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NÄR coronapandemin slog till sattes två 
saker under blixtbelysning: Dels hur 
avgörande huvudstadsregionen 
 Stockholm-Uppsala är som Sveriges 
ekonomiska motor. Dels hur otroligt 
viktigt god hälsa är för att samhället ska 

fungera. Hälsa och huvudstaden strålar samman i ett 
av våra viktigaste kluster på den  internationella arenan: 
life science. Huvudstadsregionen har en stark tradi-
tion som förklarar hur vi kan ligga så långt framme i 
utvecklingen. Här huserar ledande läkemedels bolag, 
här finns universitet och universitetssjukhus med 
spetskompetens inom forskning, utbildning och vård. 
Och här finns ett väl utvecklat samarbete mellan 
de centrala aktörerna. Utöver näringslivet och den 
akademiska forskningen finns även offentliga aktörer 
– lokala, regionala och nationella.

I life science har Stockholm en juvel som är alltför 
okänd. Huvudstadsregionens life science-sektor 
utmärker sig genom att den spänner över precis 
hela värdekedjan – från akademisk grundforskning 
och startups, via utveckling av medicinteknik och 
läkemedel till storskalig industriproduktion för den 
globala marknaden. Mer än 1 500 life  science-företag 
har sin hemvist i Stockholm-Uppsala och  tillsammans 
sysselsätter de över 21 000 personer. Stockholms 
Handelskammare beräknar att varje jobb inom life 
science ger upphov till tre jobb i den övriga eko-
nomin. Det rör sig då om ytterligare 63 000 jobb i 
regionens övriga näringsliv. Totalt handlar det alltså 
om 84 000 jobb.

När ekonomier runt om i världen nu öppnar upp efter 
pandemin kan sektorn ta en unik roll för att stärka 
 regionens konkurrenskraft. Alltifrån fastighets-
utvecklare till besöksnäring påpekar hur life  science 
bidrar till att skapa arbetstillfällen, ekonomisk 
 utveckling och en växande stad.

Region Stockholm har satt som mål att Stockholm 
år 2025 ska vara en av världens fem ledande life 
science- regioner. Det är ett ambitiöst mål som manar 
till konkret handling. Huvudstaden har ett mycket 
bra utgångsläge i den globala konkurrensen i form 
av en välutbildad befolkning, ett innovativt näringsliv 
och lärosäten med forskning och utbildning i världs-
klass. Men vi har också problem med en omfattande 
bostadsbrist som försvårar regionens kompetens-
försörjning. Vi ser också ökad brottslighet och 
otrygghet, som i vissa områden hindrar näringsliv 
och invånare från att förverkliga sina idéer. Nu behövs 
krafttag för att åtgärda problemen.

Coronapandemin har satt hälsofrågorna överst på 
dagordningen och de diskuteras nu flitigt vid såväl 
köksbord som på en global politisk nivå. I takt med 
att flera vaccin har tagits fram på absolut rekordtid 
har många fått upp ögonen för life science-sektorns 
enorma betydelse för att samhället ska fungera och 
för dess potential att förbättra allas vår framtid. Life 
science som företeelse förbättrar människors hälsa 
och räddar liv. Ändå upplever många att life science- 
sektorn är svårbegriplig, och ibland betraktas den 
med viss misstänksamhet. För vissa är verksamheten 

En framtidsbransch 
för Stockholm

»Huvudstadsregionens life science-sektor utmärker sig genom att den spänner över  
precis hela värdekedjan – från akademisk grundforskning och startups, via utveckling av 
medicinteknik och läkemedel till storskalig industriproduktion för den globala marknaden. «

helt okänd. Sektorn har därför ett stort ansvar för att 
marknadsföra sin verksamhet och sin samhällsnytta i 
breda målgrupper.

Med den här rapporten vill Stockholms 
 Handelskammare bidra till att föra ut denna  viktiga 
verksamhet i strålkastarljuset. Genom att bidra 
med stora exportintäkter, högkvalificerade jobb i 
branschen och tiotusentals arbetstillfällen i  övriga 
näringslivet, lägger branschen grunden för en inter-
nationellt konkurrenskraftig och attraktiv stad. I 
rapporten får några av de världsledande och ban-
brytande företag som finns i  huvudstadsregionens 
life science-kluster berätta om hur de ser på 
 Stockholm-Uppsala och på sina möjligheter att växa 
här. Tillsammans tecknar de en bild av hur sektorn 
kan bidra till en positiv utveckling av regionen genom 
innovation, tillväxt, konkurrenskraft och arbetstillfällen. 

Men det kommer inte att ske per automatik. Förut-
sättningarna för life science-sektorn – och för huvud-
stadens övriga näringsliv – behöver kontinuerligt 
förbättras. Rapporten avslutas därför med sju punkter 
som, rätt hanterade, kommer att bidra till att göra 
Stockholm-Uppsala till Europas bästa huvudstads-
region.

Andreas Hatzigeorgiou
Vd, Stockholms Handelskammare
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Rapporten på 
tre minuter

2,5 mkr
2,5 miljoner kronor – så mycket bidrar i snitt 
varje anställd inom läkemedelsindustrin med 
till svensk BNP.

»Life science är den tredje  
största branschen i Stockholms-
regionens näringsliv.«

Syftet med rapporten Rapporten beskriver hur life science- 
branschen har stor  betydelse som en basnäring i 
 Stockholms- och Uppsalaregionen. Det handlar om cirka 
21 000 anställda på 1 500 företag som tillsammans 
omsätter 120 miljarder kronor årligen. Dessutom stöder 
sektorn ytter ligare 63 000 jobb som en följd av mässor, 
kongresser, forskning och internationella utbyten. Life 
science-branschen väver samman vård, forskning och 
företagande för att främja människors hälsa. Pandemin 
har blixtbelyst den globala betydelsen av detta.

Åtgärder Den internationella konkurrensen är stenhård 
och huvudstadsregionen behöver ta täten genom att 
 skapa goda förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv, 
internationellt ledande forskning och smarta innova-
tioner på både  kommunal, regional och nationell nivå. Vi 
listar i rapporten sju förslag för att stärka huvudstads-
regionens attraktions- och konkurrenskraft.

»21 000 personer är   
anställda inom life 
 science-branschen.«
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1. Stockholm-Uppsala  
är  Sveriges tillväxtmotor 

HUVUDSTADSREGIONEN Stockholm- Uppsala1 
är en av Europas snabbast växande 
 storstadsregioner och Sveriges stark-
aste arbetsmarknads- och näringslivs-
region. I regionen bor närmare 2,8 
miljoner människor, här finns över  

360 000 företag och en fjärdedel av alla jobb på den 
svenska arbetsmarknaden.2 Hälften av alla nya jobb 
i det svenska näringslivet skapas här och i regionen 
finns ledande företag, forskning i världsklass och ett 
dynamiskt näringsliv. Sammantaget utgör regionen 
en tillväxtmotor för hela Sverige. 

Utmärkande för huvudstadsregionen är att befolk-
ningen är relativt ung och välutbildad. Medelåldern  
i Stockholms län och i Uppsala län är 39 respektive 
40 år, och andelen högutbildade är 36 respektive  
33 procent.3 Detta sätter en ung och innovativ prägel 
på regionen och dess näringsliv. Efter Silicon Valley 
räknas Stockholm som en av de bästa platserna i 
världen att skapa unicorns på, det vill säga bolag som 
har nått en värdering på en miljard dollar eller högre.

Trots regionens goda grundläggande  förutsättningar 
var den internationella konkurrensen hård redan 
innan coronapandemin bröt ut. Sedan slog krisen till 
kraftigt mot huvudstadsregionen, där många företag 
drabbades hårt och tillväxttakten sjönk dramatiskt. 
Effekterna på samhället blev påtagliga. Under stora 
delar av 2020 ökade arbetslösheten i Stockholm 
snabbare än i övriga delar av landet.4 

Lyckligtvis mildrades effekten genom en kombination 
av stöd och snabb omställning. I takt med att en allt 
större del av befolkningen blivit vaccinerad har åter-
hämtningen inletts. Det gäller på hemmaplan, men 
också i övriga världen. Blickar vi bortom  pandemin står 
det klart att huvudstadsregionen kommer att behöva 
springa snabbare och längre än någonsin tidigare. 
En huvudstadsregion som målmedvetet och effektivt 
arbetar med att stärka sin position i den globala kon-
kurrensen om talanger, investeringar och företags-
etableringar bidrar till att hela Sverige växer.

När nationella och internationella investeringar, 
talanger och företag letar hemvist, ska Stockholm-
Uppsala vara ett naturligt och attraktivt val. Växande, 
kunskapsintensiva branscher ökar en regions attrak-
tions- och konkurrenskraft. Bra förutsättningar, som 
gör att dessa branscher blomstrar, ger hela samhället 
livskraft.

Life science-branschen har länge spelat en viktig roll 
för samhällsutvecklingen och staden. I bred bemärk-
else är ”hälsobranschen” mycket omfattande och 
inkluderar såväl den offentliga och den privata hälso- 
och sjukvården som forskare vid universiteten och 
ett stort antal företag som både direkt och indirekt 
arbetar med hälsa. Samspelet mellan  forskningen 
vid universiteten, sjukvården och de innovativa 
företagen – det som ibland kallas triple helix – är 
också själva fundamentet för den högkvalificerade 
life science-sektorn. Någon entydig definition av life 
science finns inte, men syftar man på  näringslivet 
menas ofta de privata företag som sysslar med 
 forskningsbaserad, högspecialiserad och högkvali-
tativ produktion och innovation av produkter och 
tjänster inom exempelvis biomedicin, bioteknik, 
 diagnostik eller läkemedel, samt konsulter och 
 underleverantörer till dessa företag.

Coronapandemin har på ett kraftfullt sätt visat hur 
strategiskt viktig life science-branschen är för hälsa 
och ekonomi, såväl internationellt som nationellt. 
Vi har under pandemin sett hälso- och sjukvården 
ta stormkliv in i framtiden. Den vetenskapliga och 
teknologiska revolution som skett i life science- 
branschen, med alltifrån AI och maskininlärning till 
forskning och utveckling av de senaste tillverknings-
teknologierna och behandlingsmetoderna, har 
bi dragit till att hälsoutmaningar har kunnat lösas 
genom nya behandlingar och vaccin.

1  Avser Stockholms län och Uppsala län.

2  Lucas, Dan. ”Stockholm extremt i ny jobbrapport – ett av fyra svenska jobb 
finns i huvudstaden”. Dagens Nyheter. 29 november 2019.  

3  Ekonomifakta. Din kommun i siffror. https://www.ekonomifakta.se/Fakta/
Regional-statistik/Alla-lan/ Hämtad 28 juni 2021

4  Länsstyrelsen Stockholm. Covid-19 – Nulägesbeskrivning arbetsmarknad 
och ekonomi, Stockholms län. 21 december 2020. 

Life science-branschen bidrar i dag med mycket mer 
än enbart renodlade medicinska framsteg. För huvud-
stadsregionen innebär en livskraftig life science sektor 
tusentals kvalificerade arbetstillfällen och stora 
skatteintäkter. Men sektorn är, till följd av sin storlek, 
även livsviktig för många andra branscher i regionen. 
Mässor, konferenser och internationella utbyten leder 
till hotellnätter och restaurangbesök. Sektorns att-
raktivitet bidrar i sin tur till skapandet av nya kluster, 
företagsetableringar, jobb i  tjänstesektorn och inves-
teringar som gynnar hela regionen och bidrar till dess 
utveckling. I gränslandet mellan life science, teknik 
och livsmedel skapas dessutom helt nya branscher 
som healthtech och foodtech. 

Life science kommer att vara en av de branscher 
som leder återhämtningen i huvudstadsregionen och 
som bidrar till att näringar som har haft det särskilt 
tufft under pandemin får möjlighet att återigen frodas 
och växa. Framtidstron hos Sveriges life science- 
företagare är stark. Fyra av fem svenska företag inom 
läkemedelsutveckling har uppgett att de planerar att 
rekrytera och expandera sina verksamheter, antingen 
med hjälp av fler anställda eller fler konsulter. 

