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Den kris som den stora läkemedelsin
dustrin nu genomgår kommer att radikalt 
förändra life sciencessektorn i Sverige 
och västvärlden. Det senaste decenniets 
omstrukturering inom »Big Pharma« har 
medfört att man kapat drygt 
300 000 arbetstillfällen i Euro
pa, USA och Japan för att pare
ra den sjunkande lönsamheten. 

Mellan 2007 och 2012 inne
bar detta reducerade vinstnivå
er på 67 miljarder amerikanska 
dollar för de största läkeme
delsbolagen. Neddrag ningar na 
av verksamheten har påverkat 
industrin på alla områden: FoU, 
organisation och management 
liksom försäljning [1]. 

Rent teoretiskt skulle man 
kunna hävda att detta också innebär att 
patienter, samhälle och industri går miste 
om en poten tiell utvecklingskapacitet på 
ca 6–10 nya läkemedel per år från Big 
Pharma. Om kapaciteten i de stora bolagen 
nu minskar alltmer, hur ska vi då skapa 
drivkrafter för life sciencessektorn att 
utveckla fler  in no vativa läkemedel? 

Offensiv innovationspolitik avgörande
Industrins innovationskapacitet är inte 
bara en funktion av hälso och sjukvårds
marknadernas behov, utan den är även i 
stor utsträckning beroende av nationella 
innovations, hälso och marknadspoli
tiska åtgärder. 

För politiker är det därför viktigt att för
stå de komplexa drivkrafterna på läkeme
delsmarknaden för att kunna verka för en 
optimal avvägning mellan stats och mark
nadsaktivitet på innovationsområdet. 

Läkemedelsmarknaden är således inte 

oberoende av staten. Om man är angelä
gen om att bevara en livskraftig life sci
encessektor i landet, är en offensiv of
fentlig innovationspolitik av avgörande 
betydelse (Fakta 1). 

Läkemedelsindustrin byter marknad
En viktig signal som den pågående ut
vecklingen sänder till oss är att dagens 
förändring indikerar hur den globala lä
kemedelsindustrin tror att de framtida 
marknaderna kommer att utvecklas. 

Under de kommande åren räknar man 
med att den största globala tillväxten av 
läkemedelsförsäljning sker i 17 länder, där 
marknaden under de närmaste åren kan 
komma att öka i storleksordningen 15–25 
procent. 

I tillväxtländer [2] som 
Kina, Brasilien, Ryssland, In
dien, Venezuela, Polen, Ar
gentina, Turkiet, Mexiko, 
Vietnam, Sydafrika, Thai
land, Indonesien, Rumänien, 
Egypten, Pakistan och Ukrai
na har Big Pharma konkur
rensfördelar i kraft av sin 
storlek för att lansera etable
rade läkemedel. 

På de etablerade markna
derna i Europa, USA och Ja
pan däremot uteblir tillväx

ten på grund av att det inte finns tillräck
ligt med nya patentskyddade läkemedel 
att introducera på dessa marknader.

Industrins skifte av fokus från västvärl
den till ett antal växande ekonomier i öst 
ska också ses mot bakgrund av att dessa 
grupper av tillväxtländer förväntas att 
kraftigt öka sina utgifter för statligt och 
privat finansierad hälso och sjukvård [2].

Sverige kan bli en attraktiv region
Den pågående förändringen av de globala 
läkemedelsmarknaderna förklarar således 
i stor utsträckning även neddragningarna 
och utvecklingen här i Sverige. I denna för
ändringsprocess är det viktigt att optimera 
förutsättningarna för innovativa life sci
encesplattformar inom de mest konkur
renskraftiga kunskapsbaserade klustren 
vid universitet/högskolor och sjukhus. 

