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Den amerikanska presidenten 
Benjamin Franklin lär en gång 
ha sagt att ”inget är säkert här 

i livet utom döden och skatterna”, och 
när osäkerhet och ständiga förändring-
ar har blivit norm finns det mäktiga 
krafter som påverkar vår värld, oav-
sett vilken bransch och vilket område 
vi talar om. Här är fem globala mega-
trender med konsekvenser för läkeme-
delsbranschen.

Megatrend nr 1: Demografiska och 
sociala förändringar
I takt med att världens befolkning 
ökar, åldras och blir mer stillasittande 
stiger efterfrågan på läkemedel drama-
tiskt. 2010 fanns det uppskattningsvis 
6,9 miljarder människor på jorden. 2020 
kommer vi att vara över 7,6 miljarder1. 
Och att döma av de nuvarande tren-
derna kommer många av dessa männ-
iskor ha hälsoproblem. Över 30 procent 

av befolkningen kommer att träna för 
lite2, över 20 procent kommer att vara 
överviktiga3 och över 13 procent kom-
mer att ha fyllt 60 år4. Alla dessa fak-
torer medför ökad risk för hjärtsjukdo-
mar, diabetes och cancer. 

Antalet människor som uppnår rik-
tigt hög ålder stiger också, och före-
komsten av demens dubbleras vart 
femte år hos personer över 65 år5. 
Världshälsoorganisationen förutspår 

Fem globala megatrender som formar 
LÄKEMEDELSINDUSTRINS FRAMTID

Revisions- och konsultföretaget PwC har identifierat fem globala megatrenderna 
som medför både utmaningar och möjligheter för läkemedelsbranschen. Den 
främsta utmaningen för läkemedelsföretagen är att skapa större värde för 
patienterna, vårdgivarna och finansiärerna – och därmed för skattebetalarna. 

trender
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Som snabba efterföljare räknas Argentina, Egypten, Indonesien, Mexiko,

Pakistan, Polen, Rumänien, Sydafrika, Thailand, Turkiet, Ukraina, Venezuela och

Vietnam.

Källa: Business Monitor International
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De stora mogna marknaderna är fortsatt viktiga, men efterfrågan 

stiger på tillväxtmarknaderna

Figur 1: De stora mogna marknaderna är fortsatt viktiga, men efterfrågan stiger på tillväxtmarknaderna.
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också att icke smittsamma sjukdomar 
kommer att orsaka 44 miljoner dödsfall 
om året 2020, vilket är en ökning med 
15 procent jämfört med 20106. Dessa 
problem kommer inte bara att drabba 
industriländerna: marknaderna i ut-
vecklingsländerna förändras ännu mer 
radikalt. En gång i världen var det in-
fektionssjukdomarna som skördade 
flest liv. Så är det fortfarande i de afri-
kanska länderna söder om Sahara och 
i södra delen av Asien, men i övrigt är 
det nu kroniska sjukdomar som är den 
främsta dödsorsaken7. Detta mönster 
kommer att bli ännu mer framträdande 
när befolkningen i utvecklingsländer-
na blir äldre, tjockare och mindre fy-
siskt aktiv.

Dessa utmaningar på hälsoområdet, 
som är stora i industriländerna men 
växer även i utvecklingsländerna, gör 
att kostnadstrycket på hälso- och sjuk-
vården är större än någonsin. 

Megatrend nr 2: Maktförskjutning i 
den globala ekonomin
Marknaden för läkemedel kan vara 
värd nästan 1,6 triljoner dollar 2020. 

Ekonomisk expansion och större till-
gång till hälso- och sjukvård gör att 
efterfrågan stiger kraftigt på tillväxt-
marknaderna, som kommer att svara 
för 499 miljarder dollar 2020, jämfört 
med 205 miljarder 2011 (Figur 1).

