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Introduktion
SwedenBIO är en branschorganisation som ger sina medlemsföretag möjlighet att dra
nytta av varandra för att tillsammans generera en stark utveckling inom life sciencebranschen i Sverige. Det sker genom ett tydligt fokus på våra tre kärnuppgifter: att bygga
starka affärsnätverk, sprida fakta och kunskap samt ge branschen en stark röst i
samhällsdebatten.
En förutsättning för att kunna agera med kraft är en bred medlemsbas. Under 2021 anslöt
41 bolag som nya medlemmar och vid årets slut samlade SwedenBIO 313
medlemsföretag. Av dessa var 75 % life science-företag och 25 % tjänsteföretag eller
samarbetsorganisationer, att jämföra med 74 % och 26 % under 2020.

Life science-företag
Tjänsteföretag
Samarbets-organisationer

En särskilt stark medlemstillväxt har skett inom
segmentet healthtech/medtech/diagnostics
och SwedenBIO spänner nu brett över svensk life
science, med fokus på de bolag som har
verksamhet i Sverige i form av forskning,
utveckling och/eller produktion, samtidigt som vi
fått ett ökat antal medlemmar bland
internationella bolag med säljkontor i Sverige.
Dessa båda trender gör oss starkare som
organisation och som bransch – helheten har
blivit vår nisch.
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Styrning
“En semivirtuell organisation med stort medlemsengagemang
och ett starkt nav.”
Verksamheten leds av vd med kansli, som fungerar som flygledartorn för de fler än 100
representanter från medlemsbolagen som har en formell roll i SwedenBIO. Tillsammans
fungerar vi som en semivirtuell organisation, strukturerade i arbetsgrupper och task
forces som leds av medlemsbolagen själva.
Våra arbetsgrupper är inriktade mot de områden som medlemskretsen dagligen
arbetar med: Business & Finance, Forskning & Utveckling, Public Affairs, Produktion &
Processutveckling samt HR. Arbetsgrupperna fungerar som ”moderskepp” till de task
forces som genomför specifika och tidsbegränsade insatser.
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Vi bygger starka
affärsnätverk
Mycket av vårt arbete kretsar kring att skapa plattformar för att våra medlemmar ska
kunna stärka sina affärsnätverk. Vårt årliga partnering-möte Nordic Life Science Days –
det största i sitt slag – genomfördes i april. Trots att mötet till följd av covid-19-pandemin
genomfördes digitalt samlade det 820 delegater. Av dessa var cirka 180 investerare, vilket
är det högsta antalet någonsin. Vi uppnådde dessutom en högre nivå av accepterade
möten inom partnering-plattformen, vilket indikerar en lyckad matchning och hög kvalitet
på de deltagande bolagen/investerarna.
Vi gladdes enormt över att i september kunna samla cirka 200 gäster till den årliga
galamiddagen Executive Dinner – en uppskattad plattform för att kunna knyta nya
affärskontakter under trivsamma former. Återkopplingen från deltagarna underströk just
att sammansättningen av medlemsbolag genererat nya affärskontakter för många.
Vid årets SwedenBIO Summit den 8 december låg fokus på de frågeställningar och
vägval bolagen ställs inför i samband med att deras produkter är färdigutvecklade och ska
etableras på marknaden: hur bygger man en effektiv säljorganisation, vilka
distributionskanaler är viktigast och hur kvalitetssäkrar man produktionen? Liksom
Executive Dinner genomfördes SwedenBIO Summit inom ramarna för
covid-19-restriktionerna och efterfrågan på det begränsade antalet platser var stort.

