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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Föreningen SwedenBIO, 802413-7203 får härmed avge årsredovisning för 2020,
föreningens artonde räkenskapsår.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

252 217
72
252 289

balanseras i ny räkning
Summa

252 289
252 289

Om föreningen
SwedenBIO är en ideell intresseförening och branschorganisation för företag som verkar inom hela
bredden av life science i Sverige. Föreningen bygger sin verksamhet kring de tre uppdragen att utöka
medlemmarnas affärsnätverk, bygga kunskap och ge branschen en stark röst.
Arenor för nya affärsnätverk erbjuds huvudsakligen på de årliga event som organisationen anordnar.
Under året genomfördes några av dessa digitalt, bland annat SwedenBIO Summit och SwedenBIO
Opinion medan NLSDays sköts upp till april 2021. Medlemmar har också fördelar av SwedenBIO:s
nationella och internationella nätverk. Kunskapsbyggande sker löpande bland annat via nyhetsbrev
med kontinuerlig omvärldsbevakning, rapporter, faktablad och specialiserade kurser och seminarier,
ofta i samverkan med föreningens medlemmar.
Genom att ge branschen en samlad och stark röst förbättrar SwedenBIO förutsättningarna för life
science-industrin i Sverige. Vårt påverkansarbete är proaktivt och syftar till att sätta agendan för
debatten och få till reell förändring. Vi är den naturliga samtalspartnern för beslutsfattare inom riksdag,
regering och myndighetssverige i frågor som spänner från kompetensförsörjning till tillgång till kapital,
kliniska prövningar, liksom förutsättningar för FoU och produktion.
SwedenBIO delar varje år ut SwedenBIO Award för att uppmärksamma ett föredömligt medlemsbolag
som har utmärkt sig speciellt och bidragit till samhällelig nytta och positiv uppmärksamhet för
branschen.
Ordinarie föreningsstämma
Den ordinarie föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, hölls den 11 mars
2020 i Fjärilshuset i Haga. Lars Adlersson valdes ånyo som ordförande och Lotta Ljungqvist valdes till
vice ordförande på treåriga mandat. Eva Saers Sjöqvist och Kirsti Gjellan avgick ur styrelsen.
Övriga styrelseledamöter, Magnus Björsne, Per Samuelsson, Sarah Fredriksson, Kerstin Falck och
Carl-Johan Spak omvaldes enhälligt. Christine Wesström invaldes i styrelsen. Styrelsen
beviljades ansvarsfrihet.
Medlemmar