Region Stockholm har som målsättning att regionen 
år 2025 ska vara en av världens fem ledande life 
science-regioner.5 Stockholms Handelskammare 
vill med denna rapport lyfta life science-branschens 
 potential och dess unika bidrag till en livskraftig 
huvudstadsregion. Vi har intervjuat fyra företag som 
verkar i regionen och som representerar bredden av 
stadens life science-industri. Vi har också intervjuat 
företag inom fastighetsutveckling, restaurang och 
hotell. Nio företag har deltagit i ett kompletterande 
rundabordssamtal.6 Sammantaget framträder en tydlig 
bild: En stark och växande life science-bransch är livs-
viktig för Stockholms fortsatta konkurrenskraft. Kort 
sagt – life science är en basnäring för huvudstaden.

5  Region Stockholm. Life science-strategi för Stockholmsregionen.  
8 juni 2021. 

6  I rundabordssamtalet deltog representanter från Addlife, AstraZeneca, 
BristolMyersSquibb, Elekta, Janssen, Pfizer, Recipharm, Roche samt Valneva. 
Samtalet ägde rum digitalt den 23 juni 2021.

»Life science-branschen bidrar i dag med mycket  
mer än enbart renodlade medicinska framsteg.«
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2. Huvudstadsregionens unika 
position – och utmaningar 
Stockholm är EU:s mest konkurrenskraftiga huvudstads-
region.7 Regionen ligger centralt placerad i Sverige och 
Norden. Via flygplatsen Arlanda, enbart 18 minuter från 
såväl Stockholms som Uppsala centralstation, öppnar sig 
hela världen. I regionen finns också fem universitet, tre 
universitetssjukhus och flera viktiga myndigheter. 

Bra utgångsläge...
REGIONEN HAR UNIKA förutsättningar för tillväxt och jobbskapande. Exempelvis finns 
här hög specialisering inom exportvaror i form av läkemedel och många som arbetar 
inom transportbranschen. Den nationella tjänsteexporten är högspecialiserad 
inom tele-, data- och informationstjänster, resor, finans och immateriella rättig-
heter. Den kompetens som finns inom bland annat forskning, utveckling och 
 design är en av Stockholmsregionens största konkurrensfördelar och en  avgörande 
anledning till att utländska företag etablerar sig här.8 

Med en tydlig internationell prägel inom både näringsliv och akademi gör 
 Stockholm stort avtryck även utanför landets gränser. Regionen rankas högt i 
internationella jämförelser av konkurrenskraft och företagsklimat, och tillgången 
till diversifierad och välutbildad arbetskraft är god. Stockholmsområdet har högst 
utbildningsnivå i landet och life science är en av de branscher som samlar många 
högutbildade i Stockholm.9

Huvudstadens mångfacetterade näringsliv är en av dess styrkor. I regionen 
samlas alltifrån stora internationella företag till växande startups och ledande 
forskare. Stockholm placerar sig i den europeiska toppen när det gäller antal 
huvudkontor för några av världens största företag. Och det är inte bara storbolag 
som trivs här. Regionen rankas även högt i internationella jämförelser när det 
kommer till både ett gott företagsklimat för startups och goda förutsättningar för 
innovationer.

Växande städer med ett starkt näringsliv skapar livskraftiga ekosystem med 
spetskompetens och en stark kringliggande ekonomi. Konkurrenskraftiga 
 innovationsmiljöer inom ett område kan bidra till att skapa andra framgångs-
rika näringsgrenar. Tillgång till kunskap möjliggör kloka beslut och innovativa 
 lösningar på de utmaningar staden möter. 

7  Europeiska kommissionen. 
European Regional Competitiveness 
Index 2019. 

8  Region Stockholm. ”Hög och speci-
aliserad kompetens är Stockholms-
regionens stora konkurrensfördel”. 
Region Stockholm. 3 februari 2021. 

9  Statistiska centralbyrån, SCB. 
”Högst utbildningsnivå i Stock-
holmsområdet”. 18 juni 2019. 

10  Stockholms Handelskammare. 
Stockholms Handelskammares 
framtidsagenda – mot Europas bästa 
huvudstad. 6 december 2019.

11  Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse. Ny forskningssatsning på 
datadriven life science. https://kaw.
wallenberg.org/ny-forskningssats-
ning-pa-datadriven-life-science, 
hämtad 28 juni 2021

...men tuffa utmaningar inom flera områden
TROTS ETT BRA utgångsläge med lovande utveckling i flera avseenden, är det 
 tydligt att Stockholmsregionen står inför flera svåra utmaningar. Det gäller även 
life science-branschens möjligheter att växa. 

Bostadsbristen försvårar kompetensförsörjningen

UNDER PANDEMIN HAR utflyttningen från Stockholmsregionen ökat något. En del 
familjer har valt att lämna huvudstaden i jakt på bättre balans mellan arbete och 
fritid. Ändå är det bostadssituationen i huvudstadsregionen som är den viktigaste 
förklaringen till det negativa flyttnettot. Den dysfunktionella bostadsmarknaden 
lägger sedan en tid tillbaka krokben för människors drömmar och för huvudstadens 
ekonomiska utveckling. Stadens globala attraktionskraft tar skada varje dag som 
lösningar uteblir. Allt fler saknar ekonomiska förutsättningar för att bo i regionen. 
Trångboddheten förvärras och integrationen försvåras när boendesegregationen 
cementeras. Samtidigt innebär digitaliseringen, och den breda  implementering 
den fått under pandemin, bättre möjligheter till distansarbete och en större 
arbetsmarknadsregion med ett bredare upptagningsområde för företag att hitta 
kompetens. Möjligheterna till arbetspendling och resande som förenklar livet 
behöver dock ändå förbättras kontinuerligt. 

Trygghet och konkurrenskraft går hand i hand

TRYGGHET ÄR CENTRALT i en levande stad. Invånare som känner sig trygga bidrar till 
att den sociala och den ekonomiska aktivitetsnivån ökar. Tryggheten blir på så 
sätt en viktig konkurrensfaktor på den internationella marknaden. Resurser söker 
sig till områden där tryggheten är självklar. Ökande kriminalitet och otrygghet i 
flera delar av huvudstadsregionen får enorma samhällsekonomiska  konsekvenser. 
Huvudstadsregionens – och i förlängningen hela Sveriges – attraktivitet  riskerar att 
sjunka i talangers, besökares, investerares och boendes ögon. Denna  utveckling 
måste vändas.10

Digitaliseringens möjligheter måste tas tillvara 

HUVUDSTADSREGIONEN HAR I dag en förhållandevis hög digital mognad, en väl utvecklad 
digital infrastruktur och en god kommunal beredskap för att möta det ökade 
behovet av digital omställning. Samtidigt har pandemin inneburit att stora delar 
av världen snabbt tagit digitala språng som nyss ansågs otänkbara. Det försprång 
Sverige och Stockholm tidigare har haft, har därmed minskat. Ny mark behöver 
brytas för att digitala innovatörer ska kunna möta allmänhetens behov av nya 
lösningar, tjänster och produkter. Detta gäller även life science-branschen, där 
exempelvis komplexa biologiska processer kan studeras tack vare den snabba 
teknikutveckling som sker parallellt med den vetenskapliga grundforskningens 
framsteg. Den snabba tekniska utvecklingen inom life science i kombination med 
utvecklingen inom databehandling och AI, väntas få en allt större betydelse för 
forskning och utveckling. Detta är något som exempelvis blivit tydligt när det 
gäller att öka samhällets försvar vid pandemier, där möjligheten att samla in och 
analysera stora mängder biologiska och medicinska data är oumbärlig för att  
följa smittspridningen och för att ge politiker och myndigheter vetenskapligt  
grundade råd.11

»Med en tydlig internationell prägel  
inom både näringsliv och akademi gör 
Stockholm stort avtryck även utanför 
 landets gränser.«
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Vägen mot Europas  
bästa huvudstad
STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES VISION är att 
Stockholm år 2035 räknas som Europas 
bästa huvudstadsregion. Vi är övertygade 
om att Stockholm-Uppsala har potential att 
nå dit. Men då måste utmaningarna erkännas 
och problemen åtgärdas. En kraftfull åter-
start av ekonomin förutsätter att branscher 
som inte har påverkats lika hårt av  pandemin 
har möjlighet att växa och anställa och 
därigenom skapa jobb och tillväxt i andra 
branscher i såväl huvudstadsregionen som  
i hela Sverige. 

Pandemins effekter är tydliga för Stockholms 
näringsliv. Hårda krav på social  distansering 
skapade stora svårigheter för besöks-
näringen. Omfattande reserestriktioner har 
inneburit problem för internationaliserade 
verksamheter med globala värdekedjor. 
Avtagande tillväxttakt och ökande arbets-
löshet kommer då som tydliga effekter. Men 
det finns idag också tecken på en  ljusnande 
framtid. Under 2021 och 2022 väntas 
 Stockholm ha högre tillväxt än genomsnittet 
för andra regioner i Sverige och samtidigt 
minskar arbetslösheten. 

Stockholms Handelskammares 
vision: Europas  bästa huvud-
stadsregion. Nu!

Tillverkningen av Pfizers/Biontechs 
vaccin kräver:

280
 komponenter från

80
 bolag i totalt

19
länder

Vad är life science?

Life science är en tvärvetenskaplig forskningsgren som ägnar sig åt studiet av 
biologiskt liv samt inre och yttre förutsättningar för fortsatt liv.

Life science-sektorn omfattar de företag, universitet och högskolor samt offentliga 
aktörer på kommunal, regional och statlig nivå, som genom sin verksamhet bidrar 
till att främja människors hälsa. 

Till life science-branschen räknas företag inom biomedicin, bioteknik, medicin-
teknik och läkemedelsutveckling och -tillverkning, inklusive specialiserade under-
leverantörer och konsulter. Hit räknas även företag som arbetar med utveckling 
av diagnostik och behandlingsmetoder samt företag som tar fram produkter och 
tjänster kopplat till e-hälsa.1212  Swelife, Vad är life science?, https://swelife.se/vad-ar-li-

fe-science/, hämtad 28 juni 2021
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3. Life science kan  
leda återhämtningen 
När pandemin innebar ett hårt slag mot  näringslivet i stort 
uppvisade life science-sektorn en stor styrka.  Aldrig förr 
har ett vaccin mot en global pandemi tagits fram på så 
kort tid, och det finns mycket som tyder på att produkter 
och tjänster relaterade till hälsa och life science kommer 
att vara eftertraktade även efter pandemins mest akuta 
skede. Många life science-företag pekar  exempelvis på 
att pandemin har möjliggjort utvecklingen av nya inno-
vationer och lösningar för samarbete mellan sjukvård och 
företag. Det finns en stark framtidstro hos branschen, 
och i en undersökning från Sweden Bio uppger åtta av tio 
små och medelstora företag i branschen att de planerar 
att expandera genom att rekrytera fler medarbetare eller 
konsulter det kommande året. Det är ett styrkebesked när 
många branscher och stora delar av ekonomin är starkt 
negativt påverkade av coronapandemin.13

13  Sweden Bio. ”Ny undersökning visar stark framtidstro i life science-branschen 
– 80% vill rekrytera”. Sweden Bio, 2 mars 2021. 

Branschen ger upphov till  
många jobb och stora intäkter 

14  Region Stockholm. Life science-strategi för Stockholmsregionen. Region 
Stockholm, 8 juni 2021.

15  Egna beräkningar, se bilaga 1. 

16  Stockholm Business Region. Stockholm Uppsala – A World Leader in 
 Advanced Therapeutics Manufacturing. 2021.

Life science är den  
tredje största branschen  
i Stockholmsregionens 

 näringsliv.