 Följaktligen investerar många till-
växtländer för att förbättra tillgången 
till hälso- och sjukvård. Brasilien inför 
mobila kliniker för landsbygdssamhäl-
lena8. Kina satsar 125 miljarder dollar 
i ett program som syftar till att utvidga 
sjukförsäkringen till att omfatta över 
90 procent av befolkningen i slutet av 
2012. Mexiko har nyligen avslutat en 
åtta år lång satsning för att införa all-
män sjukförsäkring9. Och Indiens Na-
tional Rural Health Mission har gjort 
stora framsteg under de 6,5 år det har 
funnits, även om det fortfarande åter-
står mycket att göra10.

Från läkemedelsindustrins perspek-
tiv är det emellertid väldigt besvärligt 
att betjäna tillväxtmarknaderna, dels 
på grund av deras inneboende pro-
blem, dels eftersom de är så differen-
tierade. Dessa länder rymmer politis-
ka, geografiska, religiösa, sociala och 

strukturella skillnader. De behandling-
ar som behövs är olika, eftersom et-
niskt ursprung, kosthållning och miljö 
har enormt stor betydelse för vilka un-
dertyper av sjukdomar som människor 
lider av. Och de skiljer sig åt när det 
gäller förmågan och viljan att betala för 
nya läkemedel. 

Den självfinansierade delen av häl-
so- och sjukvården är vanligen större 
för patienter i tillväxtekonomierna än 
för patienter i mogna ekonomier. Och 
till och med i BRIC-länderna (Brasilien, 
Ryssland, Kina, Indien och Sydafrika), 
där expansionstakten är högst, är häl-
so- och sjukvårdskostnaderna per ca-
pita alldeles för låga för att räcka till 
biologiska läkemedel som kostar flera 
tusen dollar. Faktum är att större delen 
av den prognostiserade försäljningsök-
ningen för läkemedel under de närmas-
te 10 åren inte väntas komma från pa-
tenterade läkemedel utan från generis-
ka produkter (Figur 2).

Detta innebär i sin tur att läkeme-
delsbranschen inte kan förlita sig på 
samma metoder för att generera vinster 
som i mogna länder. Branschen måste 

Figur 2: Det är inte försäljningen av patenterade läkemedel som kommer att öka på tillväxtmarknaderna utan försäljningen av generiska 
produkter.

Det är inte försäljningen av patenterade läkemedel som kommer 

att öka på tillväxtmarknaderna

Källa: Business Monitor International
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tillämpa en helt annan strategi, eller 
snarare olika strategier för olika mark-
nader, eftersom skillnaderna mellan de 
olika länderna är så stora.

Megatrend nr 3: Teknologiska 
genombrott
Den vetenskapliga grunden för läke-
medelsindustrin förbättras exponenti-
ellt, tack vare kraftiga ökningar i pro-
cessorkraft, framsteg inom genetik och 
genomik (studier av arvsmassan) samt 
nya verktyg för databearbetning. Un-
der de senaste 50 åren har datorernas 
prestanda och kapacitet fördubblats 
var 18:e månad. Denna revolution har 
förvandlat den biomedicinska forsk-
ningen. 2001 kostade det 95 miljoner 
dollar att kartlägga ett helt humang-
enom11. I dag håller två ledande till-
verkare på att utveckla maskiner som 
kan göra detta för bara 1 000 dollar 
– på några timmar12. Billig gensekven-
sering kommer att göra det möjligt för 
läkarna att diagnostisera och behandla 
patienterna på basis av information om 
deras individuella genom. Och 2020 
kommer gentestning att vara en medi-
cinsk rutinåtgärd i en del länder. 

Den tekniska utvecklingen har ock-
så banat väg för elektroniska patient-
journalsystem, i vilka enorma mängder 
behandlingsdata samlas. Nu håller 
många vårdgivare på såväl de mogna 
marknaderna som tillväxtmarknader-
na på att bygga upp den infrastruktur 
som behövs. Redan nu underlättar so-
fistikerade metoder för att samutnyttja, 
bearbeta och söka data för vetenskaps-
männen att samarbeta och få en bättre 
förståelse för vad de ser.