Antal medlemmar

2020

2019

2018

2017

2016

2015

281

277

264

244

225

193

72,1%
6,1%
21,7%

73,8%
6,2%
20,0%

72,1%
6,7%
21,2%

Uppdelade i kategorier:
Life Science företag
Samarbetsorganisationer
Tjänsteföretag
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Enligt stadgarna har endast life science-företag rösträtt i föreningen.
Kategorin lifescience-företag sträcker sig från start up-bolag till globala koncerner. I denna kategori
finns även CRO/CMO-bolag samt så kallade life science-konsulter.
Samarbetsorganisationerna är regionala bio/business-organisationer, science parks och inkubatorer
verksamma inom life science.
Gruppen tjänsteföretag består av exempelvis investmentbolag, advokat-, patent- och
redovisningsbyråer med expertis inom life science.
Organisation och operativ verksamhet
Verksamheten drivs primärt av en styrelse, fyra arbetsgrupper samt ett kansli bestående av drygt 5
FTE:er . Därutöver har feriearbetande ungdomar stöttat verksamheten.
Styrelsen
Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Lars Adlersson, AdlerssonHeath, ordförande, Lotta
Ljungqvist, Cytiva, vice ordförande, Magnus Björsne, AstraZeneca, Per Samuelsson, HealthCap,
Kerstin Falck, Pfizer, Sarah Fredriksson, Aqilion, Carl-Johan Spak, Recipharm och Christine
Wesström, Sobi.
Styrelsen har under 2020 hållit fem styrelsemöten samt en ordinarie årsstämma i Stockholm. Revisor
är Magnus Lagerberg, PWC.
Kansliet
Kansli för Föreningen SwedenBIO samt SwedenBIO Service AB finns på Wallingatan 24, Stockholm.
Kanslipersonalen bestod 2020 av Helena Strigård, vd, Frida Lawenius vice vd och policychef,
Ji Vichithong, executive assistant och koordinator, Sara Gunnerås, analyschef och ansvarig för EU
Support Office fram till och med maj, Nicole Hanzon, kommunikationsansvarig, Björn Ursing,
seniorrådgivare, Olivier Duchamp, VP international business development and promotion samt
Chelsea Ranger, Program Director Nordic Life Science Days. Från 26 augusti har Frida Eriksson varit
anställd på kansliet som controller och community manager. Sven Askenberger har anlitats för
redovisningsstöd och som expert på finansiella frågor. Sweden BIO:s EU Support Office drivs av
SwedenBIO Service AB och ingår som del av en paraplyorganisation, EUSMESupport 2020, vilken
koordineras av RISE och finansieras av Vinnova och Tillväxtverket.
Resultat och ställning
Föreningens medlemsintäkter uppgick till 80 700 kr (2019: 80 400kr, 2018: 73 800 kr, 2017: 70 800 kr,
2016: 65 100kr). Föreningen belastades med kostnader om 80 628 kr (2019: 80 000kr, 2018: 73
750kr, 2017: 70 000 kr, 2016: 63 750 kr) för driften av föreningen. Resultatet uppgick till 72 kr (2019:
400kr, 2018: 50 kr, 2017: 800 kr, 2016:1 350 kr).
All operationell verksamhet sköts via SwedenBIO Service AB som redovisade ett resultat efter
finansiella poster om 13 tkr (2019: 122tkr, 2018: 90 tkr, 2017: 1 110 tkr, 2016: 356 tkr).
Serviceaktiebolaget hade intäkter på 9 360 tkr (2019: 20 149tkr, 2018: 9 435 tkr, 2017: 8 553 tkr, 2016:
7 823 tkr). Rörelsens kostnader uppgick till totalt 9 531 tkr (2019: 20 027tkr, 2018: 9 345 tkr, 2017: 7
443 tkr, 2016: 7 467 tkr). Det egna kapitalet vid årets slut uppgick till 2 047 tkr (2019: 2 041tkr, 2018: 2
009 tkr, 2017: 1 975 tkr, 2016: 1 433 tkr).
En direkt och kännbar konsekvens av covid-19 på föreningens verksamhet och ekonomi har varit att
det största inkomstbringande eventet NLSDays inte kunnat genomföras. Eventet kommer istället att
ske digitalt i april 2021. Årets positiva resultat i SwedenBIO Service AB har uppnåtts genom medveten
kostnadsåterhållsamhet och en stark inströmning av medlemmar, vilket har vägt upp för de uteblivna
NLSdays-intäkterna.
Förvaltning
SwedenBIOs kansli, styrelse och arbetsgrupper har under året varit aktiva i ett flertal projekt och
aktiviteter. Här följer några belysande exempel:
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Vi hjälper innovativa företag att lyckas
· SwedenBIO och dess medlemmar har befunnit sig i epicentrum av de samhällsutmaningar som
covid-19 har fört med sig. Verksamheten har präglats av detta, både genom att många medlemmar
kunnat spela roll för att lindra pandemins effekter/hitta lösningar och genom den påverkans som
pandemins ekonomiska konsekvenser haft på branschen, t.ex. gällande finansieringsmöjligheter.
· En kartläggning av den svenska pipelinen inom läkemedelsutveckling genomfördes och resultaten
har legat till grund för omfattande påverkansinsatser. Uppföljande studier har genomförts under året
för att möta både SwedenBIO och beslutsfattares behov av att ha kunskap om läget i branschen.
· Ett nytt sätt att arbeta med att bygga affärsnätverk för medlemmar etablerades genom att
identifiera starka life science-noder runt om i världen vilka är av värde för medlemsbolagen att skapa
kontaktytor mot. Exklusiva digitala nätverksevent skapades ihop med våra systerorganisationer vid
dessa noder.
· En ny webb lanserades under året som bättre speglar organisationens betydelse som samlingsnod
för branschen och ger förutsättningar att möta medlemmarnas behov av kunskapsutbyten och
affärsmöjligheter inom det community som medlemsskaran utgör, exempelvis genom konceptet
member-to-member.
· Vår nya vice vd Frida Lawenius tillträde den 20 januari och vi fick också en ny medarbetare i Frida
Eriksson i början av hösten då hon tog rollen som controller och community manager, en position som
blir särskilt viktig mot bakgrund av det starka medlemsinflödet.
· Hela 40 nya medlemmar tillkom under året. Fördelningen mellan olika medlemskategorier är
därmed 74% life science företag, 19% tjänsteföretag och 7% samarbetsorganisationer.
· En direkt och kännbar konsekvens av covid-19 på föreningens verksamhet och ekonomi har varit
att det största inkomstbringande eventet NLSDays inte kunnat genomföras. Eventet kommer istället att
ske digitalt i april 2021.

