har att ta ställning till två frågeställningar i framtiden och 

det strategiska valet kommer att påverka ekonomistyrningen. Frågeställningarna  rör valet 

mellan att satsa på att vidareutveckla bolagets adjuvans i syfte till att förbättra redan befintliga 

vacciner eller att satsa mot svårare sjukdomar där det ännu inte finns vacciner men där det 

forskas mycket. Där vet Isconova att adjuvans skulle fylla ett behov. De olika alternativen 

betyder i förläggningen inriktning mot två olika typer av verksamheter där det första innebär 

en satsning på en marknad där företaget vet att resultat blir bra men vinstmarginalen något 

lägre och det andra alternativet innebär en betydligt större risk. Det senare alternativet innebär 

att företaget själva kommer att behöva lägga resurser på kliniska studier för projekt med högre 

osäkerhet. Beroende på det vetenskapliga utfallet skulle adjuvans kunna vara aktuellt som 

komplement i upp till ett tjugotal potentiella nya vaccin. Processen är enligt respondenten 

komplex och mycket styrd men menar att det alltid finns en medveten tanke bakom hur bolaget 

agerar. 

 

6.5 Kort företagspresentation, Moberg Pharma 

Moberg Pharma bildades 2006 och har sitt urprung från Karolinska Institutet och Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset. Bolaget introducerades på NASDAQ OMX 2011. Moberg Pharma är 

specialiserat på att utvecka patenterade topikala läkemedel mot vanliga åkommor och innehar 

en produkt- och patentportfölj baserad på mångårig dermatologisk forskning. Specialiteten 

ligger i formuleringen av produkterna för att uppnå full effekt av den aktiva substansen. De 

mest välkända produkterna är mot nagelsvamp, mjäll och eksem. Moberg Pharma har i 

skrivande stund fyra lanserade produkter vilka alla är utvecklade för olika indikationer, 

NaloxTM/Emtrix® mot nagelsvamp, Kaprolac® mot torr och fjällande hud, JointFlex mot 

muskel- och ledverk samt Kerasal® mot torra och sprukna fötter (Moberg Pharma URL3). 

Försäljning sker via distributör till flera länder i Europa, Afrika, Australien, Nya Zeeland och 

USA men även direkt till de Nordiska och Nordamerikanska marknaderna via förvärv av 

företag vilka innehar rättigheter till det (Moberg Pharma URL1). Under 2011 var antalet 
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anställda 16 och 6 konsulter. Omsättningen var 2011 56 MSEK, balansomslutningen var 96 

MSEK och det redovisade resultatet -31 MSEK (Moberg Pharma Årsredovisning, 2011).  

 

6.6 Strategi, Moberg Pharma 

Moberg Pharma listar sin strategi vara ”att bli ett lönsamt läkemedelsbolag som regelbundet 

levererar ledande nya topikala läkemedel till den globala marknaden. Bolagets finansiella mål 

är att på lång sikt (3-5 år) uppnå en rörelsemarginal (rörelseresultat före avskrivningar i 

förhållande till omsättning) på minst 25 procent under fortsatt stark tillväxt” (Moberg Pharma 

URL2). Affärsmodellen bygger på patentering och försäljning av dessa produkter.  

 

 

Moberg Pharma listar följande punkter vilka de strävar efter: 

 Kommersiellt produktfokus riktat mot specifika patientbehov. 

 Skapa starka varumärken med ledande position i utvalda nischer. 

 Produktutveckling baserad på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, 

utvecklingskostnader och risk jämfört med traditionell läkemedelsutveckling. 

 ”Search and develop” – interna uppfinningar kompletteras med teknologier och 

produktmöjligheter från externa forskare och bolag. 

 Utlicensiering av produkter och projekt vid den punkt i utvecklingen då det 

kommersiella värdet kan maximeras i relation till investering och risk. 

 Litet internt team med hög managementkapacitet och kompetens i nära samarbete med 

utvalda externa partners och världsledande experter. 

 Expansion genom förvärv av bolag, produkter och projekt. 

 Försäljning i egen regi på utvalda marknader. 

 

 

Under en intervju med Anna Ljung Finanschef, Moberg Pharma framkommer att Moberg 

Pharmas strategi är under ständig förändring och respondenten framhåller att strategiarbetet 

är en pågående process och att Moberg Pharma arbetar utifrån ett långsiktigt 

strategiperspektiv. Utgångspunkt för strategiarbetet är den årliga affärsplanen. Den sektor 

som man är verksam inom, det vill säga topikala dermatologiska preparat, bygger mycket på 

kliniska resultat. Eftersom resultaten kommer efter hand som kliniska studier avslutas är det 

nästan mer är regel än undantag att företaget uppdaterar strategidokumenten och affärsplan 

när behov finns eller en gång om året.  
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6.6.1 Produkter och utveckling 

Att företaget använder sig av för indikationen godkända substanser, med fördel för substanser 

vars patent gått ut reducerar kraftigt kostnader och tid för produktutveckling (Moberg Pharma, 

URL2). Moberg Pharma beskriver tydligt att kompetensen ligger i själva teknologin för 

läkemedelsformuleringen och att  bolaget använder redan beprövade substanser, gärna vars 

patent gått ut, och siktar på ”serch and develop” istället för ”research and develop” (Moberg 

Pharma, Årsredovisning 2011), vilket bekräftas av respondenten tidigt under intervjun. 

Respondenten nämner att Moberg Pharma utgår från ett antal patentfamiljer men att företaget 

i dagsläget inte har några egna substanspatent. För intressanta substanskandidater arbetar 

företaget med att titta på alternativ för licenser av patent där substansen ingår och 

respondenten anger att utgånget patentskydd inte är ett krav för att substansen ska beaktas 

men att det självklart underlättar. Strategin får som effekt att man minskar tiden och 

kostnaderna det tar för produkten att komma ut på marknaden och man har en lägre 

utvecklingskostnad jämfört med om hela produkten utvecklats internt. Vidare minskas även 

risken betydligt för projekt i  utvecklingsfasen. Moberg Pharma beskriver i sin årsredovisning 

att utvecklingsarbetet på produktsidan styrs av mål vilka integrerats till en målprofil. 

Målprofilen innehåller information om i vilken form och vart i huden som substansen ska 

levereras för att ha sin inverkan och nå hög biologisk aktivitet. Kandidatformuleringar testas 

i prekliniska modeller vartefter beslut tas huruvida formuleringen ska testas i kliniska studier. 

För preklinisk utveckling anger företaget endast att arbetet pågår kontinuerligt och att 

företaget jobbar med att skydda intressanta formuleringar genom patent och immateriella 

rättigheter (Moberg Pharma, Årsredovisning 2011). Företaget verkar också lägga stor vikt vid 

kommunikation med experter inom områden för patent, klinik och affärsutveckling under hela 

utvecklingsprocessen (Moberg Pharma, Årsredovisning 2011).  

