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Sammandrag  
Studien ämnar undersöka hur svenska läkemedelsföretag väljer att hantera och reagera på            

osäkerhet som uppstår till följd av en extern händelse. Detta görs genom att studera hur två                

läkemedelsföretag förbereder sig inför Storbritanniens kommande utträde ur EU. Studien          

använder sig av ett teoretisk ramverk som beskriver hur en osäkerhet kan hanteras, samt              

alternativ på hur ett företag kan reagera på en förändring för att identifiera vilka faktorer som                

påverkar hur hur företaget väljer att hantera och reagera på osäkerhet. Semistrukturerade            

intervjuer genomfördes med syfte att få en djupare förståelse för hur företagen förbereder sig              

på Brexit. En kompletterande semistrukturerad intervju genomfördes med Läkemedelsverket         

för att stärka studiens validitet. Studiens resultat visar att företagens relation till            

Storbritannien påverkar hur företagen väljer att förbereda sig på Brexit samt att företagen             

väljer att acceptera osäkerheten och hantera den genom att identifiera möjliga scenarion.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Brexit, Svenska läkemedelsföretag, Strategisk osäkerhet, Scenarioanalys, Exit,        

Voice and Loyalty. 
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1. INLEDNING 

När ett land ansöker om att går ur Europeiska unionen, EU, följs det av förhandlingar mellan                

det utträdande landet och EU-kommissionen. EU-samarbetet som finns mellan         

medlemsländerna är brett och hur framtida förbindelser med övriga EU-länder ska se ut är en               

punkt som tas upp i förhandlingarna (Sveriges riksdag, 2019). Inom EU gäller bland annat fri               

rörlighet av varor över gränserna för att handel ska kunna ske på ett enkelt sätt. Handeln                

belastas inte med tullar mellan EU-länderna och EU har gemensamma krav på            

produktsäkerhet (Sveriges riksdag, 2020). När ett land går ur EU innebär det därmed att              

landet inte längre omfattas av den fria rörligheten eller den gemensamma produktsäkerheten.  

 

En av Sveriges viktigaste handelspartner när det gäller både import och export är             

Storbritannien (Sweden Abroad, 2019). År 2018 var Storbritannien Sveriges femte största           

importmarknad (SCB, 2019a) samt den sjätte största när det kommer till exportmarknaden            

(SCB, 2019b). Läkemedel var samma år en av de största exportprodukterna och stod för sex               

procent av exportintäkterna, vilket uppgick till 82 miljarder svenska kronor. Hela           

utrikeshandeln med läkemedel gav ett överskott på nästan 41 miljarder kronor år 2018 (LIF,              

2019). Läkemedelsindustrin i Storbritannien är en av de största i världen och skulle landet              

lämna EU utan avtal skulle det vara resurskrävande och innebära vissa hinder för industrin              

(Goksör, 2019). Vidare innebär det en risk för brist på läkemedel i EU och Sverige (ibid).  

 

1.1. Problembeskrivning 

Ett företags omgivning är full av oväntade förändringar (Postma och Liebl, 2005). Detta gör              

att beslutsfattare i multinationella företag idag blir konfronterade av snabba förändringar i sin             

omgivning (Ben-Menahem et al., 2013). För att överleva över tid behöver organisationer vara             

i linje med sin omgivning. Företag bör därmed se till att anpassa och förnya sina interna                

strategier i linje med händelser som uppstår i företagets omgivning (ibid). Utan en korrekt              

förståelse för den miljö ett företag verkar i riskerar företaget att missa möjligheten att dra               

nytta av ny teknik, innovationer och affärsidéer (Piirainen och Lindqvist, 2010). Enligt            

Dominguez, Galán-González och Barroso (2015) kan strategisk förändring definieras som en           

dynamisk process som inträffar inom företaget som ett svar på ledningens tolkningar av             

externa eller interna händelser.  
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I en allt mer global ekonomi ökar enligt Aaker och McLoughlin (2007, s. 98-99) de olika                

marknadernas inbördes beroende av varandra. Därför är det viktigt att multinationella företag            

försöker förstå och identifiera möjliga kommande politiska förändringar, som ofta kan vara            

kritiska för stora internationella företag (ibid). Att ett land ansöker om utträde ur Europeiska              

unionen, vilket Storbritannien har gjort (Sveriges riksdag, 2019), kan ses som ett exempel på              

en politisk förändring som orsakar osäkerhet. 

 

Tidigare forskning har studerat osäkerhet i olika sammanhang. Vecchiato (2012) har bland            

annat studerat hur stora globala företag inom olje- och teknikbranschen har använt sig av              

olika sätt att förutspå framtiden för att hantera företagens allt mer komplexa omgivning.             

Vidare uttrycker Vecchiato (2012) att studier behövs inom fler branscher och andra typer av              

osäkerheter. Till denna studie valdes läkemedelsbranschen eftersom läkemedel är en av           

Sveriges största exportprodukter (LIF, 2019). Storbritannien valdes eftersom att landet har           

ansökt om utträde ur EU (Sveriges riksdag, 2019) och för att Storbritannien har en av               

världens största läkemedelsindustrier (Goksör, 2019).  

 

1.2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska läkemedelsföretag hanterar osäkerhet            

som uppstår till följd av en extern händelse. I denna studie görs detta genom att studera hur                 

två utvalda svenska läkemedelsföretag väljer att hantera och reagera på den osäkerhet som             

uppstår till följd av Storbritanniens kommande utträde ur Europeiska unionen.  

 

2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I avsnitt 2.1. presenteras vad som avses med strategisk förändring i den externa miljön. I               

avsnitt 2.2. redogörs för sättet att hantera osäkerhet genom att använda sig av scenarioanalys.              

Vidare presenteras i 2.3 olika sätt att reagera på en förändring som sker i den externa miljön.  
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2.1. Förändringar i den externa miljön  

Strategisk förändring kan definieras som en dynamisk process som sker inom företaget som             

svar på externa eller interna händelser (Dominguez, Galán-González och Barroso, 2015).           

Strategisk förändring avser förändringar som inte är rutinmässiga, inkrementella eller          

osammanhängande och som förändrar organisationens övergripande inriktning (Tichy, 1983,         

s. 17). Enligt Johnson, Whittington och Scholes (2011, s. 465- 467) finns det fyra olika typer                

av strategisk förändring, vilket har betydelse för hur förändringen hanteras. En av dessa är              

rekonstruktion, vilket är förändringar som kan vara snabba och innebära en del omställningar             

i en organisation men som inte huvudsakligen förändrar kulturen. Vidare diskuteras vikten av             

i vilket sammanhang förändringen sker och att det kan behövas olika tillvägagångssätt            

beroende på sammanhanget. Faktorer som kan spela in är bland annat vilken tidsram som              

finns, omfattning och tillgängliga resurser (ibid). 