Så utökar vi medlemmarnas affärsnätverk
SwedenBIO Executive Dinner
Den 11 mars 2020 bjöd SwedenBIO för femte gången in ledarna för medlemsföretagen till en informell
middag för nätverkande och diskussioner om branschens framtid. Drygt 150 ledare från
medlemsföretagen deltog i diskussioner om hur vi förbereder oss för morgondagens utmaningar och
möjligheter.
SwedenBIO Opinion
I början av juni genomförde SwedenBIO ett semi-digitalt event som livesändes från Stockholm,
Göteborg och Lund parallellt. En mindre publik deltog på plats vid vardera noden och deltog liksom den
digitala publiken i interaktiva moment. Bland annat avgjordes vinnaren i SwedenBIO hackathon med
problemlösning kopplat till utmaningar som branschen står inför. Eventet följdes upp med fortsatt
dialog mellan arbetsgrupper och de beslutsfattare och myndigheter som följde eventet.
SwedenBIO Summit
Årets SwedenBIO Summit genomfördes digitalt, livesänt från Grand Hotell, och med möjlighet att som
medlem delta i nätverkande. Under eventet deltog som mest fler än 300 individer och sändningen har
visats drygt 1 300 gånger. För 14:e året i rad delade SwedenBIO ut priset till ett företag som utmärkt
sig genom att bidra till samhällelig nytta som understryker betydelsen av en framgångsrik life
science-industri i Sverige. Årets vinnare var Calliditas Therapeutics.
Internationell satsning
Genom vår internationella satsning skapar vi ett nav med uppgift att flytta fram positionerna för nordisk
life science i ett internationellt perspektiv. Målet är att öka antalet investeringar och kommersiella
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samarbeten, och samtidigt stödja våra medlemsföretags utveckling på världsmarknaden. Därför
genomfördes ett exklusivt nätverksevent ihop med bl.a. amerikanska ambassaden, det regionala
investeringsfrämjandet, SACC, Amcham och vår systerorganisation i Kalifornien Biocom med utvalda
bolag inom drug delivery, oncologi och cell- och genterapi. Eventet ledde till kontaktskapande och
affärer för deltagarna.
Ett antal MoU:s med nyckelorganisationer vid starka life science noder runt om i världen etablerades
under 2020.

Så bygger vi kunskap
Under året undersökte SwedenBIO hur industrilandskapet inom life science ser ut genom att kartlägga
läkemedelsprojekt i rapporten the Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2020 samt
Project list, den så kallade pipelinerapporten. Därutöver har kompletterande djupstudier av den
svenska läkemedelspipelinen och uppföljande studier kring kliniska prövningar genomförts.
Rapporterna och underlagen används både av medlemmar, export- och investeringsfrämjande
organisationer samt utländska aktörer för att lära sig mer om branschen och hitta samarbetsprojekt.
De fungerar också som kunskapsunderlag i dialog med beslutsfattare om vad branschen behöver.
Under året har även kurs i läkemedelsutveckling genomförts och arbete med att ta fram en utbildning
inom affärsutveckling påbörjats, båda i samarbete med Läkemedelsakademin. Samtliga rapporter,
inklusive årets, går att ladda ner från swedenbio.se/rapporter
Omvärldsbevakning sker löpande via arbetsgrupper och medlemsrepresentanter och sprids till
medlemskollektivet bl.a. genom våra nyhetsbrev som skickas ut ungefär två gånger per månad.