Guld Bio-galan på executive dinner drog fulla hus i september 2021
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Vi sprider fakta
och kunskap
Under 2021 genomförde SwedenBIO en uppföljning av Swedish Drug Discovery and
Development Pipeline Report för att kartlägga hur covid-19-pandemin påverkat
branschens möjligheter att genomföra kliniska prövningar, kompetensförsörjningen samt
bolagens framtidsutsikter överlag. Resultatet visade att en majoritet av bolagen
upplevde framtidsutsikterna som bättre än i januari 2020 och planerade att expandera
antalet anställa såväl som externa konsulter. Enbart 8% upplevde utsikterna som sämre
än ett år tidigare. Under hösten samlade vi även in data från medlemskretsen om hur
bolagen arbetar med hållbarhet, som grund för analys och initiativ som kommer att ske
under 2022.
Sverige har en unikt hög andel life science-bolag som noterat sig på börsen, vilket
ställer höga krav på bolagets informationsgivning mot kapitalmarknaden. För att stötta
bolagen har en branschstandard tagits fram med officiellt stöd av
marknadsplatserna Nasdaq och Spotlight Stock Market. Den baserar sig på en tidigare
rekommendation som arbetsgruppen för Business & Finance tagit fram i nära dialog med
finansmarknadens aktörer.
SwedenBIO:s kursverksamhet sker i samarbete med Läkemedelsakademin och består
sedan tidigare av kurser inom läkemedelsutveckling med fokus på biologiska läkemedel
respektive små molekyler. Den sistnämnda utvecklades under 2021 till att få ett bredare
nordiskt perspektiv. Under året lanserades även en ny utbildning i strategi och
affärsutveckling för life science-ledare. Kursen genomfördes under fyra heldagar och
samlade ett tjugotal deltagare på ledningsnivå. I utvärderingen uppgav 100% att kursen
uppfyllde deras förväntningar samt att de skulle rekommendera denna till en
branschkollega. Tillsammans med Läkemedelsakademin medverkade SwedenBIO även i
ett projekt för att ta fram en Yrkeshögskoleutbildning inom Regulatory Affairs.
Flera andra kompetenssatsningar har genomförts. Bland annat har arbetsgruppen för
Produktion & Processutveckling etablerat två nätverk för kompetensutveckling, ett inom
validering och ett inom CMC.
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Vi ger branschen
en stark röst
Med vår breda medlemsbas har vi en unik möjlighet att ge den svenska life sciencebranschen en gemensam och stark röst. Vår uppgift är att förklara medlemsbolagens
utmaningar, och sätta dem i ett sammanhang, för att stärka förutsättningarna att bygga
bolag inom life science i Sverige. Vi driver för närvarande ett fyrtiotal frågor, med fokus på
tre områden där våra insatser redan gjort skillnad:
Forskningsvänliga företagsskatter: Inom detta område har vårt arbete bidragit till
inrättandet av FoU-avdrag och lättnader i expertskatt.
Ett välsmort finansieringslandskap: Under 2021 ökade det institutionella kapitalet
för life science-bolag och nya generösare villkor etablerades för hur mycket det
statliga, institutionella kapitalet kan bidra med.
Ökad förståelse bland beslutsfattare för betydelsen av näringslivets forskning:
Här gläds vi åt inrättandet av samverkansprogram och ett ökat tillgängliggörande
av forskningsinfrastruktur.
Branschens betydelse för samhällets krisberedskap hamnade i fokus i samband med
pandemiutbrottet och har under året fortsatt att generera behov av snabbfotade
insatser av SwedenBIO:s medlemmar och kansli.
Vi kan arbeta brett tack vare våra arbetsgrupper, task forces och andra engagerade
medlemsrepresentanter. Dessa hjälper oss att svara på remisser, planera och genomföra
kampanjer, uppvakta beslutsfattare och mycket mer. Under 2021 genomfördes bland
annat en kampanj i syfte att uppmärksamma problematiken runt antibiotikaresistens och
hur flera medlemsbolag kan bidra till att lösa denna samhällsutmaning. Kampanjen nådde
cirka 100 000 individer via sociala medier och SwedenBIO:s egna nyhetskanaler. I början
av året genomförde vår task force för kliniska prövningar en kampanj om betydelsen av
företagsinitierade kliniska prövningar och behovet av smidigare processer för
tillståndsprövning och etablering av kliniska studier i allmänhet. I slutet av året initierades
en kontaktyta mellan mindre företag och Läkemedelsverket.
Våra medlemsrepresentanter har under 2021 gjort omfattande insatser i de
arbetsgrupper som life science-kontoret driver inom vaccinproduktion/
samhällsberedskap, ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) och hälsodata.
Rapporter och förslag har levererats till regeringskansliet.
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Med anledning av covid-19-pandemin har frågor kring Sveriges kapacitet att tillverka
vacciner och andra biologiska läkemedel varit framträdande. SwedenBIO:s arbetsgrupper
har varit delaktiga i arbetet genom dialog och kunskapsunderlag.
Under våren inrättades SwedenBIO:s egen poddstudio på kontoret på Wallingatan i
Stockholm. I samband med att det nya medicintekniska regelverket MDR infördes,
lanserades den första poddserien, MDR-podden.
Kommunikationen med och för våra medlemmar är central för att ge branschen en stark
röst. Under året etablerades ett större kommunikationsteam inom SwedenBIO, dels
genom nyanställning av en digital kommunikatör samt en kommunikationschef, dels
genom att tydligare samla konsulter och andra resurser som nyttjas för olika insatser.
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Internationell
uppkoppling
Vår bransch är internationell i alla avseenden, från forskning till marknad. Inom samtliga
verksamhetsområden strävar SwedenBIO därför efter en stark internationell uppkoppling
mot life science-noder runt om i världen. Vi verkar bland annat för att positionera
Norden som en attraktiv life science-region för investeringar, etableringar och
samarbeten. Detta är naturligtvis ett långsiktigt arbete, men vi kan redan se tydliga
framsteg i form av ett rekordhögt deltagande av internationella investerare vid årets
Nordic Life Science Days, ett ökat avtryck i internationell media samt ett genombrott i
hur de nordiska regeringarna nu arbetar för att samla sina insatser för den nordiska
life science-industrin.
Förfrågningarna från bolag utanför Sverige om att bli medlemmar i SwedenBIO har
dessutom ökat markant under året. Då medlemskap kräver att bolaget har personal i
Sverige har vi i stället verkat för att knyta dessa aktörer till Nordic Life Science Days,
vilket genererat ett rekordhögt antal partners till eventet. Vi har nu formella
samarbeten med bland annat USA, Storbritannien, Irland, Sydkorea, Japan och samtliga
nordiska länder. I praktiska termer innebär det att våra medlemmar åtnjuter alltifrån
rabatter till verktyg för att etablera sig på nya marknader eller för att få tillgång till
kompetens.
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Avslutning
“En god hälsa är en förutsättning för ett starkt
Sverige.”
Vi är stolta över att tillsammans med våra 313 medlemsföretag
har bidragit till en stark svensk life science-bransch som
levererar allt större värden till hela samhället – patienter och
deras anhöriga, sjukvården och en bred skara finansiärer som
omfattar allt från individuella småsparare till de stora
pensionsfonderna.
Vår bransch spelar en nyckelroll för god hälsa och ett
blomstrande näringsliv, och vi arbetar nu oförtrutet vidare
med att skapa ännu bättre förutsättningar för nya
medicinska landvinningar.
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Årsredovisning för
föreingen SwedenBIO
Org.nr. 802413-7203
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Flerårsöversikt
Antal medlemmar:
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Uppdelade i kategorier:
2021