 2,5Mkr

Bidrar varje anställd inom läkemedels industrin  
i genomsnitt till svensk BNP.

 63 000 jobb

Bidrar indirekt life science-branschen med  
för  Stockholm-Uppsala.

 115Mdkr

Exporterade läkemedelsindustrin under år 2020.

LIFE SCIENCE ÄR den tredje största branschen i 
 Stockholmsregionens näringsliv och dess betydelse 
för regionens ekonomi är stor.14 För att avgöra hur 
stor påverkan en bransch har på den övriga ekonomin, 
är det vanligt att analysera hur många jobb branschen 
skapar i andra sektorer. Storleken på dessa indirekta 
effekter anges ofta i termer av multiplikatoreffekter, 
det vill säga hur många jobb som skapas i andra 
branscher när sysselsättningen ökar i den studerade 
branschen.

Stockholms Handelskammare beräknar att varje jobb 
inom life science ger upphov till tre jobb i den övriga 
ekonomin. Det kan vara alltifrån restaurangjobb till 
transport- och logistikjobb. För Stockholm-Uppsala 
innebär det att life science-branschen i regionen 
indirekt bidrar till 63 000 jobb inom andra områden.15

Branschen bidrar inte bara med jobb och skatte-
intäkter lokalt. Farmaceutiska produkter har alltid 
varit en viktig del av hela landets ekonomi. Läke-
medelsindustrin har den högsta andelen anställda 
med doktorandutbildning och är den industri med 
högst förädlingsvärde per anställd. Varje anställd 
 bidrar med i genomsnitt 2,5 miljoner kronor till 
svensk BNP (2017).16 Det är nästan tre gånger så 
mycket som genomsnittet i näringslivet som helhet. 

Life science betydelse för svensk ekonomi är  också 
stor, och vissa delar inom branschen utmärker sig 
särskilt. Under år 2020 minskade hela Sveriges varu-
export med 6 procent samtidigt som exporten av 
läkemedel slog ett nytt rekord. Läkemedel stod under 
året för 10 procent av svensk export, vilket motsvarar 
ett exportvärde på 115 miljarder kronor. En mycket stor 
andel av exporten kommer från huvudstadsregionen. 

Stockholms Handelskammare 
beräknar att varje jobb inom 

life science ger upphov till tre 
jobb i den övriga ekonomin.
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Sveriges ledande life science-kluster
I STOCKHOLM-UPPSALA FINNS en lång 
och stark life science-tradition som 
spänner över hela värde kedjan, 
från akademisk grundforskning 
till läkemedelsutveckling och 
produk tion. Från Uppsala i norr, 
via  Stockholm i öster, Flemingsberg 
och Södertälje i söder och 
 Strängnäs i väster, finns det inom 
en radie på tio mil verksam heter 
inom både näringsliv och forskning 
som bidrar till life science-sektorns 
starka fäste i regionen och dess 
ledande roll nationellt. 

I regionen finns tre universitets-
sjukhus och fem universitet. Av  
50 000 personer verksamma inom 
life science vid regionens lärosäten 
är var tionde doktorand.17 Regionen, 
som har Sveriges största kluster, 
samlar hälften av näringslivet inom 
life science med cirka 21 000  
anställda på 1 500 företag.18 

 Tillsammans omsätter de 120 mil-
jarder kronor årligen.19

Regionens näringsliv är rikt och 
diversifierat och lockar några 
av världens främsta life scien-
ce-företag, som Astra Zeneca, 
Pfizer, Cytiva, Sobi, Fresenius 
Kabi och Recipharm, samtidigt 
som förutsättningarna för nya 
företag att växa fram är goda. 
Stockholm-Uppsalas unika fördel 
är att life science-branschen här 
kan omfatta hela värdekedjan 
från forskning till produktion och 
att den har möjlighet att spänna 
över många områden. Det skapar 
synergier och samarbeten mellan 
företag och branscher. 

För Stockholms  Handelskammare 
är det naturligt att betrakta hela 
huvudstadsregionens life science- 
sektor som ett kluster. Geografiska 

och administrativa gränser från 
Axel Oxenstiernas tid får inte lägga 
hinder i vägen för våra företags 
möjligheter att agera konkurrens-
kraftigt på den globala marknaden. 
I ett internationellt perspektiv 
står inte konkurrensen mellan vår 
regions olika noder, utan mellan 
oss och resten av världen. För att 
tydligare illustrera den samman-
lagda kraften i Stockholms life 
science-sektor, följer här en kort 
beskrivning av de olika kluster-
noder som finns i Stockholms och 
Uppsala län.

Stockholm
STOCKHOLMSREGIONEN HAR EN lång tradition av framgångs-
rikt life science-arbete som bidragit till Sveriges 
välstånd. I Stockholm finns ett av världens modern-
aste universitetssjukhus för högspecialiserad vård 
och världens sjunde bästa sjukhus: Karolinska 
 Universitetssjukhuset.20 Även Karolinska Institutet 
och Stockholms universitet rankas högt internationellt 
och ligger på plats 24 respektive 87 i Times Higher 
Educations rankning över de bästa lärosätena inom 
life science.21 Vid Karolinska Institutet finns också 
Nobelförsamlingen som årligen utser  Nobelpristagarna 
i fysiologi eller medicin.

Runt Nya Karolinska sjukhuset i Solna utvecklas 
stadsdelen Hagastaden. Visionen för stadsdelen är 
att skapa världens bästa område för life science. I 
 anslutning till universitetssjukhuset finns Karolinska 
Institutet Science Park som stärker  infrastrukturen 
och samarbetet mellan akademi och näringsliv 
 genom att skapa möjligheter för företag att  etablera 
sig fysiskt nära universitetet. Även Science for 
Life  Laboratory (Sci-life-lab), ett svenskt nationellt 
vetenskapligt centrum för storskalig forskning inom 
bio vetenskap, medicin och miljö, har sin bas  
i Hagastaden.

Mellan regionens universitet finns omfattande sam-
arbeten inom life science. Ett initiativ som skapar 
goda förutsättningar för forskning på området är 
Universitetsalliansen Stockholm trio, som utgörs av 
Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet. 
Med över 50 000 studenter och doktorander skapar 
samarbetet unika miljöer för forskning och utveckling 
inom exempelvis just life science. 

Regionen domineras av små bolag, och bransch-
strukturen kan ses som en pyramid där små bolag 
utgör en stabil och bred grund, mellanstora företag 
en fortsättning i mitten och internationella  storföretag 
utgör toppskiktet. De små bolagen är ofta väldigt 
specialiserade och attraktiva uppköpskandidater för 
större bolag. Men även om de köps upp ligger ofta 
verksamheten kvar i regionen till följd av de kompe-
tenskrav som finns och att medarbetare med väldigt 
specifika kunskaper ofta är svåra att flytta utomlands 
eller ersätta. En annan orsak till att många små bolag 
söker sig till huvudstadsregionen är att det är  enklare 
att hitta finansiering här, vilket i sin tur gör det 
 enklare att växa. En tredje orsak är att man ogärna 
flyttar labb och utrustning om man inte måste – det 
har alltså stor strategisk betydelse var en verksamhet 
etablerar sig och att den kan fortsätta att utvecklas där.

I Stockholm finns myndigheter som Vinnova och 
offentliga aktörer som Almi Invest som  möjliggör 
 finansiering och andra typer av samarbeten, men även 
många privata aktörer. Knut och Alice  Wallenbergs 
stiftelse, som har sin bas i staden, är en viktig finan-
siär inom life science. Stiftelsen delar årligen ut i 

genomsnitt två miljarder kronor för att finansiera 
forskning inom främst medicin, teknik och natur-
vetenskap. I slutet på 2020 presenterade de dess-
utom en ny forskningssatsning om 3,1 miljarder på 
datadriven life science. Andra privata investerare 
med sin bas i regionen är exempelvis Norrsken  
och Industrifonden.

Huvudstaden har fler viktiga verksamheter, till exem-
pel branschorganisationen Sweden Bio och stiftelsen 
Stockholm Science City som båda har som syfte att 
stärka relationerna mellan akademi och näringsliv i 
Stockholmsregionen. Stockholm Science City satsar 
specifikt på att utveckla stadsdelen Hagastaden till 
att bli ett världsledande centrum för life science. 

Det är tydligt att life science växer i regionen.  Enligt 
Stockholm Business Region har företagen inom 
Stockholms life science-bransch nästintill utan undan-
tag slagit i kapacitetstaket och expanderar eller 
planerar för expansion. Denna utveckling har delvis 
drivits av pandemin, men även dessförinnan växte 
sektorn till följd av en ökad global efterfrågan på 
avancerade läkemedel, stora privata investeringar i 
ökad produktionskapacitet och strategiska satsningar 
på bioproduktion.22 Något som ytterligare kan öka 
Stockholms konkurrenskraft framöver är de synergier 
som uppstår mellan stadens life science-industri och 
dess lokala techindustri, eftersom dataanalyser blir 
en allt viktigare del av life science-området. I norra 
Stockholm pågår nu även en omfattande  utveckling 
av Kistas IKT-kluster23, och ett av fastighets-
utvecklarnas syften är att föra detta kluster närmare 
stadens andra branscher. 

20  Karolinska Universitetssjukhuset. Karolinska utnämnt till världens sjunde 
bästa sjukhus. 3 mars 2021.

21  Times Higher Education. World University Rankings 2021 by subject:  
life sciences.

22  Stockholm Business Region. Stockholm Uppsala – A World Leader in 
 Advanced Therapeutics Manufacturing. 2021.

23  IKT står för informations- och kommunikationsteknik.

»Det är tydligt att life 
 science växer i regionen.«Av 50 000 personer  verksamma inom 

life science vid  regionens lärosäten är 
var tionde  doktorand. Regionen, som har 
Sveriges största kluster, samlar hälften 
av näringslivet inom life science med 
cirka 21 000 anställda på 1 500 företag.
Tillsammans omsätter de 120 miljarder 
kronor årligen.  

17  Nordin, Eva, ”Stockholm-Uppsala är motorn 
inom Life Science”. Life-Time. 25 februari 2019. 

18  Ibid.

19  Stockholm Science City, Stockholm- 
Uppsalaregionen – ett starkt life science-kluster, 
26 mars 2021. 

FlemingsbergSödertälje

Uppsala

Stockholm
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Uppsala
Bara en dryg halvtimme med tåg från Stockholms city-
kärna finns den nordliga delen av huvudstads regionens 
life science-kluster: Uppsala. I Uppsalaområdet finns 
över hundra life science-företag som tillsammans 
 sysselsätter omkring 6 500 personer och årligen 
omsätter 33 miljarder kronor.24 I  praktiken uppgår ex-
porten till lika mycket.25 Uppsalas life science -industri 
är mångfacetterad, men särskilt stark inom medicin-
teknik, bioteknik och diagnostik samt läkemedel och 
tillhörande tjänster inom forskning, prövning och 
regelverk. En sjättedel av omsättningen och en lika 
stor andel av antalet anställda inom life science, finns 
i Uppsala.26 IKT-sektorn är den snabbast växande 
subgruppen till life science-sektorn, och den har växt 
med mer än 200 procent sedan 2010.27

Uppsalaregionens utmärkande drag är geografisk 
täthet. Inom en radie av drygt fem kilometer och 
cirka tjugo minuter från Arlanda finns två universitets-
sjukhus (Akademiska sjukhuset och SLU Universitets-
djursjukhuset), två universitet och tre statliga 
myndigheter (Läkemedelsverket, Statens veterinär-
medicinska anstalt och Livsmedelsverket) tillsam-
mans med en stark life science-industri.