 

Idag listar Moberg Pharma en produkt i utvecklingsportföljen som har böjat testas för 

indikationen nagelsvamp på patienter (Moberg Pharma URL3). Fram till mars 2013 fanns en 

ytterligare kandidat i utvecklingsportföljen, mot indikationen aktinisk keratos, men projektet 

avbröts (Redeye URL1). För preklinisk utveckling anger företaget endast att arbetet pågår 

kontinuerligt och att företaget jobbar med att skydda intressanta formuleringar genom patent 

och immateriella rättigheter. Som för alla bolag inom branschen är utvecklingsbiten den 

viktigaste motorn och Moberg Pharma har historiskt fokuserat på  läkemedel som riktar sig 

mot utvärtes dermatologiska indikationer vilka kan behandlas topikalt (Moberg Pharma, 
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Årsredovisning 2011). Om strategin kommer att förflytta fokus från utvärtes, topikala 

indikationer mot invärtes indikationer vilka kan kräva systemisk behandling är något som 

företaget i dagsläget inte diskuterar internt men respondenten ser inte det som omöjligt i 

framtiden.   

 

Identifiering av produkter för ett specifikt patientbehov ingår i Moberg Pharmas staterade 

strategi. Företagets marknadsavdelning gör en del analyser och samlar in information. För 

mer långsiktiga projekt där nya produkter behöver utvecklas och då är det 

medicinavdelningen som ansvara för bevakning. Handlar det om teknologi som i Moberg 

Pharmas fall främst berör formuleringsteknologi då är det snarare den medicinska avdelnings 

ansvar. Moberg Pharmas teknologier har var för sig har olika egenskaper vilket gör att 

substanser med en viss typ av kemiska egenskaper lämpar sig bättre för en viss typ av 

teknologi.  

 

6.6.2 Försäljning och partners 

Ytterligare en faktor som respondenten bedömer vara en viktig del i strategin är arbetet med 

distributörer och direktförsäljning via dotterbolag. Arbetet med duktiga distributörer bedömer 

respondenten vara oerhört viktigt, framförallt för nylanseringar. Moberg Pharma anger på sin 

hemsida att företaget använder sig av distributörer i hög grad för både försäljning och 

marknadsföring. Dessa benämns även som partners och svenska Meda står för en stor del av 

marknadsföringen och försäljningen av NaloxTM/Emtrix®. Moberg Pharma uppmuntrar till 

och söker aktivt partners för främst försäljning och marknadsföring via sin publika hemsida 

(Moberg Pharma URL4). Vidare anser respondenten att de distributörer knutna till företaget 

idag, specifikt Meda, tillhör en de största aktörerna i Norden och har en helt annan kapacitet 

av att marknadsföra läkemedel än vad Moberg Pharma har som ett nytt bolag. I  det 

sammanhanget nämner hon också att det för dom som hos andra läkemedelsbolag är naturligt 

att se framåt och att i förlängningen själva stå för hela marknadsföringsbiten och bli ett 

fullständigt bolag. Moberg Pharma tog ett steg i den riktningen i november 2012 genom 

förvärv av Alterna vilket tidigare var det bolag i USA som distribuerade Moberg Pharmas 

produkter. Det var en viktig målstolpe för att uppfylla strategin om etablering av  

marknadsnärvaro i USA. Alterna hade, förutom att de marknadsförde Moberg Pharmas 

produkter, även produkträttigheter till JointFlex™ samt Kerasal® på den Amerikanska 

marknaden.  
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Som tidigare nämnt lägger Moberg Pharma stor vikt vid kommunikation med experter inom 

områdena för patent, klinik och affärsutveckling under hela utvecklingsprocessen men även 

efter det att produkterna lanserats. När bolaget letar efter komplement till sina egna produkter 

använder företaget sig av dessa experter och även av externa oberoende forskare. Hur 

förhållandet mellan Moberg Pharma och dessa experter ser ut är svårt att bena ut. Dock kan 

personerna bakom expertisen anses vara partners till Moberg Pharma oberoende av 

kompensationsstruktur eller inflytande. Företaget verkar också använda sig av konsulter i hög 

grad (25 %, Moberg Pharma, Årsredovisning 2011). 

 

 

6.6.3 Konkurrens och risker  

Respondenten återkommer till Moberg Pharmas konkurrensfördelar och tillägger att förutom 

läkemedelsformuleringsexpertisen och distributionskanalerna, vilka anses är en utav 

företagets viktigaste konkurrensfördelar, så finns den tredje konkurrensfördelen användandet 

av för indikationen godkända substanser. Detta bekräftas även av externa aktörer (Redeye 

URL1). Respondenten fortsätter med att lyfta fram traditionella konkurrensmedel såsom pris, 

produktval, värdeaktiviteter och kärnkompetens och menar att Moberg Pharmas styrka beror 

på hur konkurrenter definieras. Bolaget har produkter ute på markanaden som naturligtvis 

utsätts för konkurrens från andra aktörer och då är det produktens egenskaper som är den 

viktigaste konkurrensfördelen. Den målprofil som tas fram för formuleringar i utvecklingsfas 

tar hänsyn till konkurrenters befintliga produkter i en matrix av parametrarna effekt och 

säkerhet (Moberg Pharma, Årsredovisning 2011). Företaget har produkter i preklinisk fas 

vilka är designade mot ytterligare olika indikationer och därmed inte faller inom samma 

segment. Vidare beskriver respondenten hur Moberg Pharma strävar efter att konkurrera via 

starka varumärken vilket betyder namnet på de lanserade produkterna så som 

NaloxTM/Emtrix®.  

 

Externa källor listar Moberg Pharmas främsta konkurrenter vara Anacor (USA) och Valeant 

(Kanada). Båda bolagen verkar inom marknaden för nagelsvamp och har produkter i sena 

kliniska studier vilket betyder att de kan komma att lanseras inom cirka ett år. Det är svårt att 

bedöma produkternas inbördes effektivitet mot indikationen innan de lanserats då de kliniska 
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studierna kan vara gjorda på något annorlunda patientunderlag, olika mått för effektivitet och 

studier under olika säsonger. Nagelsvamp är starkt säsongsbetonat (Redeye URL1).  

 

Respondenten framhåller igen att en del av Moberg Pharmas strategi är begränsning av risker 

förknippade med produktutveckling som tidigare nämnts binda mycket kapital under långa 

perioder. Stor del av konkurrensen inom biotekniksektorn är konkurrens om kapital för att 

finansiera utvecklingsprojekt. Respondenten poängterar att branschen är helt beroende av 

affärsänglar, statliga stöd via exempelvis VINNOVA samt stöd från EU. En del av 

finansieringen till mindre projekt kan tas in genom nyemissioner men dessa syftar mest till 

att säkerställa likviditet. Respondenten nämner att lågkonjunktur, exempelvis den som 

började 2009, påverkar tillgången på  privat kapital betydligt mer än möjligheter till 

finansiering via publikt kapital. Dock anser externa aktörer att investeringsviljan och 

riskvilligheten i LifeScience har ökat under senare delen av 2012 men att Moberg Pharma 

inte fått ta del av denna ökade riskbenägenhet så aktiepriset inte påverkats under perioden 

(Redeye URL1). Marknaden för dermatologiska produkter generellt är fylld av produkter och 

aktörer. Dock anses markaden för de mer specifika indikationer som Moberg Pharma 

adresserat hittills underpenetrerad med tillväxtpotential främs i de så kallade BRIC-länderna 

(Brasilien, Ryssland, Indien, Kina). Vidare verkar just nagelsvamp vara mer säsongsbetonat 

vilket märks på försäljningen av NaloxTM/Emtrix® (Redeye URL1). I arbetet med att lansera 

produkter på nya marknader görs alltid en SWOT-analys. Moberg Pharma är intresserade av 

både etablerade marknader och emerging markets. Det är många olika parametrar som styr 

vilken marknad som i slutändan anses attraktiv. Exempel är befintliga patent, rådande 

konkurrentklimat eller en produkts lämplighet för en viss marknad. 