 

Då företagets externa miljö är fullt av snabba och oförutsägbara förändringar är det ofta svårt               

att förutspå vilka förändringar som kan komma att påverka företaget samt på vilket sätt. Detta               

gör att försök till att förutspå framtiden tenderar att snabbt blir värdelösa då företagets externa               

miljö kan ha hunnit förändrats. För att mer effektivt kunna hantera företagets föränderliga             

externa miljö blir det allt vanligare att ledningar använder sig av scenariometoder framför             

försök att förutspå framtiden. (Postma och Liebl, 2005) 

 

2.2. Hantera osäkerhet med hjälp av scenarioanalys 

Utan en korrekt förståelse för framtida osäkerheter riskerar företag att gå miste om             

möjligheter att dra nytta av förändringar i dess omgivning såsom ny teknik, affärsidéer eller              

innovationer (Piirainen och Lindqvist, 2010). Ett sätt att hantera strategisk osäkerhet på är             

enligt Aaker och McLoughlin (2007, s. 103) genom att genomföra en så kallad             

scenarioanalys. En scenarioanalys innebär att osäkerheten accepteras och används istället för           

att skapa möjliga framtida scenarion. Scenarioanalys lämpar sig för de fall där osäkerheten             

inte kan reduceras genom ytterligare insamling av information eller vidare analys (ibid). Att             

använda scenarion är ett sätt att se på framtiden genom att kombinera möjliga olika              

framtidsbilder (Postma och Liebl, 2005). Jarke, Bui och Carroll (1998) definierar ett scenario             

som en beskrivning av en möjlig uppsättning händelser som rimligen kan tänkas äga rum.              
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Genom att skapa ett mindre antal scenarion och bedöma deras sannolikhet att inträffa i              

kombination med påverkan på företaget kan scenarioanalys vara ett kraftfullt verktyg för att             

hantera komplexa situationer (Aaker och McLoughlin, 2007, s. 106). Huvudsyftet med att            

utveckla scenarion är att stimulera tankar kring möjliga tänkbara händelser, möjligheter,           

risker och handlingssätt (Jarke, Bui och Carroll, 1998). Syftet med scenarioanalys är inte att              

försöka göra en förutsägelse om framtiden utan att öka beslutsfattarnas medvetenhet samt att             

hjälpa till att rama in möjliga framtider för att stödja beslutsfattare vid beslut (Tourki, Keisler               

och Linkov, 2013).  

 

Aaker och McLoughlin (2007, s. 106-107) presenterar en modell (se figur 1) för hur              

scenarioanalys kan genomföras som inkluderar tre steg; identifiera scenarion, relatera dessa           

scenarion till befintliga eller möjliga strategier och bedöma deras sannolikhet att inträffa.            

Aaker och McLoughlin (2007, s. 106-107) menar vidare att det första steget i en              

scenarioanalys bör identifiera den just nu aktuella strategisk osäkerhet som borde prioriteras            

av företaget och utefter den prioriterade osäkerheten sedan identifiera olika möjliga           

scenarion. Efter att flera scenarion har identifierats är nästa steg i processen att relatera de               

identifierade scenariona till befintliga strategier och till nya alternativ. Detta gör det möjligt             

att testa olika utfall i kombination med olika strategier för att kunna identifiera fördelar och               

nackdelar med olika kombinationer (ibid). I den sista fasen i modellen betonar Aaker och              

McLoughlin (2007, s. 108) vikten av utvärdera scenarionas sannolikhet att inträffa.  

 

 

 

Figur 1: Scenarioanalys.  (Aaker och McLoughlin, 2007, s. 106). Översatt från engelska. 
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Enligt Tichy (1983, s. 147) blir strategisk förändring nödvändig när en speciell händelse             

skapar en osäkerhet i någon del av organisationen. När en osäkerhet har uppstått i              

organisationen framkallar det en reaktion (Tichy, 1983, s. 118). Hirschman (1970) beskriver            

olika sätt att reagera på en förändring.  

  

2.3. Olika sätt att reagera på förändring 

Hirschman diskuterar i sitt verk Exit, voice and Loyalty (1970) begreppen “exit”, “voice” och              

“loyalty”. Dessa begrepp beskriver olika möjligheter att reagera på en förändring; exit eller             

voice. Dessa två möjligheter interagerar i sin tur sedan med det tredje begreppet, loyalty              

(Dowding et al., 2000). Exit innebär att en aktör på marknaden reagerar på en förändring               

genom att helt bryta förbindelsen med den andra parten som en reaktion på försämringen.              

Voice innebär i sin tur att aktören kan välja att uttrycka sin missnöjdhet direkt till ledningen                

genom att verbalt förmedla sin missnöjdhet över försämringen (Hirschman, 1970, s. 4).            

Shimizu (2017) definierar i sin artikel begreppen som att exit kan betraktas som ett fast beslut                

om att avsluta en pågående relation mellan olika aktörer. Begreppet voice kan i sin tur               

definieras som en aktivitet genom vilken en aktör på ett eller annat sätt skickar ett               

meddelande med förhoppning om att kunna förbättra relationen (Shimizu, 2017). Vidare           

definieras begreppet loyalty av Clark, Golder och Golder (2017) som en psykologisk            

egenskap som ökar en aktörs benägenhet att välja att använda sig av voice före exit när denne                 

ställs inför en försämring av kvalitet.  

 

Möjligheten för en aktör på marknaden att välja exit-alternativet karaktäriserar en normalt            

konkurrensutsatt marknad (Hirschman, 1970, s. 21). Exit-alternativet är mycket kraftfullt då           

det resulterar i konsekvenser såsom minskade intäkter eller nedgångar för den aktör som             

drabbas (Hirschman, 1970, s. 4). Exit är ett effektivt sätt att signalera missnöje och              

efterfrågan på en perfekt marknad men inte användbart i situationer där det inte finns några               

andra alternativ, vid exempelvis monopolmarknader (Dowding et al., 2000). I dessa fall är             

enda sättet att uttrycka sitt missnöje att uttrycka dessa verbalt (ibid). Voice inkluderar alla              

försök till att på något sätt förändra framför att fly ifrån relationen (Hirschman, 1970, s. 30).                

Som ett resultat av påtryckningarna tvingas ledningen att söka efter orsaker och möjliga             

lösningar till missnöjdheten (Hirschman, 1970, s. 4). Voice har funktionen att           
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uppmärksamma misstag, men sedan måste ledningen ges tid till att svara på påtryckningarna             

(Hirschman, 1970, s. 33).  

 

Hur lätt det är att välja exit-alternativet påverkar hur troligt det är att en aktör väljer att                 

använda sig av voice. Om exit är lättillgängligt så tenderar användandet av voice att minska               

(Hirschman, 1970, s. 76-77). På normalt konkurrensutsatta marknader tenderar användandet          

av voice vara lågt då exit är ett lättillgängligt alternativ. Voice tenderar att vara mer vanligt                

förekommande i sammanhang där exit är mindre lätt att genomföra eller till och med              

otänkbart, exempel på sådana tillfällen skulle kunna vara relationen till familj eller till staten.              

(ibid) Begreppet loyalty används för att försöka förklara varför exit ofta är uteslutet eller              

otänkbart i sådana relationer, när relationen präglas av loyalty är exit mindre troligt. Vidare              

menar Dowding et al. (2000) att det finns två olika typer av loyalty; varumärkeslojalitet eller               

grupplojalitet. Varumärkeslojalitet bygger på känslan av psykiskt motstånd till förändring.          

Grupplojalitet däremot baseras på känslan av tillhörighet och identifierar sig med gruppen i             

sig (Dowding et al., 2000). I de situationer då någon av dessa två typer av loyalty upplevs,                 

kommer alternativet att agera genom exit att bli en mer kostsam och smärtfull process än vad                

det annars varit (ibid). Hirschmans (1970, s. 3) teori har visat sig vara applicerbar inte bara på                 

olika typer av organisationer utan även sådana utan monetära intressen såsom volontära            

föreningar, handelsunioner eller politiska partier.  

 

2.4. Analysmodell 

Utifrån den teoretiska referensramen har en analysmodell (se figur 2) tagits fram för att kunna               

besvara studiens syfte. Studiens analysmodell baseras på antagandet att osäkerhet skapats av            

en extern händelse i omgivningen. Det som vidare undersöks är hur denna osäkerhet hanteras.              

Första steget i modellen utgår ifrån Aaker och McLoughlin (2007) som menar att ett företag               

kan hantera strategisk osäkerhet genom att använda den för att skapa möjliga framtida             

scenarion genom en scenarioanalys. Enligt analysmodellen som används i denna studie antas            

företagen acceptera osäkerheten som uppstår och använda den för att identifiera möjliga            

scenarion, i överensstämmelse med Aaker och McLoughlins (2007) modell för          

scenarioanalys. Det betyder att valet av förberedelser beror på vilka scenarion som            

identifieras som troliga och som därmed den befintliga strategin bör anpassas efter.  
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Efter att möjliga scenarion har identifierats utgår studiens analysmodell från Hirschmans           

(1970) teori om exit, voice och loyalty för att förklara olika sätt att reagera på den förändring                 

som uppkommer till följd av Brexit. Teorin menar att det finns två sätt att reagera på                

förändring, exit eller voice, vilka i sin tur påverkas av begreppet loyalty som är en               

psykologisk egenskap som förklarar benägenhet att använda voice framför exit. Vidare antas            

företagen i denna studies val av förberedelser bero på vilken av Hirschmans (1970) reaktioner              

på förändring som företagen väljer att använda sig av. Det vill säga, om relationen präglas av                

loyalty kommer sannolikheten att företagen väljer att reagera på förändringen genom exit att             

minska. Om exit däremot är lättillgängligt och relationen inte präglas av loyalty ökar             

sannolikheten att företagen väljer att reagera på förändringen genom exit.  