Uppsala har, i likhet med Stockholm, ett av  världens 
bästa sjukhus (Akademiska sjukhuset), och  stadens 
båda lärosäten (Sveriges lantbruksuniversitet, 
SLU, och Uppsala universitet) är topprankade 
 internationellt. Det sistnämnda placerar sig på plats 
49 på listan över världens bästa lärosäten inom 
life science.28 En annan faktor som är viktig för life 
 science-sektorn i Uppsala är  kompetensförsörjningen 
via universiteten. Hela 78 procent av studenterna 
inom life science bor i Uppsala eller Stockholm två till 
fyra år efter examen.29

Life science har en lång tradition i staden och flera 
internationella storföretag, såsom Cytiva,  Recipharm, 
Fresenius Kabi, Thermo Fisher, Galderma,  Biotage, 
Novavax och Olink har sin svenska bas här. I  Uppsala 
Science Park finns en av Sveriges främsta innovations-
miljöer och mötesplatser för företag med livskraftiga 
idéer. I parken finns cirka 140 företag; Stuns Life 
 science, som är ett strategiskt nav för samverkan 
mellan privata och offentliga aktörer samt Uppsala  
Innovation Center (UIC), som rankas som en av 
 världens fem bästa företagsinkubatorer. UIC har 
bland annat fått i uppdrag att främja spetskompetens 
för tidiga life science-företag. Granne med Uppsala 
Science Park finns även en av Sci-life-labs baser. 
I södra Uppsala, på gamla Pharmaciaområdet, sker 
också en ambitiös utveckling av Uppsala Business 
Park med fokus på life science (läs mer i avsnitt 4.2).

I Uppsala finns också flera myndigheter som är av 
vikt för hela den nationella life science-industrin, 
såsom Läkemedelsverket, Livsmedelsverket och 
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Även Testa 

Center ligger här, vilket är en nationell testbädd för 
bioproduktion initierad av regeringen, Vinnova och 
life science-bolaget Cytiva. 

Flemingsberg  
och Södertälje
I Flemingsberg, tio minuters tågresa söderut från 
Stockholms centrum, utvecklas Flemingsberg Science, 
ett center för forskning, utveckling och innovation, 
i samverkan mellan bland annat Region Stockholm, 
kommunerna Botkyrka och Huddinge, samt lokalt 
närvarande universitet, högskolor och företag. 
 Flemingsberg Science är även en av aktörerna bakom 
projektet Stockholm Life Tech, som bland annat har 
som syfte att öka tillväxten i små och medelstora life 
science-bolag i både Flemingsberg och Hagastaden 
samt att öka Stockholmsregionens attraktionskraft 
med särskilt fokus på life science.30 I Flemingsberg 
ligger även Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 
liksom Campus Flemingsberg, som huserar bland annat 
Karolinska Institutet, KTH och Södertörns högskola.

Väster om Flemingsberg ligger Södertälje som är känt 
för att husera företaget Astra Zeneca, en av världens 
största läkemedelstillverkare. Företaget sysselsätter 
uppemot 5 000 människor, och här sker produktion 
av nya läkemedel till fler än hundra marknader  globalt. 
Astra Zenecas svenska verksamhet står ensam 
för 6 procent av Sveriges varuexport. Var tredje 
 anställd i Södertälje arbetar inom industrin och Astra 
 Zeneca och Scania är de största arbetsgivarna.31 
Utöver  läkemedelsproduktion finns i Södertälje även 
 Biovation Park som samlar forskningsverksamheter 
från hela Sverige. 

Cytiva (före detta GE Healthcare) är Uppsalas största privata arbets-
givare med cirka 1 700 anställda.

24  Stuns. Stuns Life science. http://stuns.se/stuns-life-science/.

25  Ibid.

26  Ibid.

27  Ibid.

28  Times Higher Education. World University Rankings 2021 by subject:  
life sciences. 2021. Web.

29  Stuns. Stuns Life science. http://stuns.se/stuns-life-science/.

30  Flemingsberg Science. Stockholm Life tech. 

31  Jönsson, Boel. ”Södertälje storsatsar”. Life Science Sweden.  
2 februari 2018.
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Astra Zenecas svenska  
verksamhet står för hela 6 % av 

 Sveriges varuexport.

Foto: Astra Zeneca
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Livsviktigt 
kluster
En huvudstadsregion full av liv. Banbrytande 
forskning vid universitet och företag blir till 
innovationer i ett växande näringsliv. Möten 
vid konferenser ger näring åt både tanke 
och stadsliv. Life science är en basnäring 
för Stockholm-Uppsala.

Här finns tre universitetssjukhus och fem 
universitet. Av 50 000 personer  verksamma 
inom life science vid regionens  lärosäten 
är var tionde doktorand. Inom tio mils 
 radie finns hälften av näringslivet inom life 
 science med minst 21 000 anställda på  
1 500 företag.

Life science är en del av stadens puls. 
 Kartan illustrerar en bransch med hjärta, 
hjärna och nerver.* 

* Företagen och organisationerna på kartan skapar en illustration av Stockholm-Uppsalas life science-kluster.   
Kartan är inte på något sätt heltäckande. Ytterligare mängder av företag och organisationer bidrar till att skapa  
detta livsviktiga kluster. 
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FlemingsbergSödertälje

Strängnäs

AddLife medicinteknik • Akademiska sjukhuset universitetssjukhus • Arocell bioteknik • Bayer  läkemedel 
 Bioclinicum forskningscentrum • Biomedicinskt centrum institution • Bio-Works bioteknik • Boehringer- 
Ingelheim läkemedel • Bristol-Myers Squibb läkemedel • C-rad medicinteknik • Dicot läkemedel • Eli Lilly 
 läkemedel • Flemingsberg Science samverkansstiftelse • Fresenius Kabi läkemedel • Getinge  medicinteknik 
• Ilya Pharma läkemedel • Kungliga Tekniska högskolan lärosäte • Medtechlabs forsknings centrum • Merck, 
Sharp & Dohme läkemedel • Mercodia bioteknik • Nobel Biocare medtech • Novartis läkemedel • Novavax 
 läkemedel • Octapharma läkemedel • Orexo läkemedel • Pilloxa bioteknik • Q-linea  medicinteknik • Raysearch 
Laboratories medtech • Region Uppsala Innovation samverkansorgan • Roche  läkemedel • Rudbecklaboratoriet 
forskningslaboratorium • Scandinavian Biopharma bioteknik •  Scandi navian CRO CRO-företag • Science for Life 
Laboratory forskningsinstitut • Siemens Healthineers medicinteknik  • Stockholm Science City samverkans-
stiftelse • Stockholms universitet lärosäte • Stuns Life Science sam verkansorgan • Södertälje Science Park 
 innovationsmiljö • Takeda läkemedel • Testa Center bioteknik •  Thermo Fisher Scientific medicinteknik •  Uppsala 
Innovation Centre företagsinkubator • Uppsala Science Park  innovationsmiljö • Uppsala universitet lärosäte • 
Vironova bioteknik

Uppsala-Stockholm regionerna,  
klusterkarta för life science-bolag.

Stockholm

Stockholm

Uppsala

Stockholm stad, 
klusterkarta för life science-bolag.

Uppsala

Uppsala stad,  
klusterkarta för life science-bolag.

Astra Zeneca
Astra Zeneca är ett globalt biofarmaceutiskt företag 
som bedriver innovativ forskning och produktion av 
läkemedel. I Södertälje tillverkas 30 olika läkemedel 
för mer än 100 marknader av närmare 5 000  anställda. 
Astra Zeneca har strategiska forskningscentrum i 
Sverige, USA och Storbritannien och tillverkning i 16 
länder. Astra Zenecas svenska verksamhet står  ensam 
för 6 procent av Sveriges varuexport. Under 2019 
investerade företaget 6,1 miljarder dollar i forskning.

Cytiva
Cytivas säte i Uppsala är en av världens största an-
läggningar för produktion av teknologi för tillverkning 
av biologiska läkemedel (kromatografimedia och ut-
rustning). Utrustning från fabriken i Uppsala används 
i 90 procent av all insulintillverkning i världen. Grun-
den till företaget finner man i kromotografi, separa-
tion av molekyler, enligt en upptäckt av den svenske 
kemisten och Nobelpristagaren Arne Tiselius.

Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag med 
huvudkontor och fabrik i Flemingsberg. Företaget 
utvecklar och tillhandahålla infektionsförebyggande 
lösningar som minskar risken för infektioner, ökar 
patientsäkerheten och reducerar användningen av 
antibiotika. Ett exempel är ett speciellt ytskikt på 
sjukvårdsutrustning, på till exempel en  urinkateter, 
som minskar risken för infektioner som den så 
 kallade sjukhussjukan.

SOBI
Sobi är ett läkemedelsföretag inriktat på 
 behandlingar mot sällsynta men allvarliga sjukdomar. 
De två främsta områdena är när blodsystemet respek-
tive immunsystemet inte fungerar som de ska. Det 
är ett biofarmaceutiskt bolag som levererar till hela 
världen. Huvudkontoret ligger i Solna och produktions-
anläggningen i Stockholm.

Hjärta, hjärna och nerver
Life science-branschen ger liv och puls  
till huvudstadsregionen

Biotage är ett företag med huvud-
kontor i Uppsala som arbetar med 
biovetenskaplig forskning med 
fokus på genetisk analys och 
läkemedelskemi. Biotage har cirka 
500 anställda globalt och deras 
produkter säljs i över 70 länder.

Elekta är ett globalt företag med 
huvudkontor i Stockholm.  Företaget 
är inriktat på  precisionsstrålning, 
det vill säga utrustning för att 
behandla cancer och skydda 
 patienten. Elekta anställer över  
4 000 arbetstagare globalt.

Iqvia är ett amerikanskt multi-
nationellt företag som verkar 
inom hälsoinformationsteknik och 
klinisk forskning. Genom att samla 
och analysera data skapas möjlig-
heter till större träffsäkerhet i 
vården – rätt insats för rätt person 
i rätt tid.

Karolinska Institutet (KI)  rankas 
som ett av världens främsta läro-
säten. KI har störst utbud av forsk-
ning och  medicinska utbildningar 
i Sverige. Nobelförsamlingen vid 
Karolinska Institutet utser sedan 
1901 mottagare av Nobelpriset i 
fysiologi eller medicin. 

Karolinska Universitetssjukhuset
är ett av Europas största  sjukhus. 
Här ligger huvudansvaret för Region 
Stockholms forskning och utbild-
ning av studenter. Sjukhuset finns 
i såväl Solna som Flemingsberg.

Olink är ett snabbväxande bio-
teknikföretag i  Uppsala som med  
hjälp av teknik för  upptäckt av 
 proteinbiomarkörer  erbjuder 
analys hjälpmedel inom precisions-
medicinering. Det gör det möjligt 
att hitta rätt sjukdom, så att pati-
enten kan få rätt behandling.

Pfizer är ett globalt läkemedels-
företag som tillverkar över 600 
läkemedel. Vid fabriken i Strängnäs 
produceras läkemedelssubstanser 
och vaccin som används runtom 
i hela världen. Pfizer är den  största 
leverantören av medicinska 
behandlingar till sjukvård och 
 patienter i Sverige.

Sigrid Therapeutics är ett  växande 
svenskt bioteknikföretag med 
huvudkontor i Solna. Företaget är i 
utvecklingsfasen och fokuserar på 
att förebygga livsstilssjukdomar 
relaterade till ämnesomsättningen, 
däribland typ-2 diabetes.

Recipharm är en kontraktstillverkare 
av läkemedel med anläggningar 
i bland annat Solna och Uppsala. 
Recipharm stödjer såväl stora 
som små läkemedelsföretag från 
utvecklingsfasen till kommersiell 
produktion genom både forskning 
och tillverkning. 
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4. Life science lägger grunden 
för en växande stad 
Konkurrensen mellan stora kluster i världen är knivskarp. 
Följande faktorer är avgörande för att behålla och rekrytera 
arbetskraft: ett näringsliv med både stora börsnoterade 
bolag och en dynamisk miljö för mindre startupbolag, en 
utbyggd infrastruktur, en välfungerande bostadsmarknad, 
ett levande kulturliv och ett välfungerande välfärdssystem. 
För många branscher inom tjänstesektorn är en stark life 
science-sektor oerhört viktig, eftersom den bidrar med 
gäster, besökare och hotellnätter. 