Det är två förändringar som äger rum 
samtidigt: Våra metoder för att samla in 
biologiska uppgifter blir flerfaldigt bätt-
re samtidigt som tekniken för att synte-
tisera och analysera dessa uppgifter 
också blir mycket billigare och effekti-
vare. Tillsammans kommer dessa fram-
steg att hjälpa läkemedelsindustrin att 
komma över en del av de hinder som 
tidigare har hållit den tillbaka.

Megatrend nr 4: Snabb 
urbanisering
Städernas betydelse för den globala 
ekonomin har ökat exempellöst. År 
1800 bodde endast 2 procent av värl-
dens befolkning i städer – nu är det 50 
procent. Varje vecka flyttar ytterligare 

1,5 miljoner människor in till städerna, 
och OECD uppskattar att 70 procent av 
världens befolkning kommer att bo i 
tätorter 2050. 

Denna accelererande urbanisering, 
som hänger ihop med den ökade rörlig-
het som de transporttekniska framste-
gen har gett, har bidragit till uppkom-
sten av nya patogener (ämnen som 
framkallar sjukdomar), av vilka en del 
sprids mycket snabbt och är mycket 
svåra att behandla. Sars spreds från 
Asien till Nordamerika och Europa på 
några dagar. På liknande sätt spreds 
fågelinfluensaviruset H5N1 från Kina 
och Sydostasien till Mellanöstern. Ny-
ligen har ebola, en sjukdom som tidi-
gare huvudsakligen förekom i avlägsna 
afrikanska byar, spridits till länder 
som Spanien och USA.

Infektionssjukdomarnas utbredning 
i världen ökar också, delvis på grund 
av att vissa sjukdomar har blivit resi-
stenta mot läkemedel. Men under de 
senaste decennierna har också nya pa-
togener, såsom hiv och MRSA, fram-
kommit. Och gamla gissel som kikhos-
ta har börjat återvända. Faktum är att 
antalet fall av kikhosta i USA nu är hö-
gre än det har varit sedan i början av 
1970-talet13. 

Megatrend nr 5: Klimatförändringar
För närvarande går det inte att förutse 
alla konsekvenser av förändrade glo-
bala vädermönster, eller ens vara säker 
på att det är av människan tillverkade 
förorenande ämnen som orsakar för-
ändringarna. Många vetenskapsmän 
tror dock att den globala uppvärm-
ningen kan medföra att sjukdomar som 
malaria, kolera, difteri och denguefe-
ber sprids till mer industrialiserade re-
gioner. Fall av malaria har rapporterats 
från Azerbajdzjan, Korsika, Georgien 
och Turkiet, där sjukdomen var utrotad 
efter andra världskriget14. 

Experterna hävdar att de flesta vek-
torburna sjukdomarna sannolikt inte 
kommer att bli stora hot i Nordamerika 

eller Västeuropa, där klimatet är sva-
lare och det finns bättre förebyggande 
åtgärder. I dessa områden är ökningen 
av luftvägssjukdomar som astma och 
bronkit en större fara, eftersom högre 
nivåer av växthusgaser förväntas öka 
pollenproduktionen hos ambrosia och 
andra vanliga allergener15.

Men många andra medicinska pro-
blem kan också uppstå runt om i värl-
den, eftersom också en liten tempera-
turökning påskyndar spridningen av 
många vanliga bakterier. Replikations-
takten (dubbleringen av DNA-moleky-
len) för salmonella ökar till exempel 
med 1,2 procent för varje grad över -10 
°C. Motsvarande siffra för campylobac-
ter är 2,2 procent och för E. coli 6 pro-
cent16.