 

 

6.7 Styrning, internt fokus, Moberg Pharma 

När det gäller de interna parametrar som mäts utifrån perspektivet strategiutveckling och 

ekonomistyrning så menar respondenten att Moberg Pharma i första hand tittar på resultat och  

försäljning vilket då endast innefattar lanserade produkter. För produkter i utvecklingsfas som 

drivs i  projektform med en ansvarig medarbetare för varje projekt handlar den interna 

uppföljningen inte så mycket om finansiella data. Givetvis sker det en uppföljning utifrån 

projektets ekonomiska resultat utifrån den projektplan som finns men när det gäller projekt är 

fokuseringen framförallt på de vetenskapliga resultaten samt hur tidsplanen följs. Det man 
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vill mäta är om företaget nått de målstolpar som satts upp rent vetenskapligt. Exempel på 

viktiga hållpunkter i utvecklingen är effekt- och stabilitetsdata av olika slag eller  olika typer 

av tillståndsansökningar. Moberg Pharma går igenom allt av princip ingår i ett 

utvecklingsprojekt. Respondenten poängterar även att utvecklingsprojekt spänner över stor 

vidd där projekt vilka precis startats kräver helt andra typer av mått jämfört med projekt i 

mitten eller slutet av processen. Själva utvecklingsprojektet är långt från klart när produkten 

fastställts. En stor del av projekten handlar även om hur, vart och när tillstånd, patent och 

licens för försäljning ska sökas för produkten. Dessa frågor diskuteras kontinuerligt internt 

och alla steg mäts utifrån olika parametrar. 

 

Moberg Pharma använder klassisk budget vilken fungerar som koppling mellan strategi och 

ekonomistyrning både vad det gäller kostnader men också utifrån tidsaspekten. När det gäller 

parametrar vilka ger en indikation på det ekonomiska resultatet är det främst försäljningsdata 

när det gäller färdiga produkter och för utvecklingsprojekt handlar det om att projektplanen 

följs och att man når de milstolpar som satts upp. Båda parametrarna är externa data som 

samlas in. Avstämning som gäller försäljningsverksamheten följer den klassiska 

uppföljningen där både intäkter från försäljning och kostnaden för försäljningen följs upp. 

Respondenten säger att när det handlar om projekt som löper under väldigt lång tid då är det 

viktigt att följa upp både den tid som läggs i projektet men också de personella resurser som 

tas i anspråk. Moberg Pharma försöker anpassa ekonomin efter strategin. En enskild klinisk 

prövning kan vara väldigt dyr (10-100 MSEK) och utfallet efter en klinisk prövning påverkar 

strategin framåt vare sig resultatet från studien är positivt eller negativt.  

 

Återkopplingen från ekonomisystemen när det gäller försäljningen går vidare till 

ledningsgruppen där det är en stående punkt på ledningsgruppsmötena. Där rapporteras det 

ekonomiska utfallet och då tittar man också mycket på hur försäljningen utvecklas. Företaget  

säljer på 35 olika marknader. Rapporteringen från de olika distributörerna bedömer 

respondenten mer som behovsstyrt och säger att olika distributörer representerar olika värde 

för Moberg Pharma som främst fokuserar främst på sina stora distributörer men det kan också 

handla om att man håller på att få marknadsgodkännande för att lanseras på en ny marknad. 

Då är rapporter från dessa av större intresse. Via ledningsgruppen går informationen från 

ekonomisystemen vidare ut i organisationen och den operativa verksamheten.. Varje 

avdelningschef informerar sin avdelning om de beslut som är tagna på ledningsgruppens 
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möte. Utöver det förekommer regelbundna informationsmöten för hela bolaget. Vid större 

strategiförändringar så blir alla involverade och informerade.  

 

Den nuvarande ekonomistyrningen tillhandahåller delvis information som stödjer 

verksamhetsutvecklingen. Det handlar enligt respondenten främst om försäljningsutveckling 

och där genererar ekonomisystemen historisk data som kan användas för att göra prognoser 

för försäljningssidan. När det handlar om att lansera nya produkter på en ny marknad eller 

om man har en klinisk prövning på gång då anser respondenten att ekonomisystemen inte kan 

ge den information som krävs. Vid en klinisk prövning kommer det vetenskapliga resultatet 

att direkt påverka strategin. Effekten blir att företaget snarare arbetar med olika scenarier för 

att hantera olika utfall och där är inte den nuvarande utformningen av ekonomisystemen till 

någon hjälp. 

 

6.8 Styrning, externt fokus, Moberg Pharma 

Moberg Pharmas strategiarbete handlar mycket om att skanna av marknaden, känna till vad 

som är på gång och vart man behöver vända sig för att skaffa information. Respondenten 

beskriver arbetet som främst ett ledningsansvar och att företaget arbetar aktivt med att titta på 

både organisk tillväxt men även hur man kan växa genom företagsförvärv. När det gäller 

extern information av lanserade produkter är det främst försäljningsavdelningen som ansvarar 

för kontinuerlig bevakning. Det är ett kontinuerligt pågående arbete med att undersöka 

marknaden efter nya produkter eller teknologier man kan förvärva. Moberg Pharma arbetar 

aktivt med affärsutveckling genom att åka på konferenser, diskutera med experter inom 

området, distributörer och partners samt för en dialog med investerare generellt och 

investerare med specifik insyn i vad som händer på marknaden. Bolagets styrelse är enligt 

respondenten mycket erfaren och har ett väl utvecklat och etablerat kontaktnät, vilket 

bekräftas av externa källor (Redeye URL1). Det innebär att frågor som berör 

strategiutveckling arbetas med dagligen från ledningens och styrelsens håll och det finns en 

bakomliggande plan för strategiarbetet. Vidare belyser respondenten att alla aktiviteter inom 

företaget är inriktade mot uppsatta mål.  Det kan handla om alltifrån övergripande 

målstyrning, målprofil för produkterna till mål ner på individnivå för prestation och 

utveckling. Konkurrenter följs upp genom samarbete med distributörer på olika lokala 

marknader. I deras roll ligger att informera om vad som händer på marknaden. Det kan till 

exempel handla om att det kommer in en ny aktör som inte varit aktiv tidigare. Den typen av 
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rapportering är viktig för att bevaka marknaden. Övrig nyhetsbevakning sker genom att 

företagets representanter och samarbetspartners deltar på mässor för att fånga upp vad som är 

aktuellt. Konkurrenters utvecklingsarbete inom samma segment som Moberg Pharmas 

produkter är viktigt att bevaka för det egna utvecklingsarbetet. Publikt material om 

konkurrenters resultat från tester har betydelse för vad Moberg Pharmas egna 

produktkandidater har att konkurrera med. Bevakningen av den här typen av data ligger 

därmed på en mer vetenskaplig nivå i jämförelse med bevakning av produkter ute på marknad. 