Maria Tullberg 
vd, Stockholm Waterfront

»Life science-sektorn bidrar till  
en växande och dynamisk stad.«

Maria Tullberg är vd för Radisson Blu Stockholm 
 Waterfront, Stockholm Waterfront Congress Centre 
och Radisson Blu Royal Viking Hotel. Hotell- och 
konferensnäringen är en av många branscher 
som gynnas av Stockholmsregionens starka life 
 science-sektor.

Hur har life science-klustret i Stockholm-Uppsala 
påverkat er? 

LIFE SCIENCE-KLUSTRETS POSITIVA effekter på huvuds-
taden märks i vår verksamhet på flera sätt. Läkar-
kongresser och konferenser innebär att folk reser hit 
från hela världen och deltagarna är ofta högutbildade 
personer med god ekonomi. De vill äta gott, shoppa 
samt uppleva staden och svensk kultur. Dessa tillfällen 
innebär tusentals bokade hotellnätter i  Stockholm 
och affärsmöjligheter inte bara för oss, utan för 
många andra branscher inom såväl transport och 
handel som övrig besöksnäring. Life science-branschen 
skapar inte bara tillfällig sysselsättning, den bidrar 
även till en växande och dynamisk stad som i sin tur 
lockar hit både talanger, företag och investerare från 
andra delar av Sverige och världen.

Kan du berätta mer om vilka typer av jobb  
som skapas?

VÅR VERKSAMHET ÄR igång dygnet runt. Hos oss  arbetar 
alltifrån kockar och servitriser till receptionister, lokal-
vårdare och projektledare. Bredden på vår  verksamhet 
innebär att vi även kan erbjuda många unga och 
utlandsfödda ett första insteg på arbetsmarknaden. 
Utöver våra egna anställda skapar vi även jobb för 
en mängd andra yrkesgrupper, alltifrån rörmokare till 
florister. Vi är som ett samhälle i miniformat. 

»För många branscher inom tjänstesektorn  
är en stark life science-sektor oerhört viktig.«

Livsviktigt för huvudstaden 2726Stockholms Handelskammare



RUNT NYA KAROLINSKA Universitetssjukhuset i  Solna 
växer Hagastaden fram i samarbete mellan  universitet 
och företag. Klustret huserar i dag över 120  företag 
inom life science och fortsätter att växa. I  områdets 
närhet finns Karolinska Universitetssjukhuset, 
 Sci-life-lab, S:t Eriks Ögonsjukhus, Karolinska 
 Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms 
universitet. Inom en radie av fem kilometer finns 
 också hälften av Stockholmsregionens life science-
företag. Framöver väntas 13 000 människor bo och 
50 000 människor arbeta i Hagastaden.32

Den nya stadsdelen, som ska stå klar 2030, kommer 
att bli en vital del av regionens utveckling. Tanken 
är att högskolor, forskningsinstitut och näringsliv 
genom samverkan ska skapa en unik grund för ett life 

science-kluster.33 Över 6 000 bostäder ska byggas 
och tusentals arbetstillfällen skapas.34 Därigenom 
stärks Stockholmsregionens attraktionskraft och 
vården för länets befolkning förbättras.35 Life science- 
kluster som Hagastaden bidrar också till en hög 
 utbildningsnivå i regionen genom att exempelvis 
läkare och forskare flyttar dit. 

Hagastaden

32  Stockholms stad. Hagastaden. 

33  Stockholm Science City. Hagastaden. 

34  Stockholms stad. Hagastaden. 

35  Region Stockholm. Budget 2019 för Region Stockholm. Diarienummer LS 
2017-1455. 

Camilla Klint
regionchef nord/väst, Atrium Ljungberg 

»Vi hoppas få se Nobelpristagare  
sprungna ur Hagastaden.«

Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastig-
heter med över en miljon kvadratmeter uthyrbar yta 
och ett fastighetsvärde om cirka 50 miljarder kronor. 
Fokus ligger på att utveckla attraktiva  stadsmiljöer, 
och Atrium Ljungberg är med och utvecklar 
 Hagastaden och life science-klustret i området. 

Kan du berätta mer om er verksamhet i Hagastaden? 

VI HAR VARIT verksamma i Hagastaden under många 
år, där vi har ett stort befintligt bestånd men också 
framtida projekt för både kontor och bostäder. Just nu 
bygger vi Life City som blir ett nytt centrum för affärs-
utveckling och service kopplat till vård och forskning. 

Life City har en öppen bottenvåning med restaurang, 
lobby och konferensmöjligheter, och fungerar där-
med även som en mötesplats för alla som arbetar i 
området. Genom sin centrala placering rakt ovanpå 
E4:an blir Life City entrén och skyltfönstret för hela 
Hagastadens life science-kluster. Vi hoppas att den 
dynamiska miljö vi nu bygger och utvecklar  tillsammans 
med andra aktörer kommer att bidra till att vi kan 
få Nobelpristagare sprungna ur Hagastadens life 
 science-kluster. 

Varför vill ni som fastighetsägare bygga ett life 
 science-kluster? 

VISIONEN FÖR HAGASTADEN går många år tillbaka 
och sattes ursprungligen av bland annat KTH och 
 Karolinska Institutet. Atrium Ljungberg har som 
 fastighetsägare varit med i både den begynnande 
och den fortsatta utvecklingen av platsen, eftersom 
vi ser stor potential. Inom cykelavstånd har vi tre topp-
rankade universitet, vilket bara det är en fantastisk 
grund att bygga vidare på. 

Projektet Hagastaden har en unik kombination av 
två väldigt engagerade kommuner i Stockholm och 
Solna, aktiva fastighetsutvecklare och en mycket 
engagerad akademi. Det ger en bra plattform och var 
grunden till att vi fortsatte att investera i projektet. 
Pandemin har satt life science på kartan och gör 
utvecklingen här väldigt aktuell. Det gäller dels för 
renodlade life science-företag, dels för aktörer runt 
omkring som på ett eller annat sätt levererar tjänster 
till klustret, till exempel leverantörer av resurser, eko-
nomiska tjänster och utveckling. Den forskning och 
utveckling som drivs här är verkligen på toppnivå, 
och det gäller att nå ut med det.

Vi ser också att Hagastadens unika identitet skapar 
uppmärksamhet utomlands, och många internatio-
nella delegationer besöker oss för att se hur vi 
 jobbar. För dem är Hagastaden intressant både som 
ett life science-kluster och ett stadsutvecklings-
projekt. Nyckeln till en levande stadsdel är densamma 
överallt – en blandning av arbetsplatser, bostäder, 
utbildning, kultur och service. Det gäller att få till alla 
element som bidrar till stadsdelens attraktivitet  
och trygghet. 

Visionsbild Hagastaden, illustration: Andersson Jönsson/Stockholms stad
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I UPPSALA HAR Fyrislund länge varit ett viktigt område 
för stadens life science-industri, och nu finns planer 
på att bygga ut Fyrislund under ledning av Klövern. 
Projektet utvecklar Uppsala Business Park, som när 
det är färdigt kommer att skapa 12 000 nya arbets-
platser – fem gånger fler än i dag.36 När Uppsala 
Business Park står klart kommer det även att erbjuda 
utrymme för 1 500 studenter, 500 boende och runt 
tre miljoner årliga besökare.37 

Utvecklingen av Uppsala Business Park i Fyrislund 
är ett unikt projekt som syftar till att samla inte bara 
 aktörer inom life science, utan även olika typer av 

service, handel, restauranger, hotell, student- och 
forskarbostäder. Projektet ämnar också integrera 
 offentliga platser som parker och torg. Detta  skapar 
en attraktiv miljö för life science-företagen att 
utvecklas och även utrymmen för allmänheten att 
ta del av. Det blir en unik och central stadsdel för 
innovation, tillväxt och möten för både företag och 
regionens invånare.

Per Nilsson
projektchef affärsutveckling, Klövern 

»Vi vill möjliggöra en tillväxtresa  
för Uppsalas life science-bolag.«

Klövern är ett av de största noterade fastighets-
bolagen i Sverige och de bedriver verksamhet på 
många platser: från Malmö i söder till Uppsala i norr 
samt i Köpenhamn och New York. De är även med  
och utvecklar Uppsala Business Park.

Kan du berätta mer om Klövern och er satsning på 
Uppsala Business Park? 

VÅRT ENGAGEMANG I Uppsala Business Park har sitt 
ursprung i att Klövern för många år sedan köpte det 
som var kvar av Pharmacias tidigare fastigheter 
och att vi då även rekryterade personal som hade 
jobbat för läkemedelsindustrin. Utifrån det kunde vi 
skapa ett team som hade kunskap om att hantera 
ett väldigt avancerat fastighetsbestånd  anpassat 
till läkemedelsindustrin. Men redan efter några år 
märkte vi att beståndet inte räckte för att möta 
Uppsalas snabbväxande life science-industris behov, 
så 2017 började vi titta på hur vi skulle kunna skapa 
förut sättningar för vidare tillväxt för bolagen. När vi 
inledde en dialog med de andra tre fastighetsägarna 
i Uppsala Business Park, såg vi att flera av dem också 
stod inför samma utmaning i form av ett behov att 
växa verksamheten. Då drog vi fastighetsägare igång 
ett projekt tillsammans med näringslivsenheten i 
Uppsala kommun och Stuns Life science för att i nära 
dialog med life science-industrin börja kartlägga 
deras behov och efterfrågan, och utifrån det skapa 
en vision för Uppsala Business Park.

I början var Uppsala Business Park en plats för ett 
bolag: Pharmacia. Nu finns 85 bolag i parken och det 
är fler verksamma än det var under Pharmacia-tiden. 
Uppsalas life science-industri har en stark motstånds-
kraft och dynamik, eftersom det finns många små och 
mellanstora företag.

Uppsala Business Park är en plats där uppstarts-
bolagen kan verka, men också få stöd under en tillväxt-
resa hela vägen fram till att produktionen startar. 
Allt det ska kunna göras inom ramen för stadsdelen, 
och vi har försökt samla Uppsalas alla tillgångar för 
att möjliggöra en sådan resa. Sedan kan vi självklart 
jobba med att hitta etableringar, men det är inte där 
jag tror att den stora tillväxten kommer ske. 

Vad är din bild av life science-sektorns bidrag  
till samhället? 

LIFE SCIENCE-BRANSCHEN SKAPAR stort värde för  Uppsala, 
eftersom den utöver direkta arbetstillfällen även 
genererar ytterligare arbeten hos underleverantörer 
lokalt och bidrar till en attraktivare stad att bo och 
verka i. När life science växer så växer också  staden. 
Sedan ser vi även att det i Uppsala rent konkret  uppstår 
samarbeten mellan life science och andra  branscher, 
exempelvis materialvetenskap, vilket gör att life sci-
ence kan stärka och skapa förutsättningar för andra 
branscher och leda till helt nya medicintekniska 
produkter med direkt nytta för många av oss. 

Uppsala Business Park

36  Uppsala kommun. Fler bolag ska växa i Fyrislund. Uppsala kommun  
17 mars 2021. 

37  Klövern. Uppsala Business Park.https://www.klovern.se/stadsutveckling/
pagaende-projekt/uppsala-business-park/, hämtad 28 juni 2021.

Illustration: Mandaworks
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Så går vi framåt – Röster 
från life science-bolag  
i regionen

Stockholm-Uppsala är Sveriges ledande life 
science-kluster och här finns företag i alla 
storlekar och inom alla branschens nischer. 
Vi har intervjuat ett urval av dessa och bett 
dem berätta varför de är verksamma här och 
hur de tror att regionens konkurrenskraft  
kan stärkas ytterligare.