Så ger vi branchen en stark röst
SwedenBIO:s påverkansarbete har under 2020 haft signifikanta effekter på närings- och
forskningspolitiken, bland annat har förändringar kommit till stånd gällande FoU-avdrag, expertskatt
och förslag har lämnats av regeringskansliet gällande en utökning av personaloptioner. I den
forskningspolitiska propositionen fick SwedenBIO gehör för merparten av de frågor som drivits under
året inför propositionen, däribland ett program för explorativ samverkansforskning.
Under året har en fortlöpande dialog med beslutsfattare på minister- och statssekreterarnivå skett i
syfte att bevaka branschens unika behov och förutsättningar men också möjligheter att bidra i den
pågående pandemin. Via kansliet och medlemsrepresentanter har SwedenBIO fört medlemmarnas
talan i beslutsfattande och rådgivande organ, däribland life science-kontorets samverkansgrupp och
arbetsgrupper.
Internationellt påverkansarbete
När det gäller internationell verksamhet säkrar SwedenBIO inflytandet via medlemskap i EuropaBIO
samt i amerikanska Biotechnology Innovation Organization och International Council of Biotech
Associations.
Media och kommunikation
Arbetet med att ta fram en ny webb gick i mål under hösten. Den nya webben speglar organisationens
ökade betydelse som samlingsnod för branschen och skapar bättre förutsättningar att möta
medlemmarnas behov av kunskapsutbyten och affärsmöjligheter inom det community som
medlemsskaran utgör. Webblanseringen rymmer bl.a. framtagandet av nya koncept såsom en
anslagstavla för medlemmar, en plattform för medlemmar att erbjuda rabatterade tjänster/produkter till
varandra (member-to-member) och en särskild sajt för affärsnyheter inom branschen. Under 2020 har
SwedenBIO stärkt samarbetet med branschmedia, skrivit en ansenlig mängd krönikor och bidragit till
artiklar i nationell och internationell press.

Fyra arbetsgrupper med engagerade experter
Arbetsgrupperna är en viktig del av SwedenBIO:s verksamhet. Via dessa identifieras vilka frågor som
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är aktuella inom olika områden samtidigt som de fungerar som referensgrupper när SwedenBIO
tillfrågas i olika sakfrågor.
Arbetsgruppen för public affairs och kommunikation
Gruppen arbetar med SwedenBIO:s övergripande påverkansstrategier. Under året har insatser
kopplade till life science-företagens utmaningar och möjligheter i samband med covid-19 varit en viktig
del, liksom ett fortsatt arbete med inspel till regeringen och SKR gällande kliniska prövningar och den
forskningspolitiska propositionen.
Arbetsgruppen för affärsutveckling och finansiering
Arbetsgruppen fokuserar på frågor som rör branschens finansiering och affärsmöjligheter. Under året
har gruppen varit engagerad i att säkra relevans i de åtgärder som regeringen satt in för att hantera de
ekonomiska konsekvenserna för företag av pandemin samt att vidareutveckla rekommendationen för
informationsgivning vid ägarspridning. Arbetsgruppen är också referensgrupp inför Nordic Life Science
Days.
Arbetsgruppen för forskning och utveckling
Syftet med arbetsgruppen är att bidra till att förbättra branschens förutsättningar för forskning inom life
science i Sverige och stödja affärsutveckling. Huvudfrågan för gruppen under 2020 var arbetet med
den forskningspolitiska propositionen.
Arbetsgruppen för produktutveckling och tillverkning
Arbetsgruppen har till uppgift att stimulera till ett aktivt kunskapsutbyte mellan branschens forskande
och utvecklande/tillverkande discipliner och att verka för att frågor som rör tillverkning och utveckling
inom life science finns på den politiska agendan. Med anledning av covid-19 har gruppen gjort insatser
för ökad samhällsberedskap inom läkemedelsproduktion och ökat kunskapsläget om förutsättningar
för produktion inom Sverige.