 

 

Figur 2: Framtagen analysmodell.  
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3. METOD 

 

I avsnitt 3.1. presenteras bakgrundsinformation om Europeiska unionen och Brexit med syftet            

att skapa större förståelse för ämnet. I 3.2. presenteras studiens metodval följt av 3.3. där               

valet av företag och myndighet till denna studie presenteras, vidare introduceras           

informanterna i 3.4. Avsnitt 3.5. förklarar hur operationaliseringen av studiens teoretiska           

referensram har genomförts. I avsnitt 3.6. beskrivs det hur datainsamlingen för denna studie             

har gått till och i avsnitt 3.7. presenteras analysen av studiens insamlade data. Slutligen              

presenteras även kritiska reflektioner i avsnitt 3.8.  

 

 

3.1. Fenomenet Brexit 

Europeiska unionen, EU, började som ett samarbete mellan sex länder för att undvika ett nytt               

krig efter andra världskriget år 1945. Det skapades en gemensam marknad som innebar             

ekonomisk tillväxt och där EU-länderna inte längre belastade handeln med tullar. Unionen            

fortsätter att växa och år 1973 går Storbritannien med i EU. År 1993 läggs grunden för den                 

gemensamma inre marknaden som innebär fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och fri             

rörlighet för människor. Två år senare, år 1995, går även Sverige med i EU och idag är totalt                  

28 länder medlemmar. (Europeiska Unionen, 2019a) 

 

Fri handel mellan EU:s medlemsländer är en av grundprinciperna och den inre marknaden,             

som alltså består av medlemsländerna, är en av världens största. EU har även en av världens                

mest handelsinriktade ekonomier. Förutom den fria handeln mellan medlemsländerna arbetar          

de också för en öppnare handel med resten av världen och förhandlar fram avtal med länder                

utanför EU för att eliminera eventuella handelshinder. Detta ger möjlighet för företag inom             

EU att växa genom att det blir lättare att både importera och exportera varor. (Europeiska               

Unionen, 2019b) 

 

I juni 2016 skedde en folkomröstning i Storbritannien där majoriteten av folket röstade för ett               

utträde ur EU. I mars 2017 lämnade Storbritannien in den formella utträdesansökan, vilket             

enligt Lissabonfördragets artikel 50 innebär att landet tidigast i mars 2019, två år senare,              

8 



 

kunde lämna EU (Europaportalen, 2019). Storbritannien kan därmed bli det första landet att             

gå ur EU (Sveriges riksdag, 2019). Landets utträde ur EU har kommit att kallas för Brexit,                

vilket är ett sammansatt ord av ”Britain” och ”exit”. Utträdet har trots allt fortfarande inte               

genomförts och efter långa förhandlingar om ett utträdesavtal återstår det nu att det brittiska              

parlamentet ska godkänna avtalet (Europaportalen, 2019). 

 

Utträdesavtalet innefattar villkoren för hur utträdet ska gå till och att en övergångsperiod ska              

pågå fram till och med den sista december 2020. Under den här tiden fortsätter alla EU-avtal                

att gälla som vanligt och Storbritannien har under tiden chans att bland annat hinna förhandla               

fram egna handelsavtal. Övergångsperioden är också till för att företag och myndigheter ska             

ha tid för att ställa om. Det finns dock chans till att det brittiska parlamentet inte godkänner                 

avtalet och vad som händer då är fortfarande oklart. Men utan avtalet kommer Storbritannien              

stå utanför alla internationella avtal och handeln mellan dem och de övriga EU-länderna             

kommer att påverkas. (Europaportalen, 2019) 

 

3.2. Metodval 

I denna studie har en kvalitativ metod använts för att få en djupare förståelse för hur de valda                  

företagen hanterar osäkerhet som uppstår till följd av en extern händelse. En kvalitativ studie              

lämpar sig när en liten grupp, eller individer som delar samma egenskaper, studeras på              

djupet. (Bryman och Bell, 2011, s. 398)  

 

För att kunna studera hur ett företag hanterar en osäkerhet som uppstår till följd av en extern                 

händelse valdes Brexit ut som exempel på en extern händelse som skapar strategisk             

osäkerhet. Det är intressant att studera osäkerhet genom Brexit då Storbritannien kan bli             

första landet att gå ur EU (Sveriges riksdag, 2019) vilket innebär att osäkerheten kring Brexit               

kan ses som unik. Vidare är Storbritannien en av Sveriges viktigaste handelspartners (Sweden             

Abroad, 2019), varför Brexit i hög grad kommer att påverka även svenska aktörer på den               

internationella marknaden. Företag inom läkemedelsbranschen valdes ut som exempel på          

företag som utsätts för osäkerhet till följd av en extern händelse. Läkemedelsbranschen är             

intressant att studera eftersom att den kan komma att påverkas om Storbritannien skulle             

lämna EU utan avtal. Den brittiska läkemedelsindustrin är en av världens största vilket             
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innebär att Brexit kan medföra en risk för brist på läkemedel i Sverige (Goksör, 2019).               

Vidare är läkemedel också en av Sveriges största exportprodukter (LIF, 2019). 

 

3.3. Val av företag och myndighet 

Företagen och den myndighet som ingår i studien valdes ut genom målmedvetet urval. Det              

innebär att de företag som valts ut till intervjuerna är relevanta för de forskningsfrågor som               

ställs. I målmedvetet urval är det viktigt att formulera kriterier för vad som gör informanterna               

relevanta för studien. (Bryman och Bell, 2011, s. 442) 

 

Valet av företag till studien grundades på följande två kriterier: 

- Läkemedelsföretag med verksamhet i Sverige 

- Kopplingar till Storbritannien  

Dessa kriterier formulerades på grund av valet att studera hur företag inom            

läkemedelsbranschen hanterar osäkerhet som uppstår till följd av en extern händelse. För att             

vara relevanta för studien krävs att företaget har någon form av koppling till Storbritannien.              

Företagets kopplingar till Storbritannien är relevant eftersom kopplingar till Storbritannien          

genom exempelvis import, export eller annan anknytning troligtvis betyder att företaget           

kommer att påverkas av osäkerhet som uppkommer till följd av Brexit.  

 

Recipharm och AstraZeneca valdes ut till studien eftersom att de båda levde upp till studiens               

nämnda kriterier. Recipharm har sitt huvudkontor placerat i Sverige men har bland annat två              

fabriker i Storbritannien. Det svensk-brittiska företaget AstraZeneca har sitt huvudkontor och           

bolagets näst största tillverkningsanläggning placerade i Storbritannien. Vidare är         

AstraZeneca även huvudnoterade i Storbritannien. Företagen kontaktades via mail med en           

förfrågan om att delta i studien genom att ställa upp på en intervju. I mailet framgick tydligt                 

studiens syfte och användning, detta för att öka studiens validitet genom att redan från början               

säkra att företagen på något sätt påverkas av Brexit.  

 

Kriteriet för den myndighet som valdes var att informanten skulle kunna bidra med             

ytterligare information om riktlinjer och rekommendationer om hur företagens förberedande          

inför Brexit bör gå till. Läkemedelsverket är en myndighet i Sverige som har som målsättning               
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att det ska finnas tillgång till säkra och effektiva läkemedel (Läkemedelsverket, 2020). Därför             

kontaktades Läkemedelsverket via mail med en förfrågan om att delta i studien genom en              

intervju. Även Läkemedelsverket informerades direkt i mailet om studiens syfte och           

användning för att öka studiens validitet genom att Läkemedelsverket också skulle uppfylla            

kriteriet för att delta i studien. 