5. Så går vi framåt – Röster från life 
science-bolag i regionen
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Guido Oelkers
vd, Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) 

”Stockholms talangbas  
är viktig för Sobi.”

Sobi är ett internationellt företag med 1 600 anställda 
i över 30 länder och en omsättning på närmare 15 mil-
jarder kronor. Företaget har försäljning i över 70 länder.

Kan du berätta mer om Sobi och var ni kommer ifrån?

SOBI ÄR SPRUNGET ur starka svenska rötter i företagen 
Kabi och Biovitrum, där det senare har sitt ursprung i 
Pharmacia och var ett rent forskningsbolag. År 2010 
förvärvades Swedish Orphan International och i sam-
band med det bildades Sobi. Biovitrum hade en hemo-
filiprodukt (för blödarsjuka) med stor kommersiell 
potential, men saknade en säljorganisation i Europa. 
Genom sammanslagningen fick vi in en  säljorganisation 
som förstod hur vi kunde licensiera produkter för 
nordiska och europeiska marknader. Därigenom fick 
vi ett kassaflöde som kunde finansiera utvecklingen 
av produkter inom hemofili, vilket nu är den största 
delen av vår verksamhet.

Det här är ett tydligt exempel på hur pendeln alltid 
är i rörelse i life science-branschen. Vi hade tidigt 
den bioteknologiska kapaciteten, men vi insåg att 
det inte räckte och att diversifiering av företaget var 
vägen framåt, vilket även spelat roll i nästa fas av 
vår utveckling och internationalisering. Patentskydd 
håller inte för alltid och vi måste arbeta för att hitta 
innovationer som möjliggör att vi kan växa hållbart 
som företag. Internationaliseringen är en förutsättning 
för att vi som företag ska fortsätta växa samt kunna 
hjälpa fler patienter. 

Vart är ni på väg nu? 

De senaste fyra åren har vi inte bara tredubblat före-
tagets omsättning, utan vi har också nästan  dubblerat 
vår försäljning och expanderat till Nordamerika, 
vilket är centralt för företag i vår bransch då det är 
världens största läkemedelsmarknad. Vi har satsat 
på framtiden genom att investera i flera projekt i sen 
fas, då vi insett att processen med att starta upp och 
gå igenom hela forsknings- och utvecklingsfasen, 
så som vi gjorde tidigare, inte var i linje med våra 
behov. Vi behöver ha möjlighet att nå marknaden och 
patienterna snabbare. Genom att fokusera på våra 
styrkor – klinisk utveckling och kommersialisering av 
läkemedel för sällsynta sjukdomar – kan vi bidra mer 
och skapa mer tillväxt.

Vilka är de positiva aspekterna av att vara verksam  
i Stockholm? 

FÖRETAG UTVECKLAS I vissa miljöer, och den talangbas 
som finns i Stockholm har varit enormt viktig för 
oss. De talanger som har utvecklat bioteknologi-
produkterna och vår anläggning i Stockholm har 
djup förståelse för biotekniska processer, vilket är en 
kraftfull kombination som du inte kan transportera till 
en annan plats. Det finns andra länder som också har 
starka talangbaser, men vi har ingen anledning att 
flytta. Det finns en mycket stark tillhörighet och ett 
genuint intresse för vad företaget utvecklar här. Att 
Sobi flyttar från Stockholm är otänkbart. 

Att vara verksam i Stockholm innebär en närhet till 
världsledande experter på Karolinska, vilket är en 
väldigt stark fördel. Vad vi uppskattar med Stockholm 
är främst den talang som finns här, men personligen 
gillar jag även den pragmatism som finns i regionen. 
I Stockholm finns det en miljö som även accepterar 
motgångar – om det visar sig att projektet inte håller 
hela vägen accepterar man det och går vidare. Det 
ger dig trygghet när du driver ett företag, för du vet 
att du kan lita på vad du får. Denna pragmatism, i 
kombination med en stark vetenskaplig förståelse,  
är mycket positiv.

Hur bidrar Sobi till Stockholms utveckling? 

FÖRHOPPNINGSVIS KOMMER VI att ha över 400 personer  
i Stockholmsområdet som är högutbildade och speci-
alister på olika delar av värdekedjan. Det innebär att 
vi skapar jobb både i dag och i morgon, och att talanger 
fortsätter lockas till regionen. Utan att överdriva vår 
roll är vi en del av klustret och spelar därmed en roll i 
att utveckla regionen ytterligare.

Vi har ett utbyte med universitet på olika nivåer, till 
exempel i kliniska prövningar eller  grundläggande 
vetenskapliga frågor. Vi gillar att vara en del av 
det ekosystemet. Dessutom har vi kontakt med 
läkemedels företag i olika stadier, där vi delar tekno-
logier och arbetar tillsammans. Vi tror att vi kan skapa 
win-win-scenarion genom samarbete.

»Det finns en mycket stark tillhörighet  
och ett genuint intresse för vad företaget  
utvecklar här.«
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»Vi vill marknadsföra oss som företag  
på det här – den här branschen handlar  
om att rädda liv.«

Jens Viebke
president affärsområdet Acute Care Therapies, Getinge 

»Stockholmsområdet erbjuder kompetenta  medar betare 
inom både utveckling och avancerad produktion.«

Getinge är ett globalt medicintekniskt företag som 
grundades i Sverige 1904 och som tillhandahåller 
utrustning och system inom vård och life science. 
Företaget har kunder i mer än 125 länder och över  
10 000 anställda globalt. 

Kan du berätta mer om företaget och om vad ni gör? 

ÅR 2000 KÖPTE Getinge upp Maquet, som blev en stor 
del av Getinge och ett centralt förvärv. I dag heter allt 
Getinge, men Maquet används fortfarande för en del 
produktnamn. Getinge består av tre  affärsområden: 
acute care therapies, surgical workflows och life 
 science. Life science-delen har kunder, som till 
exempel läkemedelsföretag, där våra Beta Bags som 
används vid vaccintillverkning just nu exploderar i 
popularitet. Det är ett ganska litet affärsområde som 
växer väldigt fort. 

Varför har ni produktion i Stockholm? 

VI ÄR KVAR i området för att det underlättar vår 
 kompetensförsörjning. Stockholmsområdet  erbjuder 
kompetenta individer inom både utveckling och 
 avancerad produktion, och närheten till akademin 
är en väldigt viktig del i det. Vårt samarbete med 
Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset börjar 
ta fart, och närheten till Stockholms universitet och 
Kungliga Tekniska högskolan är betydande, eftersom 
vi anställer många ingenjörer. Att det finns ingenjörs-
utbildningar fokuserade på medtech i Uppsala,  innebär 
ytterligare en fördel för oss. 

Hur kommer Sverige att klara sig i den internationella 
konkurrensen framöver?

SVERIGE HAR EN ingenjörsvetenskapskultur som bidrar 
till att vi har en stark uppfinnarmentalitet.  Dessutom 
har vi en hög grundutbildningsnivå som gör oss 
konkurrenskraftiga, där operatörer till avancerade 
produktionsprocesser är av stor vikt. Sveriges breda 
folkbildningsnivå tror jag är en grogrund för att utbilda 
kompetenta gymnasieingenjörer eller annan personal 
som klarar av väldigt komplicerad produktion.

Vad krävs för att ni och andra företag ska vara kvar  
i Stockholm? 

Vår upplevelse är att sjukhusadministration är svårt 
världen över, det gäller även Sverige. Vi har väldigt 
duktiga kliniker i Sverige, men jag tror att de ibland 
hämmas av den miljö de befinner sig i. Här finns det 
utrymme för utveckling. För att vi ska kunna fortsätta 
vara internationellt konkurrenskraftiga så måste vi 
behålla den nivå vi har i dag inom akademi och sjuk-
hus samt säkerställa att utbildningarna inom dessa 
områden fortsätter vara i toppklass. För att  utveckla 
regionen och Sverige tror jag att det är väldigt  viktigt 
att rent skattemässigt göra det lätt för företag, 
 experter och chefer att ta sig hit för att arbeta.

Vad ser ni på ert område de kommande fem till  
tio åren? 

DE NYA REGULATORISKA kraven för medicintekniska 
produkter inom EU kommer att få stor påverkan. I 
grunden är det bra, eftersom många produkter blir 
säkrare, men utformningen gör det även betydligt 
dyrare och svårare att utveckla nya produkter. Tidigare 
har vi som europeiskt företag alltid lanserat först i 
Europa, men på grund av de nya reglerna har vi nu en 
diskussion som handlar om huruvida vi ska gå direkt 
till USA i stället. Det är ett viktigt politiskt perspektiv 
som är bredare än Sverige. Med de högre kraven får 
mindre bolag svårare att överleva.

Hur kan ni lyfta life science som bransch och locka 
nya medarbetare?

FOLK SOM BÖRJAR i vår bransch stannar ofta länge och 
vi har inom Getinge långa anställningstider. Jag tror 
att det beror på att när folk väl kommer in och  förstår 
att vi levererar utrustning som är livsavgörande, 
handlar det inte bara om lön och anställningsvillkor. 
Vi vill marknadsföra oss som företag på det här – den 
här branschen handlar om att rädda liv. 
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Sana Alajmovic
vd, Sigrid Therapeutics 

»Forskarna behöver bli de nya  
idolerna för unga.«

Sigrid Therapeutics är ett bioteknikföretag i klinisk 
fas som utvecklar nya terapiformer för att förebygga 
och behandla livsstilsrelaterade sjukdomar. 

Vad vill Sigrid Therapeutics förändra? 

SIGRID ÄR ETT health tech-bolag med visionen att för-
hindra folk från att insjunkna i typ två-diabetes, fetma 
och övervikt. Vi har utvecklat en plattformsteknologi 
baserad på kiselmaterial som vi kan skräddarsy för 
att minska blodsocker, kolesterol och vikt på ett säkert, 
effektivt och miljömässigt skonsamt sätt. 

Hälsa är för mig personligen viktigt av två anledningar: 
dels för att jag växt upp med en pappa som var pre-
diabetiker, som jag såg misslyckas med att ändra sin 
livsstil och sakta men säkert blev sämre; dels då jag 
själv som ung drabbades av diskbråck, vilket  lämnade 
mig rullstolsbunden under en period. Man tar sin 
hälsa för givet väldigt ofta, vilket jag verkligen hade 
gjort. Med god hälsa kan man drömma och förverk-
liga sig själv, men utan hälsa måste man ta sig tid till 
att hantera sin sjukdom. Hälsa är fundamentet för allt.

Vilka hinder har du stött på som företagare inom life 
science-branschen? 

SOM ETT STARTUPBOLAG i den här branschen krävs väl-
digt mycket högteknologisk utrustning. I till exempel 
techbranschen behöver de programmerare och bra 
servrar för att koda; vi behöver labb, utrustning och 
en helt annan typ av apparatur som kostar  hundratals 
miljontals kronor att få på plats. Det har vi inte 
tillgång till. Att jobba nära universitet har varit vårt 
framgångsrecept. Jag önskar att det hade varit ännu 
lättare att samarbeta med olika universitet och att 
kommersialisering av forskning premierades mer. 

Ser du till ett land som Israel så jobbar de mycket mer 
med att ställa krav på att deras forskare ska  patentera. 
När man befordrar en professor tittar man på hur 
många kommersiella samarbeten denne haft – det 
behöver vi i Sverige bli mycket bättre på. 

Det gäller att skapa mötespunkter där ekonomer och 
marknadsförare kan mötas med forskare och inno-
vatörer. Alla vet vem Daniel Ek på Spotify är, men hur 
många vet vem Carl Borrebaeck eller Lars Lannfelt är, 
som har möjlighet att revolutionera hela alzheimer-
vården? De syns inte, de hörs inte. Forskarna behöver 
bli de nya idolerna för unga. 

Hur stor är risken att startupbolag  
försvinner utomlands? 