2020

2019

2018

75%
25%

74%
26%

75%
25%

73%
27%

Life Science företag
Tjänsteföretag/samarbetsorganisationer

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Föreningens intäkter
Medlemsintäkter
Summa föreningens intäkter

Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa föreningens kostnader

Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt
Årets resultat
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2021

2020

91 500
91 500

80 700
80 700

-91 500
-91 500

-80 628
-80 628

0
0
0
0

72
72
72
72

Balansräkning
Tillgångar

2021

2020

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

100 000
100 000

100 000
100 000

Summa anläggningstillgångar

100 000

100 000

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Summa kortfristiga fordringar

157 289
157 289

157 289
157 289

Summa omsättningstillgångar

157 289

157 289

SUMMA TILLGÅNGAR

257 289

257 289

252 289
0
252 289

252 217
72
252 289

5 000
5 000

5 000
5 000

257 289

257 289

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Eget kaptal och skulder
Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag
tillämpas för första gången, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan
räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

Noter till balansräkning
Not 2 Andelar i koncernföretag
Företag
Organisationsnummer
SwedenBIO Service AB
556644-6398

Säte		
Antal/
		
Kapitalandel %
Stockholm
100 000
		
100,00%

Uppgifter om eget kapital och resultat
SwedenBIO Service AB
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2021

2020

Redovisat

Redovisat

Värde
100 000
100 000

Värde
100 000
100 000

Eget kapital
2 380 394

Resultat
333 195

SwedenBIOs
Styrelse 2021
Charlotta Ljungqvist
Styrelseordförande

Christine Wesström
Vice ordförande

Kestin Falck Lagercrantz

Anders Persson

Niels Abel Bonde

Torkel Gren

Lars Bäckman

Per Samuelsson

Sana Alajmovic
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Kontakt:
SwedenBIO
Wallingatan 24
111 24 Stockholm
www.swedenbio.se

Följ oss gärna i sociala medier
#SwedenBIO
@SwedenBIO