 

3.4. Val av informanter 

I målmedvetet urval är det vanligt att det finns variation i urvalet och att de som intervjuas                 

skiljer sig från varandra när det gäller nyckelegenskaper (Bryman och Bell, 2011, s. 442). Att               

AstraZeneca är kunder till Recipharm bidrar till att skapa variation i urvalet då företagen              

representerar olika roller i läkemedelsbranschen. Informanterna skiljer sig från varandra vad           

gäller nyckelegenskaper eftersom de har olika titlar. De valdes även utifrån sin goda insikt i               

ämnet. Följande personer från de två företagen blev intervjuade:  

- Thomas Beck, Kvalitetschef, Recipharm  

- Jacob Lund, Kommunikationsdirektör, AstraZeneca  

 

Informanten från Läkemedelsverket valdes baserat på att hen hade god kunskap och insyn i              

frågor rörande Brexit. Informanten från Läkemedelsverket önskade att inte bli nämnd vid            

namn och kommer därför att anonymiseras enligt följande: 

- Informant, Läkemedelsverket  

 

3.5. Operationalisering av teori 

För att operationalisera teorin användes analysmodellen i avsnitt 2.4. som utgångspunkt.           

Företagen valdes på grund av deras koppling till Storbritannien och för att undersöka hur de               

påverkas av den externa händelsen Brexit utformades ett par bakgrundsfrågor där de skulle få              

chans att berätta om sitt företag samt vad de har för koppling till Storbritannien. Frågorna               

som utgår från modellen av Aaker och McLoughlin (2007) undersöker först hur företagen             

gått tillväga för att samla information om Brexit, hur deras verksamhet kan tänkas påverkas              

samt om de tänkt på olika tänkbara utfall. Därefter formulerades frågor som skulle ge svar på                

hur deras strategier påverkats och hur de har anpassat sig. Vidare formulerades frågor med              
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utgångspunkt från teorin om exit, voice och loyalty av Hirschman (1970) för att få svar på                

hur företagen bland annat ser på en framtida koppling och relation till Storbritannien. 

 

3.6. Datainsamling 

Insamlingen av data har skett genom semistrukturerade intervjuer med två svenska           

läkemedelsföretag. En kompletterande semistrukturerad intervju genomfördes med       

Läkemedelsverket för att öka studiens validitet och få förståelse för hur de som myndighet              

rekommenderar företagen att förbereda sig. Intervjuer är en av de vanligaste metoderna inom             

kvalitativa studier. Kvalitativa intervjuer ger möjlighet till detaljerade svar och strukturen är            

flexibel vilket även ger möjlighet till att ställa nya frågor och följdfrågor för att få en djupare                 

förståelse för det som undersöks (Bryman och Bell, 2011, s. 465-467). En semistrukturerad             

intervju innebär att det finns en så kallad intervjuguide, förberedda frågor som täcker vissa              

ämnen, vilken är förberedd innan intervjun utförs för att ställa frågorna på liknande sätt till de                

som intervjuas (Bryman och Bell, 2011, s. 467-472). Frågorna som ställdes till de två              

företagen samt till Läkemedelsverket finns bifogade som bilagor.  

 

Intervjuerna med de två läkemedelsföretagen genomfördes via fysiskt möte och intervjun           

med Läkemedelsverket genomfördes via telefon. Telefonintervjuer är ett bra alternativ för att            

utföra en intervju med någon som är svår att nå. Andra fördelar med telefonintervjuer är dels                

att det är kostnadseffektivt samt att personen som intervjuas kan känna sig mer bekväm och               

därför ge bättre svar på frågorna. En fördel med intervjuer som istället sker via fysiskt möte                

är att det finns chans att bland annat läsa av kroppsspråket och att man därmed minskar risken                 

för missförstånd. (Bryman och Bell, 2011, s. 488-489) 

 

Vid utförandet av samtliga intervjuer ställdes frågorna om informanterna godkände          

inspelning av intervjun, ifall de önskade att vara anonyma samt om de ville se och godkänna                

ett utkast av intervjuerna. Samtliga informanter, både från företagen och myndigheten,           

godkände inspelning av intervjuerna. Vidare godkände informanterna från Recipharm och          

AstraZeneca användandet av deras egna namn samt företagsnamnen. Informanten från          

Läkemedelsverket har anonymiserats enligt önskemål. Samtliga informanter har sett ett utkast           

av studien samt godkänt användandet av informationen. 
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3.7. Analys av data 

Efter utförandet av intervjuerna transkriberades dessa för att säkerställa att allt viktigt kommit             

med och på ett sådant sätt som informanterna berättade på för möjligheterna till en detaljerad               

analys (Bryman och Bell, 2011, s. 476). Därefter markerades de delar i svaren som ansågs               

kunna kopplas till operationaliseringen i avsnitt 3.5. Dessa delar kategoriserades sedan utifrån            

analysmodellen som beskrivs i avsnitt 2.4., vilket gjorde det möjligt att senare analysera             

datan på ett effektivt sätt.  

 

3.8. Kritiska reflektioner 

I denna studie ansågs en kvalitativ metod vara mest lämpad för att kunna besvara studiens               

syfte, trots det finns det kritik mot metoden som är viktig att ta upp. En kvalitativ studie anses                  

ofta vara subjektiv och svår att återskapa, detta på grund av att personliga tolkningar och               

uppfattningar av författarna kan påverka fynden (Bryman och Bell, 2011, s. 408). För att              

undvika detta har författarna av denna studie försökt att inta en neutral inställning till              

insamlandet av data och har till exempel försökt ställa så öppna och icke ledande frågor som                

möjligt vid intervjuerna.  

 

Enligt Yin (2007, s. 119) ska intervjuer enbart betraktas som verbala utsagor och påverkas              

därmed av vanliga problem såsom svårigheter att uttrycka upplevelser, skevheter och           

uppfattningar. Bryman och Bell (2011, s. 408-409) tar också upp att när intervjuer görs med               

ett litet antal individer i en viss organisation är det omöjligt att veta om de är representativa                 

för alla företag eller inte. Vidare diskuteras också problemen som finns när det gäller urvalet i                

kvalitativa studier och bristen på transparens (ibid). Därav har författarna av denna studie             

försökt utforma ett så tydligt metodavsnitt som möjligt. 

 

4. EMPIRI 

 

I följande tre avsnitt presenteras vad som framkommit under studiens genomförda intervjuer.            

I avsnitt 4.1. presenteras informationen från Läkemedelsverket. I 4.2. redogörs informationen           

från Recipharm och slutligen informationen från AstraZeneca i avsnitt 4.3. 
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4.1. Läkemedelsverket - en myndighet i Sverige 

Informanten uppger att Läkemedelsverket efter valet i Storbritannien 2016 började att fundera            

på hur Storbritanniens utträde ur EU skulle påverka övriga länder i Europa. Vidare berättar              

informanten att alla läkemedel i Europa godkänns i en procedur där företagen skickar in              

dokumentation med det som de vill ska ligga till grund för Läkemedelsverkets effekt- och              

säkerhetsvärdering. I Europa går alla läkemedel genom någon procedur som länderna i            

Europa gemensamt granskar, oftast är det ett utredande land och resterande länderna är             

granskande länder där de värderar risk och nytta. Informanten berättar också att            

Storbritannien har varit ett aktivt land när det gäller själva godkännandeproceduren av            

läkemedel i Europa. 