Klassiska och verksamma åtgärder i så
dana nationella satsningar är t ex att satsa 

på utveckling av regionala forskningspar
ker och kluster för små till större teknik
intensiva företag samt stötta skapandet 
av spetsutbildningar inom innovation och 
entreprenörskap liksom att skapa öppna 
och kraftfulla innovationsnätverk inom 
vården och akademin (Fakta 1).

Sådana innovationspolitiska sats
ningar i Sverige skulle gynna såväl små 
innovationsbolag som medelstora till 
stora processorienterade företag i bran
schen. Så även om Sveriges relativa be
tydelse som läkemedelsmarknad i ett 
globalt perspektiv kommer att minska 
inom de närmaste decennierna, uteslu
ter det inte att vi kan vara en attraktiv 
region för innovativ läkemedelsutveck
ling även i ett internationellt perspektiv.

Offentliga sektorn bakom innovationer
Ett annat perspektiv inom läkemedels
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Den globala läkemedelsindustrin be-
finner sig i en omfattande omstruktu-
reringsprocess. 
Händelseutvecklingen i Sverige i 
samband med AstraZenecas nedlägg-
ningsbesked i Södertälje är en del av 
denna förändringsprocess. 
Samtidigt ökar antalet entreprenörer 
och anställda i små och medelstora 
företag och dynamiska life sciences-
kluster i t ex Uppsala. 
De förutsättningar som Sveriges nä-
ringslivsföreträdare och politiker nu 
skapar är avgörande för en framtida 
life sciences-sektor i landet.
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sektorn som visar att aktörer i öppna 
innovationssystem har stor betydelse är 
att nya data visar att en större andel 
»innovativa« läkemedel (enligt den 
amerikanska läkemedelsmyndigheten 
FDA:s definition) kommer från den aka
demiska och offentliga sektorn än vad 
man tidigare trott. Under de senaste 40 
åren har 9,3 procent av alla nya läkeme
del och vacciner haft ursprung i den of
fentliga sektorn [3]. Speciellt har detta 
gällt läkemedel inom onkologi, hemato
logi och infektionsmedicin, vilka är ty
piska områden där det föreligger »stora 
medicins ka behov«. 

Av de läkemedel som erhöll »priori
tetsbedömning« av registreringsmyn
digheter visade det sig att 19 procent 
hade ursprung i akademisk forskning 
eller andra samhälleligt baserade källor. 

Dessutom – när de registrerade läke
medlen karakteriserades efter innova
tionshöjd (dvs att de var avsedda för sjuk
domar där man tidigare saknade till
fredsställande behandling) visade det 
sig att 50 procent av de läkemedel som 
registrerats mellan 1988 och 2007 hade 
ett sådant samhälleligt ursprung [4]. 

Storsäljarna räcker inte till
En trend inom Big Pharma har därför 
varit att komplettera bristerna i den 
egna innovationsstrategin med uppköp 
av små innovativa företag som utvecklat 
lovande läkemedelskandidater – i för
hoppningen att fylla »innovationsga
pet«. 

En analys som nyligen gjordes av cirka 
6 000 biomedicinska projekt som var 
tillgängliga för licensiering i sent sta
dium visade att bara ungefär 200 kunde 
anses vara möjliga kandidater för att fyl
la en vikande »produktportfölj« för Big 
Pharma [2]. Av dessa projekt hade cirka 
100 potentialen att nå status som stor
säljare (blockbuster), vilket i marknads

värde skulle motsvara ungefär 30 mil
jarder amerikanska dollar i årligt för
säljningsvärde. 

Det är alltså alltmer uppenbart att an
talet tillgängliga storsäljare inte kom
mer att räcka till för att upprätthålla Big 
Pharmas nuvarande affärsmodell.

Högproduktiva jobb ett mål
Eftersom olika slags innovationer är en 
av de viktigaste källorna till långsiktig 
nationell produktivitetstillväxt [5], är 
det viktigt att vidta kraftfulla innova
tionspolitiska åtgärder. För ett land som 
Sverige är det därför viktigt att satsa på 
kunskap. Den viktigaste kraften bakom 
förändringen av produktionens struk
tur inom ett kunskapsintensivt indu
strisegment som t ex life sciencessek
torn är utvecklingen av nya pro
duktinnovationer. 