DEN STÖRSTA RISKEN jag ser är inte att startups 
 försvinner utomlands, utan att man går till börsen för 
tidigt och inte får möjlighet att bygga bolaget, platt-
formen och teknologin. Det är helt enkelt en större 
risk att bra forskning inte ser dagens ljus för att de 
inte tar sig förbi fasen att behöva pengar. Det finns 
pengar i Sverige, det är bara att titta på alla tech-
bolag som det investeras i, men det krävs mycket 
mer resurser för life science än vad som krävs för 
techinnovation. Där måste staten komma in. Invest-
erare kanske kan satsa 10–15 miljoner rakt av, men 
en klinisk studie av läkemedel kan kosta flera hundra 
miljoner. Då räcker det inte att Vinnova ger IP-checkar 
på 150 000 kronor – om vi ska forska fram de stora 
innovationerna måste staten vara med och stödja 
branschen mycket mer.

»Alla vet vem Daniel Ek på Spotify är, men hur många 
vet vem Carl Borrebaeck eller Lars Lannfelt är, som har 
möjlighet att revolutionera hela alzheimervården?«
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»Sverige har ett gott internationellt rykte av  
olika skäl och anses vara ett högteknologiskt 
land. Jag kom till Sverige från Tyskland för att  
jag såg stora möjligheter här.«

Tim Thurn
vd, C-Rad 

»Vi är väldigt intresserade av att fånga upp talangerna, 
speciellt inom IT och mjukvaruutveckling.«

C-Rad grundades 2004 av forskare från  Karolinska 
Institutet och Kungliga Tekniska högskolan i 
 Stockholm. Bolaget arbetar med positionering inom 
strålterapi för att höja kvaliteten på cancerbehandling.

Kan du berätta mer om vad C-Rad gör?

CANCER KAN BEHANDLAS på tre olika sätt i dag,  varav 
ett är strålterapi. Strålbehandling bygger på en 
röntgenstråle som strålar mot tumörvävnaden, och 
vår produkt används för att med hjälp av patient-
positionering precisera strålen mot tumören. Syftet 
är att höja kvaliteten på behandlingen och även för-
bättra livskvaliteten för patienten efter behandlingen 
genom att vara mer fokuserad på att utrota tumören 
och skydda vävnaden runt omkring. Produkten är ett 
tillägg till strålkanonen.

Vad är ert bidrag till samhället, förutom  
själva produkten?

PRODUKTEN ÄR EN viktig del av bidraget, då det fort-
farande finns ett stort behov av att förbättra cancer-
vården. På C-Rad bidrar vi till det, inte bara som en 
enskild aktör, utan som en del av systemet. Det är 
viktigt att förstå att framgången för cancervård ligger 
i samarbetet mellan flera aktörer och den infrastruktur 
som byggs upp mellan dem. Som företag är vi väldigt 
engagerade i regionen. Vi har vuxit ganska snabbt 
och är beredda att växa ännu mer i medtech-sektorn 
i Stockholm-Uppsala. 

Varför vill ni växa just i Stockholm-Uppsala?  
Vad gör det möjligt för er att växa här?

VI ÄR FORTFARANDE ett ganska ungt och litet företag 
med bara sextio anställda. Generellt sett har Sverige 
en bra infrastruktur för att finansiera unga företag 
med nya, innovativa idéer. Vi ser att många nya affärs-
modeller växer fram från den svenska marknaden 
och vi vill bidra till och vara en del av det.

Det vi kämpar med som litet företag är att locka unga 
talanger. Med marknadsföringsinsatser kan vi få mer 
uppmärksamhet, men vanligtvis är det något som 
ett företag av vår storlek måste nedprioritera. Vi är 
naturligtvis väldigt intresserade av att fånga upp 
talangerna, speciellt inom IT och mjukvaruutveckling. 
Min uppfattning är att studenter inte känner till möjlig-
heterna som finns inom life science-sektorn. Jag 
skulle vilja att relationen mellan universitet och små 
företag förbättras.

Hur ser unga talanger på att bo i Sverige?

SVERIGE HAR ETT gott internationellt rykte av olika skäl 
och anses vara ett högteknologiskt land. Jag kom till 
Sverige från Tyskland för att jag såg stora  möjligheter 
här. Sverige har möjlighet att locka  välutbildade 
 utländska talanger som verkligen kan bidra till sam-
hället och bygga företag här. 
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6. Sju förslag för en  
livskraftig huvudstadsregion
Stockholms Handelskammare vill med denna rapport visa 
hur viktig en levande och växande life science-sektor är för 
huvudstadsregionen. Genom att bidra med stora export-
intäkter, högkvalificerade jobb inom branschen och tio-
tusentals arbetstillfällen i övriga näringslivet, lägger bran-
schen grunden för en internationellt konkurrenskraftig och 
attraktiv stad. I den ekonomiska återhämtning som nu sker 
har life science möjlighet att agera motor och bidra till att 
även branscher som har varit hårt drabbade av pandemin 
får möjlighet att återhämta sig och växa. 

Den internationella konkurrensen är stenhård och 
huvudstadsregionen behöver ta täten genom att skapa 
goda förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv, 
internationellt ledande forskning och smarta innova-
tioner på både kommunal, regional och nationell nivå.

Utifrån vår dialog med företag i branschen och i 
övriga näringslivet, illustrerad genom intervjuerna i 
rapporten, har vi identifierat sju huvudområden och 
formulerat femton punkter för att stärka förutsättning-
arna för life science-företag i huvudstadsregionen 
och frigöra deras jobbskaparpotential.

1. Ge goda förutsättningar för utbildning,  
 fortbildning och kompetensutveckling

• För att kompetensförsörjningen ska fungera 
 behöver det svenska utbildningssystemet vara bra 
på alla nivåer – från grundskola till högskola. Den 
generella kunskapsnivån i skolan behöver stärkas. 
Till detta kommer behovet av kontinuerlig fort-
bildning av yrkesverksamma inom skolan. 

• Med en växande life science-sektor ökar efterfrågan 
på kompetens inom naturvetenskap och teknik. 
Barn och ungas intresse för natur, teknik och 
matematik behöver stimuleras tidigt och forskare 
behöver bli de nya förebilderna för unga. 

2. Värna forskning i världsklass

• Universiteten är en central del av huvudstads-
regionens attraktivitet. Detta är forskningsmiljöer 

som rankas bland de högsta i världen och attraherar 
såväl forskare som studenter. Sverige har under 
lång tid haft gott anseende, men den globala kon-
kurrensen ökar. Vår fortsatta framgång bygger på 
förmågan att kontinuerligt utveckla universitets-
miljöerna för att attrahera de bästa forskarna och 
studenterna. Premiera forskare och forskning vars 
resultat skapar tillämpningar i näringslivet.

• Det behöver bli enklare att genomföra företags-
initierade kliniska prövningar i hälso- och sjukvården. 
Kliniska läkemedelsprövningar har en  fundamental 
roll inom life science. Dessa prövningar leder till 
att svenska patienter får vara med och testa de 
nyaste behandlingarna, att den svenska  hälso- 
och sjukvården får tillgång till och kunskap om 
nya läke medel och behandlingar samt att sjuk-
vårdspersonal ges möjlighet till fortbildning. 
Kliniska prövningar kan även göra den svenska life 
 science-sektorn mer attraktiv för investeringar 
och etableringar.

3. Stärk huvudstadsregionen som talangdestination

• Stockholm upplevs som en mycket attraktiv region. 
Invånarnas kompetens- och utbildningsnivå är 
hög. Samtidigt är utbudet av kvalificerad arbets-
kraft inte tillräckligt med tanke på den starka efter-
frågan. Detta gäller både personer att rekrytera 
och personer att samverka med, till exempel andra 
företagare och entreprenörer. Flera företag påtalar 
att det är svårt att attrahera utländska talanger. 

• Life science-företagen verkar på en internationell 
marknad med hård konkurrens. Det gäller även 
på skatteområdet. För att utveckla regionen och 
 Sverige är det centralt att det rent skattemässigt 
är lätt för företag, experter och chefer att flytta hit 
för att arbeta. Sveriges inkomstskatt, expertskatt 
och beskattning av personaloptioner behöver bli 
internationellt konkurrenskraftiga. Processen att 
lösa nödvändiga tillstånd för utländsk kompetens 
är för omständlig och behöver skyndsamt åtgärdas.

4. Förbättra kommunikationen  
 nationellt och internationellt

• Arlanda flygplats är central för den internationella 
konkurrenskraften, där inte minst internationell 
industriproduktion förutsätter snabb och direkt 
tillgång till den globala marknaden. Fler direktlinjer 
till andra större städer runt om i världen behövs. 
Arlanda knyter också ihop huvudstadsregionen 
med övriga landet. Tillgängligheten till och inom 
Arlanda och den växande flygplatsstaden behöver 
utvecklas för att bli ett infrastrukturnav för hela 
Mälardalen.

• Huvudstadsregionen är Sveriges största arbets-
marknad med över en miljon sysselsatta. En stark 
axel inom life science finns i den norra delen, 
Stockholm-Uppsala. I dag råder dock kapacitets-
brist när det kommer till både väg och järnväg. Två 
extra järnvägsspår mellan Stockholm och  Uppsala 
– det som går under namnet fyrspåret –  måste 
byggas för att möjliggöra fler och punktligare 
avgångar. 

• Även E4:an mellan Stockholm och Arlanda lider av 
kapacitetsbrist. Problemen förstärks när Förbifart 
Stockholm står klar år 2030. För att undvika åter-
kommande trafikinfarkter behöver E4:ans kapacitet 
förstärkas, inte minst kring Arlanda.

5. Reformera bostadsmarknaden och  
 satsa på attraktiva stadsmiljöer

• Problemen på Stockholms bostadsmarknad är i 
dag ett av regionens allra största tillväxthinder. Det 
märks på alla nivåer, men särskilt hos företag som 
har många unga anställda eller som behöver attra-
hera arbetskraft från andra delar av landet eller 
världen. Läget är akut, men samtidigt inte nytt, och 
problemet kräver därför både kort- och långsiktiga 
lösningar. Det saknas en fungerande hyresmark-
nad och amorteringskraven stänger ute många 
från att låna till ett boende på den ägda marknaden. 
Kreditrestriktionerna behöver ses över. Satsa på 
så kallade kompetensbostäder som reserveras för 
uthyrning till tillfällig utländsk expertis. 

• När life science-branschen utvecklas bidrar den 
till en växande stad. De unika hubbar för forskning 
och företagande som exempelvis Hagastaden 
och Uppsala Business Park utgör, skapar ringar 
på vattnet för hela staden. Dessa miljöer har stor 
potential att bli några av regionens främsta mötes-
platser såväl för medarbetare i företagen som för 
boende i staden och internationella besökare. Det 
behöver bli lättare att bygga och utveckla staden, 
både genom förenklade nationella byggregler och 
effektivare kommunala planprocesser. 

6. Öka digitaliseringen av huvudstaden

• Den snabba tekniska utvecklingen inom life 
science i kombination med utvecklingen inom 
databehandling och AI, kommer att få en allt större 
betydelse för forskning och utveckling framöver. 
Huvudstaden har starka kluster inom både life sci-
ence och IKT (informations- och kommunikations-
teknik). Dessa kluster kan stärka varandra genom 
samverkan och innovation. Det gäller inte minst 
när det kommer till att göra patientdata mer till-
gänglig för forskning och behandling och samtidigt 
skydda denna data mot intrång från obehöriga.

• Behovet av så kallad mjuk infrastruktur, däribland 
tekniska plattformar och digitala servicetjänster, är 
mycket stort i den nya ekonomin. För life  science 
är digitaliseringen helt avgörande. Stockholm 
bör därför sträva efter att bli Europas mest upp-
kopplade huvudstad.