 

Informanten uppger att det är Läkemedelsverkets uppgift att få effektiva och säkra läkemedel             

till svenska patienter, vilket skulle kunna äventyras om det nuvarande Europeiska systemet            

inte håller. Informanten berättar också att det Läkemedelsverket gjorde hösten 2016 var att             

göra en analys av möjliga konsekvenser om Storbritannien skulle lämna EU och olika             

scenarios ifall det skulle bli ett Brexit utan avtal. Läkemedelsverket kollade på vilka länder              

inom Europa som tillsammans med dem skulle kunna vara med och ta på sig den större                

utredningsbördan som blir när en aktör försvinner från marknaden. Läkemedelsverket          

genomförde även en analys för att se vad som är realistiskt att de skulle kunna bidra med och                  

vad det skulle kosta i form av ytterligare resurser. Upp emot tjugo nya utredare och               

inspektörer rekryterades därefter för att klara av det ökade arbetet med fler ärenden som blev               

då Storbritannien inte längre tilldelades nya ärenden. Informanten uttrycker: 

 

“Vi har tagit höjd för att vi skall ha resurser för att ta oss an de här                 

godkännandena så att de inte blir något förhinder rent administrativt.” 

 

Enligt informanten så har Läkemedelsverket haft informationsmöten med läkemedelsföretag         

verksamma inom industrin där Läkemedelsverket sagt vad som är deras ansvar samt vad som              

är företagens egna ansvar inför Brexit. Informanten berättar vidare att ansvaret att flytta             
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tillverkningen av läkemedel och att flytta den utrustning och analysmetoder företagen haft i             

Storbritannien till ett annat land ligger helt på företagen. 

 

Informanten uppger att för att få ett försäljningsgodkännande på ett läkemedel måste det             

lämnas in dokumentation till Läkemedelsverket på tillverkningskedjan, vilket betyder att om           

något ändras i kedjan för en redan godkänd produkt måste detta rapporteras till             

Läkemedelsverket genom en ändringsanmälan. Det innebär att de företag som flyttar en del             

av tillverkningen som en följd av Brexit, nu måste anmäla detta till Läkemedelsverket för att               

få ett nytt godkännande.  

 

Informanten på Läkemedelsverket uppger att de inte kan göra så mycket för att förhindra att               

det blir en brist på läkemedel, förutom att se till att informera företagen och “pusha” dem för                 

att få företagen att ta itu med flyttbestyren. Sedan är det upp till företagen själva att se till så                   

att allting som måste göras faktiskt genomförs. Läkemedelsverkets uppgift är sedan att säkra             

att godkännandeprocessen och se till att förmågan att godkänna inte minskas och fortsätter             

utan kontinuitetsavbrott.  

 

4.2. Recipharm med huvudkontor i Sverige 

Recipharms kvalitetschef uppger att Storbritannien är en viktig exportmarknad, Recipharm          

exporterar i huvudsak från deras europeiska anläggningar till Storbritannien. Recipharm har           

även två fabriker i Storbritannien där de producerar, dels för Storbritannien men även för              

export till andra länder runtom i världen. Recipharm importerar även en del från             

Storbritannien till övriga Europa men inte alls i lika stor utsträckning som de exporterar              

läkemedel till Storbritannien. Kvalitetschefen uppger också att Storbritannien är en viktig           

marknad för Recipharm men att det inte är deras största marknad. Recipharm har nyligen lagt               

ett bud på läkemedelsföretaget Consort Medical (brittiskt bolag), detta kan innebära att            

Storbritannien kommer att bli en av Recipharms allra viktigaste marknader, inte bara när det              

gäller tillverkningen utan också för import och export.  

 

Kvalitetschefen uppger att Recipharm tidigt började med att samla information om Brexit och             

hur det skulle kunna tänkas påverka verksamheten. Vidare uppger kvalitetschefen att           
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Recipharm startade ett speciellt team redan några dagar efter folkomröstningen för att börja             

undersöka vad som är företagets koppling kring Storbritannien, lagstiftningen och vad som            

har sagts från myndighetshåll. Teamet började se över det som tillverkas i Storbritannien och              

vad som händer med anläggningarna och det som exporteras från Storbritannien till övriga             

världen, men i huvudsak till Europa. Detta team breddades senare med samtliga            

kvalitetschefer på alla anläggningar som har någon form av import till Storbritannien för att              

kolla på vad som händer med det som tillverkas i Europa och ska skickas till Storbritannien.                

Genom att göra detta uppger kvalitetschefen att Recipharm skapade sig en bild över hur              

komplexa förändringarna skulle bli. Kvalitetschefen uppger att arbetet med förberedelserna          

har pågått kontinuerligt sedan datumet för folkomröstningen samt att Recipharm har följt            

massmedia och de beslut som kommit från det brittiska underhuset (House of Commons),             

vilka har kommit med många riktlinjer. Utifrån detta har Recipharm sedan anpassat sina             

strategier och tidsplaner. Vidare talar kvalitetschefen också om att Recipharm är färdiga med             

alla förberedelser.  

 

Kvalitetschefen på Recipharm menar att Brexit kommer att påverka deras verksamhet och att             

de därmed har sett över alternativen att flytta en del av verksamheten i det fall att det blir ett                   

Brexit utan avtal. För vissa delar av verksamheten har Recipharm byggt ett nytt laboratorium              

i Uppsala där det kommer bedrivas analys av de produkter Recipharm tillverkar idag, men              

även ha förberedelse för framtida eventuella Brexit-volymer. Detta laboratorium har redan           

alla tillstånd som behövs för import från länder utanför EU om det skulle bli ett avtalslöst                

Brexit. När det gäller andra delar av verksamheten uppger kvalitetschefen på Recipharm att             

de kommer att förlita sig på två av deras italienska anläggningar där de redan har de                

nödvändiga tillstånden. 

 

Recipharms kvalitetschef uppger att de hoppas på att det blir ett utträdesavtal och att det               

avtalet ligger i linje med vad som redan sagts. Recipharm har dock förberett sig på olika                

tänkbara utfall. Kvalitetschefen uppger att eftersom Recipharm tillverkar läkemedel på          

uppdrag av andra företag måste de anpassa sig specifikt efter varje kund och har därmed               

också gjort upp olika lösningar. Vidare uttrycker kvalitetschefen: 
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“Det finns ingen one size fits all, så kan inte vi jobba eftersom att vi jobbar                

business to business” 

  

Kvalitetschefen uppger att om det skulle bli ett avtalslöst Brexit skulle det innebära att det               

blir en mer komplex byråkrati, framförallt i hur läkemedel får certifieras in i de olika               

länderna. Det vill säga, hur läkemedelsansvariga fortsatt kommer att få godkänna läkemedel            

som exporteras från Storbritannien samt hur läkemedelsansvariga i andra EU-länder kommer           

få godkänna läkemedel som importeras till Storbritannien.  

 

För att förhindra att det blir brist på läkemedel krävs en del åtgärder men eftersom Recipharm                

tillverkar läkemedel på uppdrag av andra företag uppger kvalitetschefen att de inte har något              

ansvar när det kommer till att undvika läkemedelsbrist. Recipharms kvalitetschef talar också            

om att det har gått ut brev från den brittiska läkemedelsmyndigheten till alla läkemedelsbolag              

som säger att de måste förbereda inför Brexit. Vidare uppger kvalitetschefen att samtliga av              

Recipharms kunder har förberett sig inför Brexit och att Recipharm har sett ökade             

produktionsvolymer som en följd av detta.  

 

Trots osäkerheterna som Brexit innebär så uppger kvalitetschefen att Recipharms intresse för            

Storbritannien snarare har ökat och att han även tror att det märks efter att Recipharm har lagt                 

ett bud på Consort Medical. Recipharm ser på Storbritannien som en framtidsmarknad.            

Slutligen verkar kvalitetschefen optimistisk när det gäller ett Brexit med avtal. Han säger att              

han personligen tror på britterna och att britterna kommer att komma fram till en pragmatisk               

lösning. 

 

4.3. AstraZeneca med huvudkontor i Storbritannien 

Kommunikationsdirektören uppger att AstraZeneca har en stark koppling till Storbritannien          

då det är ett svenskt-brittiskt företag med huvudkontoret placerat i Cambridge, England.            