Begreppen strategisk ekonomistyrning eller SMA och SCA ser respondenten som två 

distinkta  processer. En del som framförallt behandlas via det klassiska ekonomisystemet där 

kortsiktig information rörande produkter ute på marknad och i viss grad även de produkter 

som är på väg till marknad. Där kan ekonomisystemen användas för att göra budgetprognoser. 

Utvecklingsprojekten däremot, som kan ha uppemot åtta år kvar till eventuell 

produktlansering används inte de nuvarande ekonomisystemen då de inte fyller någon 

praktisk funktion för syftet då prognotiseringar genom ekonomiska data saknar praktisk 

relevans. Vid långa tidslinjer arbetar Moberg Pharma snarare med att bygga upp modeller där 

scenarios för olika vetenskapliga utfall och dess ekonomiska konsekvenser för företaget 

byggs upp. Ett traditionellt ekonomisystem blir i de fallen för statiskt enligt respondenten. 

Frågor i anslutning till utvecklingsprojekt, handlar mycket om huruvida företaget bör behålla 

rättigheter fram till produktlanseringen eller om dessa ska säljas innan. Denna typen av frågor 

har inget generellt svar och Moberg Pharma har inte heller någon speciell policy vad gäller 

detta utan ser på varje projekt som unikt och individuellt. Dock poängterar respondenten att 

förutsättningarna förändras under tiden och då måste företaget internt vara flexibelt i 

systemen. Flexibiliteten skapas genom den tidigare nämnda scenariobildningen samt att i god 

tid undersöka möjligheter till finansiering för de olika alternativen. Sammanfattningsvis säger 

respondenten att  ekonomisystemen används när man talar om kort till medellång tidshorisont. 

Då fungerar ekonomisystemen som stöd i beslutsfattandet. Vid längre tidshorisonter är det 

excelmodeller företaget främst arbetar med för att ta fram olika underlag för beslut. 

Ekonomistyrningen  fungerar till viss del som en länk till det strategiska utvecklingsarbetet 

för redan lanserade produkter men i det långa tidsperspektivet och speciellt för 

utvecklingaprojekten fyller inte ekonomisystemen den funktionen.   

 

Identifiering av produkter för ett specifikt patientbehov ingår i Moberg Pharmas staterade 

strategi. Företagets marknadsavdelning gör analyser och samlar in information. Till det 
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kommer nätverkandet med olika experter som är verksamma inom de kategorier som Moberg 

Pharma riktar sig mot. Att söka extern information och vem som gör det bedömer Anna 

handlar om två saker. Men det handlar också om det mer långsiktiga arbetet med att utveckla 

nya produkter via läkemedel och då är det medicinavdelningen som ansvara för bevakning. 

Handlar det om teknologi som i Moberg Pharmas fall främst berör formuleringsteknologi då 

är det en annan avdelnings ansvar.  

 

Moberg Pharma arbetar också med ett antal teknologier som var för sig har olika egenskaper 

vilket gör att vissa substanser är mer lämpade att passa ihop med deras teknologi än andra. 

Respondenten nämner att Moberg Pharma utgår från ett antal patentfamiljer men att företaget 

i dagsläget inte har några egna substanspatent. För intressanta substanskandidater arbetar 

företaget med att titta på alternativ för licenser av patent där substansen ingår. När bolaget 

letar efter komplement till sina egna produkter vänder man sig mot externa forskare och bolag. 

 
 

7. Jämförelse av teori och fall 

Studiens syfte är fortfarande att förklara om och hur företag inom bioteknikbranschen arbetar 

med strategisk ekonomistyrning.  

 

7.1 Strategi 

 

7.1.1 Strategi, externt fokus 

De båda ingående företagens strategi utifrån det marknadsorienterade perspektivet faller inom 

olika kategorier baserat på både marknad och produkt. Konkurrensvillkoren avgörs enligt vad 

Porter (1983, s 25) kallar ”The Five Forces” vilka redogörs för under rubriken teori. 

Utgångsläget är att identifiera de konkurrenter som är verksamma inom samma segment och 

analysera externa styrkeförhållanden för att sedan definiera konkurrensmetod.  

 

Isconova har valt att fokusera sin strategi till att vara en stark partner till bolag vilka utvecklar 

vacciner. Humana vacciner kan, som nämnts, delas upp i enkla traditionella och moderna 

vacciner där adjuvans bedöms vara av stor vikt för moderna vacciner. Isconova har idag inte 

många konkurrenter då relativt få adjuvans är godkända i både USA och Europa. Då marknaden 

för moderna vacciner bedöms växa kan det tänkas att Isconova kan komma att få större 

konkurrens men då också större försprång framöver. Det konkurrenter som ändå finns bygger 
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inte sina produkter enligt samma teknologi som Isconova. Produkterna är oerhört 

differentierade och specialiserade och är en del av slutprodukten. Om bolag vilka står för den 

del av vaccinet som är specifikt för indikationen anses som köpare av Isconovas produkter har 

de en avgörande roll i förhandling om villkor för slutprodukten. I det omvända förhållandet ger 

resultat från egna kliniska studier om produkten Isconova större förhandlingsmöjligheter 

gentemot köparen. Isconova själva har utökat till två råvaruleverantörer. Beroende på det 

komplexa förhållandet mellan indikation, vaccin och adjuvans föreligger ett litet tryck från 

substitutprodukter. Sammantaget konkurrerar Isconova, enligt Porters modell till största delen 

med differentiering med avseende på produkten (1983, s 28-51, 53).   

 

Vad gäller fallet Moberg Pharma så nämner de att de ämnar konkurrera med ett starkt 

varumärke för sina produkter. Företagets största produkt sett till försäljning, NaloxTM/Emtrix®, 

utsätts för konkurrens av minst två andra aktörer vilka båda är betydligt större än Moberg 

Pharma. Produkten köps vid behov av konsumenter och kan inte antas vara en standardprodukt. 

Utebliven behandling kan ses som ett substitutalternativ till produkten. Marknaden bedöms som 

prisfokuserad enligt respondenten. Även receptfria läkemedel regleras med avseende på pris 

genom nationella avtal. Då utvärtes indikationer är lättare att få produkter godkända mot än 

invärtes indikationer blir tryck från potentiella nya aktörer teoretiskt större. Den relativt långa 

tiden för utveckling av läkemedel och framförallt de höga tröskelkostnaderna för att hela 

utvecklingsprocessen talar för ett lågt tryck av potentiella nya konkurrenter. Moberg Pharma 

beskriver tydligt hur de verkar för att minska kostnaderna i utvecklingsprocessen. Sammantaget 

konkurrerar Moberg Pharma, enligt Porters modell till största delen med fokusering med 

avseende på produkten och med kostnadsledarskap med avseende på produktutvecklingen 

(1983, s 28-51, 53).   