Satsa i stället på förebyggande 
åtgärder och resultatbaserad vård
När vårdkostnaderna skjuter i höjden 
på grund av den ekonomiska osäkerhet 
och de allt större utmaningar på häl-
soområdet som vi har beskrivit ovan 
blir det svårare och svårare att lägga 
tyngdpunkten på behandling i stäl-
let för på förebyggande åtgärder. PwC 
uppskattar att enbart hälso- och sjuk-
vårdskostnaderna kommer att motsva-
ra 16 procent av BNP i OECD-länderna 
(utom USA) 2020 (i Sverige motsvarade 
hälso- och sjukvårdskostnaderna 9,6 
procent av BNP 2012). 

Med andra ord kommer de styrande 
i alla länder att tvingas lägga om kur-
sen och avsätta en mycket större del av 
sina hälso- och sjukvårdsresurser till 
förebyggande åtgärder. De måste också 
satsa mer på utvecklingen av vacciner 
och botemedel än på palliativa läkeme-
del. Utan en sådan omläggning av stra-
tegin kommer inget land att kunna fi-
nansiera sina invånares behov av vård 
2020.

En annan aspekt är att de mogna 
marknaderna visserligen fortfarande 
dominerar – Kanada, Frankrike, Tysk-
land, Japan, Storbritannien och USA ge-

I takt med att världens befolkning 
ökar, åldras och blir mer stilla

sittande stiger efterfrågan på läkemedel 
dramatiskt. 
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nererar 59 procent av läkemedelsindu-
strins omsättning (Figur 3) – men det 
börjar bli svårare att nå framgång där. 
Det huvudsakliga skälet är att dessa 
länder kräver bättre resultat om de ska 
betala för nya läkemedel. De som beta-
lar för vården på de mogna marknader-
na ger tydliga signaler om att de vill ha 
mer valuta för pengarna. De mäter det 
värde de får mer noggrant och är inte 
beredda att betala tusentals dollar för 
läkemedel som bara ger inkrementella 
förbättringar av resultaten.

Men i takt med att vårdköparnas 
processer för prissättning och ersätt-
ning blir mer öppna blir det också tyd-
ligare vad de lägger in i begreppet 
”värde”. Möjligheterna att hjälpa vård-
köparna att spara är enorma. Hittills 
har läkemedelsindustrin fokuserat på 
de cirka 15 procent av hälso- och sjuk-
vårdsbudgetarna som går till läkeme-
del17. Det innebär att det återstår 85 
procent som kan generera intäkter ge-
nom att konsumtionen av dyrare med-
icinska tjänster minskar. 

Läkemedelsföretagen måste således 
erbjuda större värde utan att ta mer be-
talt eller visa att de kan eliminera kost-

nader i en annan del av vårdsystemet 
för att skapa utrymme för de högre pri-
ser de begär för sina produkter. De kan 
till exempel tillhandahålla tjänster för 
bättre patientanpassning eller behand-
lingsvägledande diagnostik i samband 
med lanseringen av nya läkemedel. 

En resultatfokusering skulle också 
betyda att forsknings- och utvecklings-
funktionen, i stället för att inrikta sig 
på den kommersiella potentialen, mås-
te sikta på att skapa värde för kunderna 
när man fattar beslut om vilka läkeme-
del man ska arbeta vidare med, samt 
kunna styrka detta värde med uppgif-
ter om verkliga resultat.

Utmaningar och möjligheter för 
läkemedelsindustrin
Den globala attitydförändringen, mot 
en mer resultatbaserad vård och större 
betoning av förebyggande åtgärder, 
erbjuder läkemedelsindustrin ett an-
tal nya möjligheter, till exempel att 
göra inbrytningar i friskvårdssektorn 
med hälsofrämjande program som 
kompletterar myndigheternas och ar-
betsgivarnas insatser. Med nya meto-
der för läkemedelstillförsel kan man 
också i högre grad anpassa läkemed-
len till patienterna, till exempel kan 
nya vacciner och regenerativ medicin 
(där skadad vävnad ersätts med od-

Figur 3: Sex marknader genererar tre femtedelar av läkemedelsbranschens intäkter från receptbelagd medicin.