AstraZeneca har även bolagets näst största tillverkningsanläggning och en         

forskningsanläggning placerade i Storbritannien. Kommunikationsdirektören berättar att       

Storbritannien inte är deras absolut största marknad men att den marknaden i alla fall ligger               

bland topp tio. Kommunikationsdirektören tillägger också att AstraZeneca är en av Sveriges            
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största exportföretag och att AstraZeneca är en viktig spelare när det gäller forskning och              

utveckling.  

 

Enligt kommunikationsdirektören tog AstraZeneca ställning redan innan folkomröstningen        

2016 och var ett av få bolag som sa att Brexit var en dålig idé. Kommunikationsdirektören                

tillägger också att AstraZeneca fortfarande inte tycker att det är en bra idé, varken för patient                

eller för forskning. Tidigt efter folkomröstningen började AstraZeneca med att samla           

information om Brexit och hur det skulle kunna tänkas påverka deras verksamhet.            

Kommunikationsdirektören berättar vidare att AstraZeneca har arbetat nära myndigheterna i          

Storbritannien och i övriga EU-länder. De har också tittat mycket på hur framtida             

handelsavtal skulle kunna se ut och har förberett sig på olika utfall och även möjligheten att                

det skulle kunna bli ett Brexit utan avtal. 

 

AstraZenecas verksamhet kommer att påverkas av Brexit men kommunikationsdirektören         

uppger att de inte planerar att flytta varken deras huvudkontor, som ligger i Storbritannien,              

eller någon annan verksamhet från Storbritannien. Däremot har AstraZeneca byggt ett nytt            

laboratorium i Södertälje där de planerar att kvalitetstesta läkemedel i det fall att det blir ett                

avtalslöst Brexit. År 2013, alltså innan Storbritanniens folkomröstning om att lämna EU, tog             

AstraZeneca ett beslut om att bygga en ny anläggning i Cambridge,           

kommunikationsdirektören berättar att det beslutet inte har påverkats.        

Kommunikationsdirektören uppger vidare att AstraZeneca hoppas på att det blir ett Brexit            

med avtal men att de har förberett sig på olika tänkbara utfall. Kommunikationsdirektören             

uppger att AstraZeneca har kollat på vad som är “worst case” och hur företaget kan förbereda                

sig på det samt att AstraZeneca har investerat så mycket som krävs, till exempel i det nya                 

laboratoriet som byggts i Södertälje. 

 

För att förhindra att det blir brist på läkemedel till följd av Brexit har AstraZeneca (som är en                  

av Recipharms kunder) byggt upp ett lager och har även förberett för alternativa fraktvägar ut               

ur Storbritannien. AstraZeneca har också undersökt hur eventuella tullar skulle slå.           

Kommunikationsdirektören uppger också att de har tilltro till att även myndigheterna vill            

undvika en brist på läkemedel så om det skulle uppstå en situation där det finns risk för                 

läkemedelsbrist, får AstraZeneca förhoppningsvis ett bättre förhandlingsläge än vad de har           
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nu. Vidare uppger kommunikationsdirektören att det bara är att se till att följa de hårda               

rutinerna de redan har.  

 

Trots Brexit och osäkerheten är AstraZenecas kommunikationsdirektör också tydlig med att           

de inte har några planer på att flytta någon verksamhet från Storbritannien och att              

Storbritannien är och kommer att fortsätta vara en viktig del av AstraZenecas bolag. Vidare              

uppger kommunikationsdirektören att AstraZeneca generellt tror på handel och samarbete          

mellan gränserna och har tyckt att det har varit bra att resurser, såsom duktiga medarbetare,               

kan röra sig fritt mellan länderna. Slutligen verkar även AstraZeneca optimistiska när det             

gäller ett Brexit med avtal.  

 

5. ANALYS 

Analysen skrivs med utgångspunkt i studiens analysmodell som presenterades i avsnitt 2.4.            

Analysmodellen baseras på antagandet att osäkerhet skapats av en extern händelse i ett             

företags omgivning. Det studien vidare undersöker är hur denna osäkerhet hanteras av            

företagen som ingår i studien. Första steget i studiens analysmodell utgår ifrån Aaker och              

McLoughlins (2007) sätt att hantera strategisk osäkerhet genom scenarioanalys. I denna           

studie antas företagen acceptera osäkerheten och använda det för att skapa möjliga framtida             

scenarion. Det betyder att hur företagen väljer att förbereda sig beror på vilka scenarion som               

identifieras som troliga och den befintliga strategin därmed bör anpassas efter. Efter att             

möjliga scenarion har identifierats utgår analysmodellen från Hirschmans (1970) teori om           

exit, voice och loyalty för att förklara olika sätt att reagera på förändring. AstraZenecas och               

Recipharms val av förberedelser antas i analysmodellen bero på vilken av Hirschmans (1970)             

reaktioner på förändring som företagen väljer att använda sig av. Vilket innebär att om              

relationen präglas av loyalty kommer sannolikheten att företagen väljer att reagera på            

förändringen genom exit att minska. Om exit däremot är lättillgängligt och relationen inte             

präglas av loyalty ökar sannolikheten att företagen väljer att reagera på förändringen genom             

exit.  
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5.1. Förändringar i den externa miljön  

Storbritannien kan bli det första landet att gå ur EU (Sveriges riksdag, 2019), vilket innebär               

att konsekvenserna av Brexit blir svåra att förutspå. Då Brexit är en unik händelse och den                

första i sitt slag skapar den en stor osäkerhet som inte går att minska genom ytterligare                

insamling av information. Trots osäkerheten måste företagen förbereda sig på olika möjliga            

utfall av Brexit för att undvika att vara oförberedda den dag då utträdet blir verklighet.  

 

När en extern händelse skapar en osäkerhet i någon del av organisationen blir en strategisk               

förändring nödvändig (Tichy, 1983, s. 147). Brexit ses i denna studie som en händelse som               

skapar en strategisk osäkerhet som i sin tur tvingar företagen till att anpassa sina strategier.               

Brexit innebär också en förändring som kan komma att kräva stora omställningar utan att              

huvudsakligen påverka företagskulturen, vilket enligt Johnson, Whittington och Scholes         

(2011, s. 465- 467) definierar den typ av strategisk förändring som kallas rekonstruktion.             

Kvalitetschefen på Recipharm och kommunikationsdirektören på AstraZeneca uppger att         

Brexit kommer att påverka verksamheten. Detta tyder på att både Recipharm och            

AstraZeneca har identifierat osäkerheten i samband med den externa händelsen Brexit och            

har gjort bedömningen att företagen kommer att påverkas av händelsen.  

 

5.2. Hantera osäkerhet med hjälp av scenarioanalys 

I de fall då osäkerheten inte kan reduceras genom ytterligare information eller analys, vilket i               

denna studie anses stämma in på osäkerheten kring Brexit, kan osäkerheten istället hanteras             

genom att utföra en så kallad scenarioanalys (Aaker och McLoughlin, 2007, s. 103). Både              

AstraZeneca och Recipharm uppger att företagen tidigt efter folkomröstningen i          

Storbritannien började se över hur Brexit skulle kunna påverka den egna verksamheten. På             

grund av den rådande osäkerheten konstaterades att företagen inte kunde förbereda sig för             

endast ett möjligt utfall. Enligt Aaker och McLoughlin (2007, s. 103) ger användandet av              

scenarioanalys företaget möjlighet att acceptera osäkerheten och istället hantera den genom           

att skapa möjliga framtida scenarion.  