Ett viktigt och angeläget mål för  
svensk innovationspolitik inom life 
 sciencessektorn blir därför att skapa 
högproduktiva jobb. Det betyder att 
produktiviteten och dess tillväxt måste 
stå i centrum för innovationspolitiken. 
En utmanande tanke är att den tidigare 
koncentrationen av stora läkemedelsfö
retag i Sverige tenderade att konservera 
en föråldrad innovationsstruktur sna
rare än att fungera som en stimulerande 
kraft för framväxt av en konkurrens
kraftig life sciencessektor. 

Life sciences-sektorn växer
Det skulle i så fall innebära att antalet 
anställda i life sciencessektorn skulle 
öka snarare än minska när de stora lä
kemedelsföretagens slutna innovations
strukturer öppnas och då själva innova
tions och produktionsstrukturen ut
sätts för konkurrens från mindre och 
medelstora företag. 

Den utveckling som vi sett i Uppsala 
talar faktiskt för det. I detta kluster har 

det skett en ökning av antalet anställda 
inom life sciencessektorn från ca 3 000 
anställda under Pharmaciatiden till ca 
4 500 verksamma i dag, när Big Pharma 
inte längre finns kvar i samma utsträck
ning. Möjligen kan man ana samma 
trend i Lund sedan 2010. 

Man skulle alltså kunna hävda att de 
stora läkemedelsbolagens slutna inno
vationsstruktur visat tecken på en till
tagande skleros under de senaste 20 
åren och att detta i sig är orsaken till den 
svaga innovationsutvecklingen i bl a 
Sverige. 

Big Pharma-modellen monteras ner
Man kan på goda skäl anta att Sveriges 
nischade små och medelstora life 
 sciencesföretag i framtiden kommer 
att skapas och byggas av våra innovatö
rer och entreprenörer. Big Pharmamo
dellen är på väg att monteras ner på alla 
mogna marknader, inte bara i Sverige 
utan även i flera andra länder och regio
ner, t ex Europa, USA och Japan.

Framtidens kunskapsintensiva och 
progressiva små och medelstora läke
medelsföretag kommer däremot med 
stor sannolikhet att tillhöra de länder 
och regioner som lyckas skapa förut
sättningar för öppna, diversifierade och 
kostnadseffektiva innovationsmodeller 
och organisationsstrukturer som kan 
konkurrera på den globala marknaden.  
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n fakta 1.
Faktorer för en integrerad politik med 
syfte att behålla och bygga en framtida 
konkurrenskraftig life sciences-sektor i 
Sverige, med fokus på små och medel-
stora företag.
•  Professionalisera idé- och projektut-

vecklingen för potentiella life sciences-
innovationer från akademi och sjukvård.

•  Främja affärsintresse/entreprenörskap 
och drivkrafter bland lärare och studen-
ter i forskningsmiljöerna genom att be-
hålla »lärarundantaget«. 

•  Våga satsa på entreprenörsmässiga 
spetsutbildningar inom vård och aka-
demi samt affärsskapande nätverk som 

»Brain power«-projektet, Venture Cup, 
entreprenörsskolornas masterutbild-
ningar, Alumni-nätverk m fl.

•  Satsa på utveckling av regionala forsk-
ningsparker och kluster för små till me-
delstora innovationsintensiva företag. 

•  Inför strukturerade skatteincitament 
(ett direktavdrag i form av ett investe-
raravdrag) för entreprenörer och »af-
färsänglar« i tidiga life sciences-projekt 
med hög projekt- och processrisk.

•  Utgå i företagandet från nya öppna mo-
deller för life sciences och individualise-
rad behandling (personalised medicine).