Sex marknader genererar tre femtedelar av läkemedelsbranschens 

intäkter från receptbelagd medicin

Källa: Business Monitor International
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Faktum är att större delen av 
den prognostiserade försäljnings

ökningen för läkemedel under de när
maste 10 åren inte väntas komma från 
patenterade läkemedel utan från gene
riska produkter.
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lade celler och vävnader) ge möjlighet 
att förebygga eller bota vissa kroniska 
tillstånd. Den mest effektiva medicin-
ska insatsen i människans historia var 
ju faktiskt induktionen av antikroppar 
genom profylaktisk vaccination mot 
infektionssjukdomar18. 

Bill Gates nämnde detta när han 
uppmanade Världshälsoförsamlingen 
att göra detta decennium till vaccinets 
decennium, och satte upp några grund-
läggande mål: att utrota polio i den 
procent av världen där sjukdomen 
ännu finns, att utveckla fem-sex nya 
vacciner och att bygga upp ett system 
som kan förse alla barn med vacciner. 
Detta skulle rädda fyra miljoner liv till 
2015 och 10 miljoner till 202019.

De globala megatrenderna medför 
både utmaningar och möjligheter för 
läkemedelsbranschen. Det är uppen-
bart att den främsta utmaningen för lä-
kemedelsföretagen är att skapa större 
värde för patienterna, vårdgivarna och 
finansiärerna – och därmed för skat-
tebetalarna. Således får varje företag 
staka ut sin rutt utifrån sina speciella 
målsättningar och omständigheter. 
Icke desto mindre finns det ett antal 
måsten som är lika för alla:

• Alla företag måste tillhandahålla 
verkliga data om de resultat som de-
ras läkemedel ger, vilket innebär att 
de måste skapa lämplig infrastruktur 
för att samla in sådana data.

• Alla företag måste bestämma sig för 
hur mycket (om något) de ska inves-
tera på tillväxtmarknaderna, var de 
ska investera och vilka strategier de 
ska tillämpa i de länder de inriktar sig 
på. De största marknaderna kanske till 
exempel inte är de mest lönsamma och 
kostnaderna för att etablera en lokal 
produktionsanläggning kan överstiga 
intäkterna.

• Alla företag måste bli mer selektiva i 
fråga om vilka sjukdomar de fokuserar 
på. Många måste också överväga vilka 
konsekvenserna blir av investeringar i 
nya behandlingstyper, såsom vacciner 
och regenerativ medicin.

• Alla företag måste investera mer i 
genetik och genomik och se över sina 
forsknings- och utvecklingsprocesser 
för att förbättra sin vetenskapliga pro-

duktivitet. Detta betyder att de måste 
gå igenom en mängd nya metoder, sålla 
fram de bästa och se till att införliva 
dem med sina processer.

• Alla företag måste samarbeta med 
akademin, statliga och icke-statliga or-
ganisationer, andra biovetenskapsföre-
tag och övriga intressenter, till exempel 
tillsynsmyndigheter och patientgrup-
per, för att få tillgång till den bästa 
forskningen och motverka slöseri.

• Alla företag måste sålla bland de 
kandidater som de vidareutvecklar och 
våga släppa dem som inte håller mått-
tet innan de för med sig alltför höga 
kostnader.

• Alla företag måste se till att de alltid 
uppför sig etiskt och att människor vill 
förknippas med dem. Det innebär att 
de måste vara ärliga och inte behandla 
regelefterlevnad som en del av kost-
naderna för att driva en verksamhet. 

• Alla företag måste förändra sin kul-
tur så att den främjar nyskapande och 
tillgodoser patienternas, finansiärer-
nas och vårdgivarnas behov under det 
tjugoförsta århundradet.

SARAH LIDÉ 
Senior Advisor 

PwC Sweden
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