 

Aaker och McLoughlin (2007, s. 106-107) menar att det första steget i en scenarioanalys bör               

identifiera den just nu aktuella osäkerheten som bör prioriteras. Denna identifiering är något             
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som Läkemedelsverket har hjälpt företag inom läkemedelsindustrin med då de arrangerat           

informationsmöten där de uppmärksammat företagen på deras ansvar inför Brexit. Vidare har            

företagen själva tidigt identifierat möjligheten att Storbritannien röstar för ett utträde ur EU i              

folkomröstningen 2016 som en extern händelse som de varit uppmärksamma på då de båda              

uppger att de följt valet och att företagen kort efter folkomröstningen påbörjade sina             

förberedelser. Både kvalitetschefen från Recipharm och kommunikationsdirektören från        

AstraZeneca uppger att företagen har förberett sig för olika tänkbara utfall av Brexit, inte              

minst på om det skulle bli ett Brexit utan avtal. Att AstraZeneca och Recipharm har förberett                

sig på olika tänkbara utfall av Brexit tyder på att företagen har valt att acceptera osäkerheten                

som uppstår kring den externa händelsen och istället använda osäkerheten för att identifiera             

möjliga framtida utfall genom scenarion. Jarke, Bui och Carroll (1998) definierar ett scenario             

som en beskrivning av en möjlig uppsättning händelser som rimligen kan tänkas äga rum.              

Vidare uppger AstraZenecas kommunikationsdirektör att företaget har undersökt hur framtida          

handelsavtal skulle kunna se ut, vilket skulle kunna ses som ett försök till att identifiera               

möjliga scenarion som kan tänkas äga rum. Kommunikationsdirektören uppger att          

AstraZeneca har förberett sig för olika tänkbara utfall av Brexit, vilket passar in på Jarke, Bui                

och Carrolls (1998) definition av ett scenario. Att identifiera olika möjliga scenarion ingår             

enligt Aaker och McLoughlin (2007, s. 106-107) i det första steget i modellen för              

scenarioanalys. Då företagen i denna studie antas följa modellen för scenarioanalys innebär            

det att AstraZeneca och Recipharm i sina förberedelser identifierat olika scenarion som kan             

tänkas uppstå till följd av osäkerheten som Brexit skapar.  

 

Företagen har förberett sig inför förändringen genom att försöka samla in tillgänglig            

information för att på så sätt kunna skapa klarhet i hur förändringen kan tänkas påverka den                

egna verksamheten. Kvalitetschefen från Recipharm uppger att Recipharm har följt          

massmedia och riktlinjer som kommit från det brittiska underhuset. Utifrån denna           

information har företaget sedan anpassat sina strategier och tidsplaner, vilket stämmer           

överens med Aaker och McLoughlins (2007, s. 107) andra steg i en scenarioanalys. I det sista                

steget i sin modell betonas vikten av att utvärdera scenarionas sannolikhet att inträffa, vilket              

kommunikationsdirektören från AstraZeneca uppger att AstraZeneca har gjort genom att ta           

höjd för eventuella konsekvenser genom att förbereda sig på vad som           

kommunikationsdirektören uttrycker som “worst case”.  
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Båda företagen uppger i respektive intervjuer att förberedelser sker för ett scenario där det              

blir ett Brexit utan avtal. I enlighet med sista steget i modellen för scenarioanalys, tyder               

AstraZenecas och Recipharms förberedelser på att företagen uppskattat sannolikheten för att           

ett Brexit utan avtal ska inträffa som tillräckligt stor för att förbereda sig på det scenariot.                

Kvalitetschefen från Recipharm uppger att alternativen för att flytta en del av verksamheten             

om det skulle bli ett Brexit utan avtal har setts över, samt att Recipharm har byggt ett nytt                  

laboratorium i Uppsala för analys av produkter som Recipharm tillverkar. Laboratoriet har            

också utrymme för eventuella framtida ökade volymer till följd av Brexit. Likaså har även              

AstraZeneca förberett sig på ett Brexit utan avtal genom att bygga ett nytt laboratorium i               

Södertälje där AstraZeneca planerar att kvalitetstesta läkemedel om det skulle bli ett Brexit             

utan avtal. Även Läkemedelsverket har förberett sig för olika tänkbara scenarion genom att             

rekrytera fler utredare för att kunna klara av det ökade arbetet som kommer komma med fler                

ärenden att utreda samt kunna säkra godkännandeprocessen. Trots det betonar informanten           

från Läkemedelsverket att det är upp till företagen själv att se till att de utför de nödvändiga                 

förberedelserna.  

 

Eftersom att Brexit innebär en risk för att läkemedelsbrist uppstår är det viktigt att företagen               

förbereder sig för att undvika läkemedelsbrist. Informanten från Läkemedelsverket uppger att           

Läkemedelsverket utöver den information och stöd som getts till företagen och försök att             

“ pusha” företagen till att ta itu med flyttbestyren, inte kan göra något för att förhindra att det                 

blir brist på läkemedel till följd av Brexit. Kvalitetschefen på Recipharm i sin tur uppger att                

Recipharm inte har något ansvar för varuförsörjning. Vidare berättar Recipharms          

kvalitetschef att den brittiska läkemedelsmyndigheten informerat alla läkemedelsbolag om att          

företagen måste förbereda inför Brexit. Samtliga av Recipharms kunder har förberett sig då             

Recipharm har sett ökade produktionsvolymer inför Brexit. AstraZeneca, vilka är Recipharms           

kunder, uppger i intervjun att AstraZeneca i syfte att förhindra att läkemedelsbrist som             

uppstår som en följd av Brexit har byggt upp ett lager, förberett för alternativa fraktvägar ut                

ur Storbritannien samt undersökt hur eventuella tullar skulle kunna slå. Företagen och            

myndigheten som ingår i studien uppger att förberedelser sker inför Brexit, om än på olika               

sätt. Att förberedelserna skiljer sig åt mellan studiens företag och myndighet antas bero på              

deras olika roller inom läkemedelsbranschen som vidare antas innebära olika          
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ansvarsområden. Exempel på olika ansvarsområden som studiens företag och myndighet har           

skulle kunna vara Läkemedelsverkets informerande och stödjande roll samt AstraZenecas          

ansvar för varuförsörjning. Enligt studiens analysmodell påverkas valet av AstraZenecas och           

Recipharms förberedelser av vilken av Hirschmans (1970) reaktioner på förändring som           

företagen väljer att använda sig av.  

 

5.3. Olika sätt att reagera på förändring 

Hirschman diskuterar i sitt verk Exit, voice and Loyalty (1970) begreppen “exit”, “voice” och              

“loyalty”, som beskriver olika möjligheter att reagera på förändring. Enligt analysmodellen           

används Hirschmans (1970) teori för att förklara hur läkemedelsföretagen väljer att reagera            

på den förändring som uppstått till följd av den externa händelsen i företagens omgivning.              

Begreppet loyalty definieras av Clark, Golder och Golder (2017) som en psykologisk            

egenskap som tenderar att öka kundens benägenhet att välja att använda sig av voice före               

exit. Dowding et al. (2000) menar att det finns två olika typer av loyalty; varumärkeslojalitet               

eller grupplojalitet. I situationer då relationen präglas av någon av dessa två typer av loyalty               

kommer exit att bli en mer kostsam process än vad det annars varit (ibid).  

 

Vidare menar Shimizu (2017) att begreppet voice kan definieras som en aktivitet genom             

vilken aktören på ett eller annat sätt skickar ett meddelande med förhoppning om att kunna               

förbättra den befintliga relationen. Användandet av voice tenderar enligt Hirschman (1970, s.            

76-77) att vara mer vanligt förekommande i sammanhang där exit är mindre lätt att              

genomföra eller till och med otänkbart. AstraZeneca valde att använda sig av voice i en               

situation där exit var otänkbart genom att redan innan folkomröstningen 2016 ta ställning och              

uttrycka att Brexit var en dålig idé. AstraZenecas kommunikationsdirektör uppger att           

AstraZeneca fortfarande står fast vid att de inte tycker att Brexit är bra varken för patient eller                 

för forskning. Kommunikationsdirektören uppger även att AstraZeneca generellt tror på          

handel och samarbete över landsgränser och att AstraZeneca tycker att det har varit bra att               

resurser, exempelvis i form av duktiga medarbetare, kan röra sig fritt mellan länderna.             