 

7.1.2 Strategi, internt fokus 

Med avseende på det resurs- och kompetensbaserade synsättet beskrivet av Prahaland (1990, s 

79-91) så instämmer både Isconova och Moberg Pharma i vikten av kärnkompetens för 

bolagens konkurrenskraft. Här ses likheter i att båda företagen är relativt unga och båda 

sprungna ur akademin. Det är tydligt att det är produkterna som står för det unika men att 

framförallt den vetenskapliga och tekniska kompetensen är viktig för dess förvaltning och 

utveckling. Graden av specialisering av produkterna är svår att analysera annat än att de måste 

tillhöra kategorin mycket hög. Däremot är det återigen tydligt att uppstartskostnaden för 

eventuella konkurrenter, vilket då motsvaras enligt Prahaland (1990, s 79-91) av förvärv av 
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företagens respektive alla kompetenser, är oerhört hög vilket gör konkurrensfördelen oerhört 

stor. Dock kan storleken på denna konkurrensfördel vara svår att analysera då kopplingen till 

lönsamhet kan tyckas något odefinierbar i sammanhanget.  Isconova nämner specifikt att de 

bevakar kompetensen genom optionsprogram samt knyter forskare till sig via EU-finansierade 

projekt. I båda fallen är det tydligt att kärnkompetensen är en mycket viktig del i både företagens 

produktutveckling men också i analysen av marknaden och nya möjligheter.  Båda företagen 

använder sig av officiella medel så som patentering och licensiering. Slutligen kan en tydlig 

social konkurrensfördel likt den beskriven av Bengtsson (2007, s 38-40) ses båda företagens 

nära kontakter med externa forskare, både inom akademin och industrin. Vidare antas social 

komplexitet med avseende på de ingående personernas engagemang som en tydlig 

konkurrensfördel för båda företagen.  

 

7.2 Ekonomistyrning för strategiimplementering 

Styrning definierades ovan som att utveckla system som stödjer företagets strategi och 

organisationskultur och har traditionellt använts för att att implementera strategin i 

verksamheten (Lindvall, 2011, s 45). Som tidigare nämnt kan det vara olika svårt att 

implementera strategin beroende på  företagets storlek, bransch och kultur (David, 2013, s 242-

245).   

 

Båda fallen representerar små bolag och strategiska förändringar påverkar därför snabbt  

verksamheten. Isconova har efter listningen på First North högre krav på hur intern information 

kommuniceras ut i verksamheten. Vi gör bedömningen att det inte finns en 

implementeringsplan för strategiarbetet inom Isconova. Däremot säger Isconova att arbetet med 

att översätta strategi till handling är ständigt pågående och anpassas utifrån externa signaler. 

Vad gäller Moberg Pharma anger att de kontinuerligt uppdaterar strategidokument och 

affärsplaner. Dock vet vi inte hur dessa kommuniceras ut i verksamheten och gör även här 

bedömningen att det inte finns en implementeringsplan för strategiarbetet inom Moberg 

Pharma. Hinder för implementeringsplan tros inte vara aversion mot förändring utan snarare 

bero av företagens storlek. Kontinuerligt arbete med implementering av strategiförändringar är 

ett arbete vars betydelse poängteras i litteraturen (Hrebiniak, 2005, s 12-18). Andersson (2013, 

s 34-35) argumenterar för att begreppet situation bör läggas till begreppen strategi och styrning 

och dessa tillåtas existera parallellt. Involvering av medarbetare på flera plan i organisationen 

för bättre implementeringsgrad kan ses i båda fallen där de rapporterar att information 
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kommuniceras till respektive avdelningschefer direkt från ledningen efter ungefär månatliga 

möten. 

 

Vad gäller användandet av MAS i verksamheten verkar Isconova göra det främst för att 

analysera intäkter, kostnader och ledtider i projekten. Det verkar också som om företaget delar 

upp verksamheten dels i projekt, dels i produkter som säljs samt per marknad. Systemet är alltså 

designat med intern profil men verkar ha betydelse vid strategiska beslut då Isconova enligt 

respondenten behöver veta hur det mest nödvändigaste kan prioriteras. I fallet Moberg Pharma 

är det tydligt att MAS används i verksamheten och att  företaget har en stark kultur av det. 

Moberg Pharma skiljer också tydligt på långa och korta perspektiv i sitt system där  framförallt 

finansiella data och information om marknader i kortare perspektiv ingår i deras MAS. 

Hantering av längre projekt med hög osäkerhet görs genom modellering och scenarieutfall 

enligt Moberg Pharma.  Detta skulle kunna tänkas vara ett exempel på ett tillfälligt system där 

finansiella och ickefinansiella interna och externa data integrerats. Hur Moberg Pharma 

använder sig av MAS stämmer väl överens med vad Andersson (2006, s 37-39) beskriver med 

avseende på kortsiktiga och långsiktiga perspektiv för MAS där han menar att finansiella 

parametrar med fördel kan användas i kortare perspektiv för den mer dagliga styrningen men 

att data av ickefinansiell börd behövs för att underlätta styrning på längre sikt.   

 

Styrningen kan, som nämnts, delas in i fyra olika perspektiv (finansiellt, kundorienterat, internt 

och lärande/tillväxt) där Lindvall (2001, s 212) menar att just perspektivet för lärande och 

tillväxt är av stor betydelse för företag med högt specialiserade produkter. Just detta perspektiv 

är svårt att få grepp om huruvida det existerar som sådant i de båda fallen. Även Andersson 

(2013, s 34-35) beskriver hur styrningen kan designas att få en lärande funktion.  Exempel på 

att parametrar vilka faller inom ramarna för perspektivet kan vara att Isconova faktiskt deltar i 

ett konsortium och flertalet EU-projekt och att de listar antalet projekt företaget är verksam 

inom i sin årsredovisning med syftet att visa på utveckling. Att företaget är noga med att visa 

hur många egna studier man driver är också ett tecken på att data från perspektivet för lärande 

och tillväxt är av stor betydelse. Isconova beskriver också hur resultaten av dessa studier, vilka 

rapporteras efter på förhand satta milestones och i slutet, direkt avspeglar sig i den ekonomiska 

rapporteringen vilket är ett bevis på att perspektivet i alla fall används och anses viktigt i 

Isconova. Vad gäller Moberg Pharma ses ett tydligt exempel på mätningar vilka faller inom 

ramarna för  perspektivet för lärande och tillväxt som hur de använder sig externa experter 

vilket då skulle kunna tänkas vara en KPI för Moberg Pharma. Företaget verkar vilja redovisa 
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både bredden och spetsen i kompetensen hos dessa och baserat på det görs bedömningen att 

detta antagligen är en viktig parameter. Vidare anger Moberg Pharma att de kontinuerligt, via 

sin marknadsavdelning, samlar in data om både eventuellt nya indikationer och öppningar i 

marknaden.  

 

Kundperspektivet verkar inte beaktas av Isconova annat än att företaget anger att de spenderar 

mycket tid för att förstå prisbilden i emerging markets. Inte heller verkar Moberg Pharma 

redovisa så mycket mätningar vilka relaterar till kunder annat än försäljningsdata. 