7. Bredda förståelsen för life science och hälsa

• Utveckla samverkan mellan sjukvårdens  huvudmän, 
universiteten och life science-företagen. Corona-
pandemin har satt hälsofrågor överst på dag-
ordningen, både i fråga om vad vi pratar om vid 
köksbordet och vad vi samtalar om inom den 
globala politiken. Med flera vaccin  framtagna 
på rekordtid har fler fått kännedom om life 
 science-branschens enorma betydelse för att 
samhället ska fungera och för dess potential att 
förbättra människors hälsa. Nu behöver vi ta till-
vara det momentum som skapats i och med de nya 
lärdomar vi fått från  samarbeten mellan sjukvård, 
forskning och företag. 

• En stark trend bland unga är viljan att arbeta med 
något meningsfullt. Life science handlar om att 
förbättra människors hälsa och att rädda liv. Ändå 
är life science som bransch ofta svårbegriplig och 
betraktas ibland med viss misstänksamhet – eller 
så är den helt okänd. Branschen behöver ta ett 
långsiktigt ansvar för att marknadsföra sig i breda 
målgrupper.
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Bilaga: Jobbmultiplikator  
life science
För att avgöra hur stor påverkan en bransch har på 
den övriga ekonomin, är det vanligt att analysera hur 
många jobb branschen skapar i andra ekonomiska 
branscher. Storleken på dessa indirekta effekter anges 
ofta i termer av multiplikatoreffekter, det vill säga 
hur många jobb som skapas i andra branscher när 
syssel sättningen ökar i den studerade branschen. 

Utifrån SCB:s input-output-tabeller går det att räkna 
ut sysselsättningsmultiplikatorer för olika närings-
grenar i Sverige. Enligt denna metod studeras de 
indirekta effekterna i underleverantörsleden till den 
bransch som studeras. Utifrån dessa  uträkningar 
framgår det att delar av life science-industrin i 
 Sverige har relativt höga sysselsättningsmulti plika-
torer. Exempelvis hade tillverkningen av kemi kalier 
och kemiska produkter (C20) samt  tillverkningen av 
farmaceutiska basprodukter och läkemedel (C21) en 
multiplikatoreffekt på 2,16 år 2016. Detta betyder 
att för varje direkt sysselsatt i dessa delbranscher 
skapades ytterligare 1,16 arbeten i underleverantörs-
leden. Detta kan jämföras med multiplikatorn för hela 
näringslivet som, enligt dessa beräkningar, skattas  
till 1,54. 

En begränsning med sysselsättningsmultiplikatorerna 
som kan beräknas från SCB:s input-output-tabeller, 
är att de enbart studerar effekten i underleverantörs-
leden. Det går också att göra ett bredare anslag i 
analysen och inkludera den ekonomiska aktivitet 
som genereras av personlig konsumtion av anställda 
i branschen och anställda i underleverantörsleden. 
Detta brukar benämnas induced effects eller forward 
linkages i litteraturen. 

Det finns flera internationella exempel där man 
 studerat några av life science-industrins olika del-
branscher med detta bredare anslag. 

Ett exempel är Teconomy Partners och  Biotechnology 
Innovation Organisations (Bio) rapport från 2020 som 
kartlägger bioscience-industrin i USA. I deras analys 
om hur branschen påverkar den amerikanska eko-
nomin inkluderar de direkta effekter, såsom ekonomisk 
aktivitet och sysselsättning som branschen själv står 
för. Vidare inkluderar de också de indirekta effekter 
som bioscience-industrin har på den amerikanska 
ekonomin, vilket är den aktivitet som genereras av 
underleverantörer till branschen. Slutligen  inklu deras 
den ekonomiska aktivitet som genereras av den 
 personliga konsumtion som anställda inom bio-
science -sektorn och dess underleverantörer står för.

Rapporten kommer fram till en total multiplikator 
på 5,0 år 2018, vilket betyder att för varje nytt jobb 
inom bioscience-sektorn i USA skapas ytterligare 
fyra jobb någon annanstans i den totala ekonomin. 
Dessa jobb kan exempelvis finnas inom fastighets-
branschen, transport, konsultverksamhet eller IT- och 
 kommunikationsverksamhet.38 

Ett annat exempel är Grass, Fry och Vaterlaus 
(2017) som analyserar den farmaceutiska  industrin i 
Schweiz. Tillverkningen av farmaceutiska  produkter 
och tjänster i Schweiz är beroende av ett flertal 
företag i andra sektorer och även i andra länder. 
 Rapporten lyfter särskilt fram produktionen av 
mediciner som förstås kräver maskiner och kemiska 
produkter. Men industrin är också beroende av för-
säkringsverksamhet, IT-tjänster och energi. Analysen 
kommer fram till en multiplikator på 4,2 när de ser på 
heltidsekvivalenter. Det betyder att för varje ytterliga-
re tjänst i den farmaceutiska industrin tillkommer 3,2 
heltidstjänster i andra sektorer som är beroende av 
den produktion och den forskning som den farma-
ceutiska industrin står för.39

Ett tredje exempel är Bivens (2019) som har analy-
serat multiplikatorer för alla sektorer i den  amerikanska 
ekonomin. Analysen tar med indirekta  arbetstillfällen 
som skapas i leverantörsleden  (backward  linkages) 
samt de arbetstillfällen som skapas av privat 
konsum tion från anställda i sektorn och bland 
 leverantörsleden (forward linkages). I rapporten 
 presenteras de olika sektorernas multiplikator-
effekter i termer av per hundra jobb i respektive 
 sektor. De presenterar dels jobben som skapas i 
leverantörsleden och av privat konsumtion, dels den 
totala multiplikatorn. Exempelvis: För tillverkning av 
farmaceutiska och medicinska produkter skattas 
de totala effekterna av 100 förlorade jobb i sektorn 
till totalt 575 förlorade jobb i den övriga ekonomin. 
Vidare skattas den totala multiplikatoreffekten för 
100 förlorade jobb inom tillverkning av medicinsk 
utrustning till 261 förlorade arbeten i den övriga 
ekonomin.40

Källa Land Bransch Multiplikator

Beräkning utifrån 
SCB:s i-o-tabeller

Sverige Tillverkning av 
 kemikalier och kemiska 
produkter (C20) samt 
tillverkning av farma-
ceutiska basprodukter 
och läkemedel (C21)

2,16

Teconomy Partners 
& Bio (2020)

USA Bioscience 5,0

Grass, Fry och 
Vaterlaus (2017)

Schweiz Tillverkning av farma-
ceutiska produkter och 
tjänster 

4,2

Bivens (2019) USA Tillverkning av 
farmaceutiska och 
 medicinska produkter 

5,75

Bivens (2019) USA Tillverkning av 
 medicinsk utrustning

2,61

I Tillväxtanalys rapport från 2018 framgår det att 2016 
sysselsatte life science-industrin i Sverige drygt  
42 000 personer. Vidare framgår det i rapporten att 
50,6 procent av alla anställda finns i länen Stockholm, 
Uppsala och Södermanland.41 

Om vi antar att de ovan nämnda multiplikatorerna 
gäller för hela life science-industrin i Sverige, går det 
att skatta de indirekta jobb som industrin genererar 
i Sverige och räkna ut vad det innebär specifikt för 
regionerna Stockholm, Uppsala och Södermanland. 

I tabellen nedan går det att se dessa uträkningar och 
det kan konstateras att det finns en stor spridning 
på storleken på multiplikatoreffekten beroende på 
vilken typ av skattning som gjorts. En tydligt bidrag-
ande faktor till skillnaderna är om analysen inkluderar 
den ekonomiska aktivitet som genereras av privat 
konsumtion från anställda i sektorn och anställda i 
underleverantörsleden. 

Enligt metoden från SCB:s input-output-tabeller, 
antas life science-industrin i Sverige skapa nästan 
50 000 indirekta arbeten i underleverantörsleden. 
Nästan 25 000 indirekta arbeten antas då skapas på 
regional nivå i. 

Med de bredare ansatserna, där analysen inkluderar 
den ekonomiska effekt som kommer med privat kon-
sumtion, uppskattas den totala  multiplikatoreffekten 
resultera i uppemot 200 000 indirekta arbeten i 
Sverige. Av dessa antas 100 000 skapas i Stockholm, 
Uppsala och Södermanland.  

De positiva effekterna av life science-regionens 
verksamhet i huvudstadsregionen ligger alltså i 
 intervallet 25 000 till 100 000 ytterligare jobb.42

Källa Skattade  indirekta 
jobb Sverige

Skattade indirekta jobb 
Stockholm, Uppsala, 

 Södermanland

Beräkning utifrån 
SCB:s i-o-tabeller

48 720 24 652

Teconomy Partners 
& Bio (2020)

168 000 85 008

Grass, Fry och 
Vaterlaus (2017)

134 400 68 006

Bivens (2019) 199 500 100 947

Bivens (2019) 67 620 34 216

Om vi vill beräkna den bredare effekten av life science 
betydelse för jobbskapande i huvudstadsregionen, är 
det rimligt att anta en något lägre multiplikator än för 
den erkänt flexiblare amerikanska  arbetsmarknaden 
och därför också en lägre siffra än den som  anges 
i Bivens (2019) och Teconomy Partners & Bios 
(2020) skattning. Om vi tillämpar en multiplikator på 
4,0 skulle det innebära att life science-branschen 
i huvudstadsregionen i dag ger upphov till 63 000 
ytterligare jobb.

38  The Bioscience Economy: Propelling Life-Saving Treatments, Supporting 
State and Local Communities 2020 https://www.bio.org/sites/default/fi-
les/2020-06/BIO2020-report.pdf 

39  The Importance of the Pharmaceutical Industry for Switzerland  
https://www.bak-economics.com/fileadmin/documents/reports/BAK_Eco-
nomics_Polynomics_Interpharma_Bedeutungsstudie_e.pdf 

40  Updated employment multipliers for the U.S. economy https://www.epi.
org/publication/updated-employment-multipliers-for-the-u-s-economy/

41  Den svenska life science-industrins utveckling – statistik och analys.  
https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2018-04-06-den-
svenska-life-science-industrins-utveckling---statistik-och-analys.html

42  Beräkningarna utgår från den vid skrivtillfället senast tillgängliga officiella 
statistiken. Flera indikatorer, till exempel stigande export och de intervjuer 
Handelskammaren har genomfört, visar att life science-sektorn har ökat i 
betydelse de senaste åren.
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7. En livsviktig bransch  
för Stockholm
CORONAPANDEMIN SATTE HÄLSOFRÅGORNA överst på dagordningen över hela världen.  
I takt med att flera vaccin togs fram på rekordtid fick också allt fler upp ögonen 
för life science-sektorns enorma betydelse. 

I life science har Stockholm en juvel – som är alltför okänd.  Stockholms 
 Handelskammare vill bidra till att fler får upp  ögonen för branschens  betydelse 
för huvudstadsregionen. Life science sektorn utmärker sig genom att den 
 spänner över precis hela värdekedjan. Här finns akademisk grundforskning 
och startups, här utvecklas medicinteknik och läkemedel, här finns storskalig 
 industriproduktion för den globala marknaden. 

Mer än 1 500 life science- företag har sin hemvist i Stockholm- Uppsala och 
tillsammans sysselsätter de över 21 000 personer. Stockholms Handelskammare 
beräknar att varje jobb inom life science ger upphov till tre jobb i den övriga eko-
nomin. Totalt handlar det alltså om 84 000 jobb.

Genom att bidra med stora exportintäkter, högkvalificerade jobb och tiotusentals 
arbetstillfällen i övriga näringslivet, lägger branschen grunden för en internationellt 
konkurrenskraftig och attraktiv stad. 

Life science marknad är  global. Konkurrensen är knivskarp.  Stockholms utgångs-
läge är gott, men det finns utmaningar.  Genom den här rapporten vill vi på 
 Stockholms Handelskammare visa vad som krävs för att denna livsviktiga bransch 
kan fortsätta utvecklas här. Det är livsviktigt – för hela huvudstadsregionen.

Life science är en bransch med hjärta, hjärna och nerver. Som bidrar till stadens puls. 
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