AstraZeneca väljer att använda sig av voice med förhoppning om att kunna förbättra             

situationen. Detta antas bero på att AstraZenecas relation till Storbritannien antas präglas av             

loyalty vilket gör exit otänkbart. I AstraZenecas fall antas relationen till Storbritannien            
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präglas av grupplojalitet, eftersom att AstraZeneca är ett svenskt-brittiskt företag.          

AstraZenecas relation till Storbritannien stämmer överens med Dowding et als. (2000)           

resonemang om att grupplojalitet baseras på att känna tillhörighet och identifiera sig med             

gruppen. AstraZenecas informant uppger vidare att de inte har några planer på att flytta någon               

verksamhet från Storbritannien samt att Storbritannien är, och kommer att fortsätta att vara,             

en viktig del av AstraZeneca. Recipharms kvalitetschef uppger i intervjun att Recipharm            

nyligen lagt ett bud på läkemedelsföretaget Consort Medical, om köpet skulle gå igenom             

innebär det att Storbritannien kommer att bli en av Recipharms allra viktigaste marknader.             

Att Recipharm väljer att lägga ett bud på ett brittiskt bolag mitt under pågående Brexit               

förhandlingar antyder att Recipharm har en god framtidstro på Storbritannien och att            

Recipharm fortsatt vill investera i landet för framtiden. Om Recipharms köp av Consort             

Medical blir verklighet antas det innebära att relationen mellan Recipharm och Storbritannien            

tydligare kommer att präglas av loyalty då köpet skulle innebära att Storbritannien blir en av               

Recipharms viktigaste markander.  

 

Shimizu (2017) menar i sin artikel att begreppet exit kan betraktas som ett fast beslut om att                 

avsluta en pågående relation mellan två aktörer. Hur lätt det är att välja exit påverkar hur                

troligt valet av voice är. Om exit är lättillgängligt så tenderar kundens användande av voice               

att minska (Hirschman, 1970, s. 76-77). Alternativet att använda sig av exit som reaktion på               

den rådande osäkerheten har inte varit aktuellt för Recipharm eller AstraZeneca. Recipharms            

kvalitetschef uppger att Recipharm endast kommer att flytta verksamhet från Storbritannien           

om det blir nödvändigt. AstraZenecas kommunikationsdirektör uppger i sin tur att           

AstraZeneca inte har några planer på att flytta varken huvudkontoret eller annan verksamhet             

från Storbritannien på till följd av Brexit. Inte heller kommer AstraZenecas tidigare beslut om              

att bygga en ny anläggning i Cambridge att påverkas. Att företagen inte ser exit som ett                

alternativ när det kommer till relationen till Storbritannien kan antas bero på att alternativet              

att välja exit inte kan anses som lättillgängligt. Om AstraZeneca och Recipharm valde exit              

som reaktion på förändringen antas det kräva etablering av nya anläggningar utanför            

Storbritannien vilket skulle innebära stora kostnader.  
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6. SLUTSATS 

Denna studie har undersökt hur två utvalda svenska läkemedelsföretag hanterar osäkerhet           

som uppstår till följd av en extern händelse. Händelsen som studien undersökt detta genom är               

Storbritanniens kommande utträde ur EU. Studien finner att Recipharms och AstraZenecas           

relation till Storbritannien påverkar hur företagen väljer att reagera på förändring samt hur de              

därmed väljer att förbereda sig. Företagens förberedelser skiljer sig åt vilket kan förklaras             

med att företagen har olika roller inom läkemedelsbranschen vilket innebär att de agerar på              

olika sätt för att hantera den osäkerhet som uppstår till följd av Brexit.  

 

I studien antas företagen som studeras välja att hantera osäkerheten genom att acceptera             

osäkerheten och istället använda den för att förbereda sig på olika möjliga alternativa utfall av               

Brexit. Studien visar vidare att företagens relation till Storbritannien antas påverka hur            

företagen väljer att reagera på Brexit. Det vill säga om relationen präglas av loyalty minskar               

sannolikheten att företagen väljer att använda sig av exit. Företagen ser exit som otänkbart på               

grund av sina starka kopplingar till Storbritannien samt att alternativet att lämna            

Storbritannien skulle innebära stora omställningar och kostnader.  

 

6.1. Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Tidigare studier har studerat andra typer av osäkerhet i andra branscher. Denna studie ämnar              

bidra med insikt i hur företag väljer att hantera och reagera på osäkerhet som uppkommer till                

följd av en extern händelse. Denna studie bidrar vidare med tre olika perspektiv på hur               

osäkerheten i denna situation uppfattas eftersom att företagen och myndigheten antas ha olika             

roller inom samma bransch.  

 

Det resultat som presenteras i studien visar att den osäkerheten som uppstår till följd av               

Brexit kan hanteras genom att acceptera osäkerheten och använda den för att identifiera             

troliga konsekvenser av Brexit genom scenarion. Denna studie bidrar med kännedom om            

olika sätt att hantera osäkerhet vilket kan göra det möjligt för andra företag att kunna skapa                

möjligheter och dra nytta av externa förändringar.  
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6.2. Förslag på framtida forskning  

Resultatet av denna studie öppnar upp för vidare studier inom ämnet. Förslagsvis kan             

ytterligare studier genomföras inom samma bransch men med andra företag för att på så vis               

kunna avgöra om denna studies resultat stämmer även i en studie som genomförs med andra               

företag. Ytterligare ett förslag till framtida forskning kan vara att undersöka företag vars             

relation till Storbritannien skiljer sig från företagen i denna studie, för att på så sätt undersöka                

om företag med en annan relation till Storbritannien väljer att hantera och reagera på Brexit               

annorlunda.   
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till Läkemedelsverket 

 

Etik/Inledande frågor 

Ge information vad det kommer användas till! 

- Är ni okej med att vi spelar in intervjun? 

- Önskar ni att företaget eller ert namn är anonymt? 

- Vill ni se det vi skrivit om er innan vi publicerar det? 

 

Brexit 
- Hur ser ni på Brexit? 

- Hur påverkas er verksamhet av Brexit? 

- Hur har ni förberett er? 

- Vad gör ni för att förhindra att det blir brist på läkemedel? 

- Hur rekommenderar ni att företagen förbereder sig? 

 

Avslutande frågor 

- Önskar ni tillägga eller utveckla något? 

- Är det okej att vi kontaktar er igen om vi behöver komplettera någon fråga? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till Recipharm & AstraZeneca 

 

Etik/Inledande frågor 

- Är ni okej med att vi spelar in intervjun? 

- Önskar ni att företaget eller ert namn är anonymt? 

- Vill ni se det vi skrivit om er innan vi publicerar det? 

 

Bakgrundsfrågor 

- Kan du göra en kort summering om vad ert företag gör? 

- Vilken roll har du på företaget? 

- Vad har ni för kopplingar till Storbritannien idag? 

- Hur stor andel av er marknad utgörs av Storbritannien? 

- Export/import? 

Brexit 

- Hur har ni samlat information om Brexit? 

- Hur förhåller ni er till Brexit? 

- Hur påverkas er verksamhet av Brexit? 

- Har ni tänkt på olika utfall av Brexit? 

 

Strategi 

- Har ni gjort upp strategier för att hantera Brexit? Om ja, hur? 

- Har ni gjort upp en huvudstrategi eller flera olika baserade på vilket utfall det blir?               

Om ja, hur? 

- Hur har era strategier påverkats av Brexit?  

- Tror ni att det finns en risk att det blir ett avtalslöst Brexit? 

- Hur ser ni på ett avtalslöst Brexit?  

- Vad gör ni för att förhindra att det blir brist på läkemedel? 

 

Exit, voice och loyalty 

- Har ni funderat på hur olika utfall kan tänkas påverka er organisation? 
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- Hur ser ni på er fortsatta koppling till Storbritannien efter Brexit?  

- Hur planerar ni lösa problem som kom tänkas uppstå som en följd av Brexit?  

- Hur ser ni på en förändrad relation till Storbritannien efter Brexit?  

 

Avslutande frågor 

- Önskar ni tillägga eller utveckla något? 

- Är det okej att vi kontaktar er igen om vi behöver komplettera någon fråga? 
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