 

En tydlig målstyrning kan ses i de båda företagen vilken skulle kunna förklaras av att mycket 

av verksamheten drivs i projektform med naturliga milestones samt de specifika faserna i 

kliniska studier. Styrningen är igen fokuserad på intäkter, kostnader och tid. Det är omöjligt att 

bedöma till vilken grad strategin är implementerad i verksamheten. Dock kan vi utifrån den 

information företagen officiellt presenterar och till oss förmedlar göra bedömningen att de styr 

sin verksamhet för att de punkter formulerade i strategin ska bli realitet. Vi har inte kunnat 

identifiera aktiviteter i fallen vilka inte kan knytas till någon punkt i deras strategi.  

 

7.3 Strategisk ekonomistyrning  

Strategisk ekonomistyrning, eller SMA, syftar enligt Dixon (1998, s 272-279) till att flytta 

uppmärksamheten från intern information till faktorer utanför organisationen, externa faktorer 

vilka kan integreras i MAS för att i slutändan förpacka information på ett vis som förser 

ledningen med tillfredsställande underlag för strategiska beslut. Exempel på externa parametrar 

är data från exempelvis kunder, konkurrenter och leverantörer enligt Dixon (1998, s 272-279). 

Att de båda fallen är fokuserade på externa parametrar är tydligt då båda nämner att det 

kontinuerligt bevakar de marknader de är verksamma på men också i princip alla tänkbara 

marknader, det vill säga den totala potentiella marknaden. Denna parameter nämns inte av 

Dixon. Vidare är majoriteten av den externa data som prioriteras av de båda företagen av 

vetenskaplig art. I fallet Isconova är även extern information av politisk art betydande för hur 

företagets totala potentiella marknad förändras. Kopplingen mellan vetenskapliga data och 

strategiutvecklingen tydlig. I båda fallen handlar det om ny information för hur deras produkter 

kan matchas med andra substanser vilket snabbt relateras till potentiell marknadsandel.  

 

Vi kan se att Isconova i princip analyserar både sina kunder, vaccinbolag, och potentiella 

konkurrenter men med avseende på vetenskapliga publikationer, registreringar av patent samt 
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produktgodkännanden på olika marknader. I Isconova blir vetenskapliga publikationer drivande 

för vilka samarbetspartners som är aktuella. I ljuset av att Isconova beskriver hur deras 

vetenskapliga resultat, både egengenererade och data genererat tillsammans med partners  

direkt avspeglar sig i den ekonomiska rapporteringen är detta definitivt en direkt yta där 

framgång i samarbeten kan mätas. Detta skulle enligt von Geibler (2006, s 334-346) kunna 

representera en så kallad KPIs. 

 

I fallet Moberg Pharma blir vetenskapliga publikationer och patent drivande för vilka substanser 

och därmed indikationer som blir aktuella för nya utvecklingsprojekt. Företaget gör en tydlig 

analys av konkurrenters produkter och visar i sin strategi på att detta är viktigt. Dock är det 

aningens otydligt hur och om denna typ av data integreras i företagens MAS och hur de då på 

ett mer officiellt sätt kan användas för att stödja strategiutvecklingen så som föreslås av 

Björnenak (1999, s 327-334). Vi tror inte att det finns MAS som stödjer denna typ av 

information i Isconova. Isconova anger att denna typ av information behandlas vid interna 

diskussioner inom ledningsgruppen. Vi tror att Moberg Pharama delvis har system för denna 

typ av information då de nämner att de arbetar med modeller i excel för att analysera olika 

scenarier. Scenarieanalys saknar dock helt systematiken i insamling och analys av externa 

ickefinansiella data.  

 

De båda fallen analyserades mot Tabell 1 som användes för definition av SMA (Andersson, 

2013, s 413, Fig. 20.2) och resultaten visas nedan i Tabell 2. Enligt modellen används SMA i 

stor utsträckning av de två företag som ingått i studien jämfört med traditionell 

ekonomistyrning.  
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Tabell 2. Sammanställning av resultat från de två praktikfallen med avseende på strategi och styrning och 

illustration av hur de används. Rekonstruktion av tabell (Andersson, 2013, s 413, Fig. 20.2).  

 

7.4 Strategisk  kostnadsstyrning 

Som tidigare nämnt kan SMA i praktiken understödjas av vad som i litteraturen kallas Strategic 

Cost Accounting (SCA) vilken belyser betydelsen av kostnadsanalyser som återkopplar till just 

strategin (Shank, 1989, s 50).  

 

Isconova nämner att de strävar efter kostnadseffektivitet men vi förstår det som att de där menar 

interna kostnader som berör inköp och försäljning och inte på externa kostnader som ligger i 

värdekedjan. Isconova ingår främst i värdekedjan som partner. Dock ingår företaget också som 

också som leverantör i samma kedja, med vaccin som slutprodukt. Isconova är även kund till 

  Isconova Moberg Pharma 

Styrningens 

Funktion 

Stödja strategiutveckling# Stödja strategiutveckling# 

Ge beslutsstöd vid Konfigurering av effektiva värdesystem# Konfigurering av effektiva värdesystem# 

Tidsperspektiv Kortsiktigt* och långsiktigt# Kortsiktigt* och långsiktigt# 

Analysenhet Vetenskaplig data och värdesystem# Vetenskaplig data och värdesystem# 

Förutsättningar Aktiviteter kan påverkas och 

omstruktureras# 

Aktiviteter kan påverkas och 

omstruktureras# 

Datas karaktär Ostandardiserade, osäkra, ostrukturerade, 

oregelbundna, komplexa# 

Ostandardiserade, osäkra, ostrukturerade, 

oregelbundna, komplexa# 

Typ av objekt Traditionella objekt* + vetenskaplig data, 

marknad, regleringar m.m 

Traditionella objekt* + vetenskaplig data, 

marknad, regleringar m.m 

Typ av mått Finansiella och ickefinansiella strategiska 

data# 

Finansiella och ickefinansiella strategiska 

data# 

Fokus Kostnader kortsiktigt*, Resultat, 

investering och räntabilitet långsiktigt# 

Kostnader kortsiktigt*, Resultat, 

investering och räntabilitet långsiktigt# 

Kostnader förstås 

främst som  

En funktion av resursförbrukning inom ett 

givet system kortsiktigt*, En funktion av 

processutformning långsiktigt# 

En funktion av resursförbrukning inom ett 

givet system kortsiktigt*, En funktion av 

processutformning långsiktigt# 

Analys *Definierat som traditionell 

ekonomistyrning. Jämför Tabell 1. 

# Definierat som strategisk 

ekonomistyrning.  Jämför Tabell 1. 

Score * 4, # 9 * 4, # 9 
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leverantören av råmaterialet. Vi kan eventuellt se tecken på att Isconova använder sig av SCA 

när de anger ägandet av kliniska dokument som en del av sin strategi. Att äga kliniska dokument 

innebär en investering för företaget. Dock kan dessa användas till Isconovas fördel vid 

förhandling med partners om andelen av slutprodukten och därmed andelen av intäkterna.  