EU Support office (EUSO)
SwedenBIO har sedan 2007 drivit ett EU-supportkontor (EUSO). Initiativet kom från SwedenBIO:s
FoU- arbetsgrupp och syftet var erbjuda kostnadsfri support likt ett grants office för små och
medelstora företag (SME) som vill söka EU-medel. Supportfunktionen har sedan starten finansierats
Vinnova. Supportkontoret var under 2020 bemannat av Sara Gunnerås och Björn Ursing.
Driftskostnaden för EUSO under perioden har varit i enlighet med budget. Inom ramen för EUSO sker
ett antal olika aktiviteter med koppling till EU finaniering. Bland annat EU SME Support, ett nationellt
nätverk med syfte att öka svenska deltagandet av SME i Horizon 2020 och Eurostars. Läs mer och
kontakta supporten via www.eusme.se

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

80 700
80 700

80 400
80 400

-80 628
72

-80 000
400

Resultat efter finansiella poster

72

400

Resultat före skatt

72

400

Årets resultat

72

400

Medlemsintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

1

100 000
100 000

100 000
100 000

100 000

100 000

157 289
157 289

157 817
157 817

Summa omsättningstillgångar

157 289

157 817

SUMMA TILLGÅNGAR

257 289

257 817

252 217
72
252 289

251 817
400
252 217

252 289

252 217

5 000
5 000

5 600
5 600

257 289

257 817

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.
Fordringar upptas, efter individuell bedömning, till de belopp som beräknas bli betalt.

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

2020-12-31

2019-12-31

100 000
100 000

100 000
100 000

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte
SwedenBIO Service AB, 556644-6398, Stockholm

Antal
andelar
100 000

i%
100

Redovisat
värde
100 000
100 000

SwedenBIO Service ABs egna kapital uppgick till 2 047 199 kr per 2020-12-31

Not 2 Eget kapital
Vid årets början
Disposition enl beslut på årsstämma
Årets resultat
Vid årets slut
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Underskrifter
Stockholm 2021-

-

Lars Adlersson
Styrelseordförande

Charlotta Ljungqvist
v ordförande

Magnus Björsne

Kerstin Falck Lagercrantz

Sarah Fredriksson

Per Samuelsson

Carl-Johan Spak

Christin Wesström

Min revisionsberättelse har lämnats den

2021

Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor
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Deltagare
FÖRENINGEN SWEDENBIO 802413-7203 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-16 11:36:07 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Carl-Johan Spak

Datum

Carl-Johan Spak
Leveranskanal: E-post

FÖRENINGEN SWEDENBIO 802413-7203 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-24 19:01:36 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CHRISTIN WESSTRÖM

Datum

Christin Wesström
Leveranskanal: E-post

FÖRENINGEN SWEDENBIO 802413-7203 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-16 13:49:06 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Kerstin Helena Falck
Lagercrantz

Datum

Kerstin Falck Lagercrantz
Leveranskanal: E-post

FÖRENINGEN SWEDENBIO 802413-7203 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-16 08:42:31 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS ADLERSSON

Datum

Lars Adlersson
Styrelseordförande
Leveranskanal: E-post

FÖRENINGEN SWEDENBIO 802413-7203 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-22 17:12:46 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CHARLOTTA LJUNGQVIST

Datum

Charlotta Ljungqvist
v ordförande
Leveranskanal: E-post
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Signerat med Svenskt BankID

2021-03-17 08:27:07 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Magnus Björsne

Datum

Magnus Björsne
Leveranskanal: E-post

FÖRENINGEN SWEDENBIO 802413-7203 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-16 07:38:10 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Per Anders Göte Samuelsson

Datum

Per Samuelsson
Leveranskanal: E-post

FÖRENINGEN SWEDENBIO 802413-7203 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-16 12:34:57 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: SARAH FREDRIKSSON

Datum

Sarah Fredriksson
Leveranskanal: E-post

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Granskare
Jonatan Andom
Leveranskanal: E-post

MAGNUS LAGERBERG Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-31 09:16:49 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MAGNUS LAGERBERG

Datum

Magnus Lagerberg
Leveranskanal: E-post
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