Vidare kan tänkas att Isconova jobbar mycket med att identifiera strategiska partners för att 

tillsammans med dem, det vill säga på samma plats i värdekedjan kunna konkurrera mot 

liknande värdekedjor med vaccin som slutprodukt. Isconova bedöms snarare konkurrera om en 

plats i värdekedjan än med ingående aktörer i värdekedjan annat än eventuellt då sina partners 

eller kunder. Moberg Pharma verkar använda SCA när de använder sig av utlicenciering för 

försäljning av merparten av deras produkter. Moberg Pharmas position i värdekedjan blir 

annorlunda beroende på om produkten säljs via distributör eller direkt till marknad. Vi tror, 

baserat på företagets strategiformulering om önskvärd ökad direkt försäljning, att Moberg 

Pharma noga analyserat sin värdekedja och kostnader förknippade med de två olika 

positionerna. Det kan också ses på valet att förvärva Alterna där värdet troligtvis låg i företagets 

licensrättigheter, både av Moberg Pharmas egna produkter men även andra produkter vilket gav 

mervärde. Moberg Pharma fick med förvärvet kontroll av längre del av värdekedjan mot den 

amerikanska marknaden. Det kan tänkas troligt att Moberg Pharma räknar med att kunna sälja 

till en lägre kostnad via direkt försäljning. Moberg Pharma bedöms även konkurrera i 

värdekedjan med avseende på kostnadsledarskap då de exempelvis använder beprövade 

preparat, med fördel för de vars patent gått ut, för produktutveckling vilket stärker deras 

position i förhållande till de som utvecklar sina produkter från grunden. Företaget kan också 

tänkas konkurrera inom värdekedjan med sina distributörer om priser, marknader och grad av 

kontroll.   

 

7.5 Strategiska allianser 

Trenden för företag att rikta sig mer mot internationella marknader är tydlig inom 

bioteknikbranschen. En internationell marknad är mer svårläst än en nationell och ställer stora 

krav omvärldsanalys och resursanvändning (Andersson, 2013, s 430-435). Båda företagen i vår 

undersökning  riktar sig mot den internationella marknaden och nämner specifikt partners i sin 

strategi. Målet med strategiska allianser är att ingå som en länk i värdekedjan med taktiska 

konkurrensfördelar (Bengtsson, 1998, s. 21-27). 

 

Att ingå i strategiska allianser och partnerskap anger Isconova som en essentiell del i sin 

strategi. Isconova anger att man arbetar aktivt med att kartlägga vaccinmarknaden med syfte att 
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finna samarbetspartners där man kan ingå som en aktiv partner. Samarbete söks och ingås på 

lika nivåer som i Isconovas fall där man genom sin specifika produkt söker samarbete med 

redan etablerade multinationella bolag eller när man vänder sig mot mindre marknader där 

förhandlingsläget är gynnsammare utifrån Isconovas synpunkt. Icke att förglömma också det 

forskningsinriktade samarbetet med EU. Moberg Pharma anger specifikt i sin strategi att man 

arbetar aktivt med att expandera genom förvärv av andra bolag och Moberg Pharmas strategi 

blir realiserad genom exempelvis förvärvet av sin tidigare distributör i USA. Moberg Pharma 

fick då inte bara tillgång till hela distributionskedjan utan också nya produkter samt den 

kompetens om marknaden som ligger i det förvärvade bolaget. Motsvarande agerande kan vi 

avläsa i Isconovas köp av det danska forsknings– och utvecklingsföretaget Nordic Vaccin där 

man i samband med övertagandet fick tillgång till de patent och det kunskapskapital som Nordic 

Vaccin förde med sig. Tilläggas bör att även om förvärv av företag bevisligen sker i de två 

ingående fallen så kanske det inte är rätt att det sker ofta. Förvärv av mindre bolag ligger i fas 

med vad Geringer (1991, s. 41-62) menar är utmärkande för bolag som rör sig inom marknader 

vars produkter regleras av licenser. Vi kan avläsa utifrån den information vi har fått fram att 

formen på samarbeten varierar men vi har inte fått någon klar bild av hur pass 

verksamhetsintegrerade partnerskapen är i de fall samarbetsavtal har ingåtts. Moberg Pharma 

anger att VD:n från det förvärvade bolaget ingår i ledningsgruppen och är involverad i det 

strategiska utvecklingsarbetet. För Isconovas del som förhandlar utifrån samarbetsavtal som 

dels utgår från egna data men som också är beroende av partners som utvecklar själva vaccinet 

och tar det till marknad är formuleringen av avtalen avgörande för Isconovas del och man 

påpekar specifikt vikten av goda relationer med samarbetspartners. Samarbeten bygger på att 

det finns en balans mellan parterna men som Anderson (2009, s.292) påpekar ligger det en risk 

i att avtal kan vara svåra att bryta om det exempelvis uppstår förändringar inom segmentet. Vi 

ser att båda företagen är villiga att ta den risken för att själva utvecklas snabbare.   

 

8.CDiskussion 

 

8.1 Slutsats 

 

Studiens syfte var att förklara om och hur företag inom bioteknikbranschen arbetar med 

strategisk ekonomistyrning (SMA). Studien har visat att strategisk ekonomistyrning används i 

större utsträckning än traditionell ekonomistyrning i det två små bioteknikbolagen vilka ingick 



Linnéuniversitetet  Ingrid Bergman 

2FE90E VT 2013  Evelina Vågesjö 

48 
 

i studien (Tabell 2). Den strategiska ekonomistyrningen var i båda fallen starkt beroende av 

vetenskapliga data, insamlande från många olika källor. Dessa genomsyrade hela verksamheten 

och verkade utgöra en avgörande grund för strategiska beslut. Vidare arbetade de båda 

företagen intensivt med analys av förändringar på marknaderna och till sist samlades extern 

data in om hur båda företagens speciella teknologier skulle kunna kombineras med andra 

substanser. Det var tydligt det fanns svårigheter att fånga upp dessa externa mjuka parametrar 

med hjälp av MAS. Resultaten förtäljer inte om det var beroende av företagens storlek eller 

karaktär på de externa parametrarna. Förslagsvis beror det på båda faktorerna.  

 

Det mesta av den stora mängd extern information som passerar genom företagen har potential 

att påverka deras strategiutveckling. En bättre dokumentation av denna typ av information 

skulle till att börja med hjälpa företagen med att förstå mer specifikt vilken typ av information 

som blir intressant och drivande för strategiutvecklingen. Vi förstår att det inte är rimligt att 

direkt integrera vetenskapliga data i MAS. Förslagsvis kan analys av företagets partners, 

distributörer och konkurrenter i högre grad av vad som sker idag ge företagen en grund till att 

utveckla sina system för hantering av externa data. Vad gäller förändringar på de olika 

marknaderna skulle försäljningssiffror för produkter relaterade till fallens kunna integreras i 

MAS på ett mer systematiskt sätt. Dock kan det finnas svårigheter med det för Isconova då det 

är klart att de måste förekomma marknaden med ungefär ett decennium. Det faller sig då 

naturligt att företaget snarare lägger vikt vid att analysera vad de större vaccinbolagen har i sin 

pipeline. Dock ser vi inte riktigt hur informationen dokumenteras eller på ett systematiskt vis 

analyseras enligt SMA.  

 

En särskilt intressant aspekt är hur det inte verkar finnas något system för integrering av intern 

och externa data. Interna data fångas upp av den klassiska ekonomistyrningen med budget och 

uppföljningar. Dock är detta endast i korta perspektiv och helt skiljt från utvecklingsprojekten 

vilka tydligt dominerar båda företagen. För större utvecklingsprojekt verkar kapital sökas 

externt och får då svag koppling till den operativa delen. Den del av utvecklingsprocesserna 

som verkar integreras med interna data är endast baserade på tid och kostnad.  

 

Övergripande så verkar inte själva strategiutvecklingen alls vara tillnärmelsevis hämmad i de 

båda fallen men ser att de skulle kunna understödja besluten i utvecklingen bättre genom att 

dokumentera och integrera externa ickefinansiella parametrar i ekonomistyrningen.  Detta 
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skulle stärka den interna organisationen vilket i förlängningen skulle kunna tänkas ge företagen 

ytterligare konkurrensfördelar.    

 

8.2 Reflektion  

Branschens karakteristika med många små företag, innovationshöjd, höga tröskelkostnader för 

produktgodkännande samt stark reglering av produkter på marknaden skiljer den från de 

branscher som kanske normalt avses när både strategi, ekonomistyrning och SMA behandlas. 

Låg tillgång på branschspecifik litteratur för den teoretiska referensramen medförde att både 

empirin och analysen påverkades. Å andra sidan skulle hög tillgång på branschspecifik litteratur 

för den teoretiska referensramen innebära att studien skulle vara något redundant. Påverkan av 

empirin låg i att de frågor som sammanställts för intervjun inte riktigt täckte hur externa data 

hanterades praktiskt samt hur systematiken och prioriteringarna för det såg ut. På grund av att 

intervjun var av semikonstruerad art fick vi väldigt mycket information vilken låg utanför den 

teoretiska referensramen, och då också de aspekter som frågorna täckte. Den extra 

informationen hjälpte oss verkligen att förstå företagens situation, val av strategi och 

konkurrensvillkor bättre. Analysen påverkades på det vis att vi av frågorna fått ut relativt lite 

information om hur respektive falls värdekedja faktiskt ser samt hur företagen analyserade den 

mer specifikt. Det försvårade speciellt analysen av användandet av SCA. Med avseende på 

värdekedjor utgår både SMA och SCA från att det finns en värdekedja fram till kund. Teorierna 

blir därför något svårare att applicera på företag vilkas produkter inte egentligen har en tydlig 

plats i värdekedjan. I fallet Isconova är det inte betydelsen av produkten självklar då själva 

vaccinmarknaden verkar ha hög grad av förändring globalt.    

 

Att studien designats enligt modellen för praktikfallsstudier medförde definitivt att vi fick ut 

mycket information om det båda fallen och större förståelse för hur de använder SMA i 

verksamheten. Det var också lättare att förstå bakgrunden till informationen som presenterades 

i de båda fallens årsredovisningar efter att vi träffat representanter från företagen. Kvantitativa 

data om bioteknikbranschen var lätta hitta i de olika rapporterna från  AMS, Vetenskapsrådet, 

VINNOVA med flera. Dock fann vi i princip ingen publikation eller sammanställning vilken 

beskrev styrning i svenska bioteknikbolag på ett organisatorisk plan efter 2005. Därför tror vi 

att vår studie bidrar till att bättre förstå användandet av strategisk ekonomistyrning i små 

bioteknikbolag.   
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Appendix  

Frågor skickade till företagen innan intervju. 

Strategi  

-Har strategin alltid varit densamma? 

-Hur och när uppkom  den angivna strategin?  

-Fanns det andra alternativ för val av strategi? Vilka?  

- På vad grundar sig  valet av strategi mest? Typen av produkt? 

-Vilken del i strategin är det som ger konkurrensfördelar gentemot era konkurrenter? 

-Vad beror den konkurensfördelen till största del på? Produktval, pris, värdeaktiviteter, kärnkompetens etc? 

- Arbetar ledningen aktivt med strategiutveckling? 
 

Styrning, internt fokus 

- Vilka är de vilktigaste interna parametrarna som mäts? 

- Hur fungerar kopplingen mellan strategi och ekonomistyrning i företaget? 

- Går det att avläsa Er strategi i ekonomistyrningen och i såfall på vilket sätt? 

- Används klassisk budgetering och avstämmning?  

- Om inte, hur ser systemet ut? 

- Om budgetering används, hur korrelerar den till ekonomistyrningen? 

- Om budgetering används, vilka olika delar i budgetprocessen, t ex kvartalbudget, försäljningsbudget, 

investeringsbudget, likviditetsbudget, resulat- och balandsbudget, använder ni er utav? 

- Sker det en återkoppling av informationen från ekonomistyrsystemen vidare tillbaka till ledningen och ut i 

organisationen? Hur ser flödet av information ut? 

- Hur används informationen från ekonomisystemen i den operativa verksamheten? Påverkar informationen den 

operativa verksamheten? Med vilken ”täthet eller frekvens” sker detta? 

- Hur ser du på den nuvarande ekonomistyrningen, tillhandahåller den information som stödjer 

verksamhetsutvecklingen? Vad eventuellt saknas eller kan förbättras?   

 

Styrning, externt fokus 
- Används extern information i ekonomistyrningen?  

-Vilka är de viktigaste externa parametrarna som mäts? 

- Vad är det för typ av information? Varifrån kommer informationen? Finns det någon form av systematik i 

insamlandet/scanningen? Finns det någon som är ansvarig för uppgiften? 

- Är det någon form av extern information som är mer relevant för att fungera som underlag för företagets 

fortsatta strategiarbete? Vilken och varför? 

- Inom företagsekonomi diskuteras alltmer termen strategisk ekonomistyrning (se tabellen ovan). Är det ett 

begrepp som känns igen eller används? 

- Finns det en länk mellan ekonomistyrningen och det strategiska utvecklingsarbetet i Isconova? Hur ser den ut? 

Har det varit så länge? Har det förändrats? Utgör den en viktig del för strategiutvecklingen? 

 

Styrning, specifikt fokus Isconova 

-Hur arbetar Ni för att öka äganet av kliniska dokument? 

-Hur arbetar Ni med vaccinprojekt, hur väljs kandidater ut? Per sjukdomsområde, per existerande vaccin, per 

företag vilka har vaccinet?   

- Hur väljs partners ut i emerging markets? Hur bedöms lönsamheten främst i eventuella framtida 

samarbetsprojekt med partners i emerging markets? 

-Hur  och vart fångas nya möjligheter till förvärv eller samarbete upp? Finns det en systematisk plan för detta? 

Finns det någon ansvarig?   

 

Styrning, specifikt fokus Moberg Pharma 

-Hur arbetar Ni för att identifiera produkter för specifika patientbehov? 

-Hur arbetar Ni med att skapa ett startkt varumärke? 

- Hur väljs beprövade substanser ut?  

- Hur letar ni efter komplement till era egna lösningar från externa forskare och bolag? 

-Hur  och vart fångas nya möjligheter till förvärv eller samarbete upp? Finns det en systematisk plan för detta? 

Finns det någon ansvarig?  

-Hur väljs marknader ut? 


