
14   pharma industry nr 2-15

framtidsscenario



   pharma industry nr 2-15   15

De nya aktörerna håller på att förändra den globala 
hälso- och sjukvården i grunden. De har banat 
vägen för virtuell vård, billigare och bekvämare 

vårdalternativ samt flexibla kliniker som motpol till den of-
fentliga vården – både i utvecklade länder och utvecklings-
länder. Undersökningar som utförts av PwC och Economist 
Intelligence Unit visar att konsumenterna är beredda att 
välja nya vårdalternativ om priset är det rätta, om kvalite-
ten är lika hög som i den traditionella vården och om det 
innebär att man kan spara tid. Några exempel:

• I Tyskland är 43 procent av de tillfrågade beredda att ta 
emot tjänster och produkter från icke-traditionella vårdgi-
vare om kvaliteten och resultaten är desamma.1  

• I Kanada tror 52 procent av patienterna att mobila häl-
solösningar (m-hälsa) kommer att göra vården mer lättill-
gänglig.2

• I USA är 64 procent av svarspersonerna positiva till att 
pröva nya, icke-traditionella sätt att söka vård och behand-
ling om priset är det rätta.3

• På de tillväxtmarknader som ingick i undersökningen 
(Brasilien, Kina, Indien, Sydafrika och Turkiet) förväntar 
sig 54 procent av svarspersonerna högre vårdkvalitet un-
der de närmaste tre åren till följd av mobila hälsoprogram 
och -tjänster.4

De nya aktörernas framgångar kommer säkerligen att 
fortsätta. Den artonde upplagan av PwC:s globala vd-un-
dersökning visar att de sektorer som företag i andra bran-
scher främst siktar in sig på är hälso- och sjukvård, läke-
medel och life science samt teknik (figur 1).

Det är framför allt två trender som ligger bakom det nya 
intresset för vårdsektorn. Den första är de utmaningar som 
finns i hela världen – att göra vården högkvalitativ och till-
gänglig till ett överkomligt pris. På de utvecklade markna-
derna blir befolkningen allt äldre och de kroniska sjukdo-
marna allt mer utbredda, i utvecklingsländerna är proble-
men ökad förekomst av kroniska sjukdomar samt brist på 
infrastruktur. Situationen förvärras av att det i en del ut-
vecklade länder finns för många sjukhussängar medan pro-
blemet i utvecklingsländerna handlar om brister på sjuk-
hus, kliniker och vårdpersonal. 

Nya aktörer förändrar utbud 
och efterfrågan på vård
Intresset för patienterna (kunderna) blir allt större inom hälso- och sjukvården 
och här finns det nya smarta aktörer som skyndar sig att dra nytta av denna för-
ändring. Dessa företag kommer att skaka om branschen genom att beröva den 
traditionella hälso- och sjukvården flera miljarder USD i intäkter samtidigt som 
de bygger upp lönsamma nya marknader i den framväxande nya hälsoekonomin. 
Sarah Lidé och Jon Arwidson, båda på revisions- och konsultföretaget PwC, 
skriver här något om en förändring som redan har börjat.
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I det läget kan de nya aktörerna på vårdområdet göra en 
insats genom att minska ineffektiviteten och erbjuda en hö-
gre vårdstandard, tack vare sina kunskaper om konsumen-
ter, företagande och teknik.

Den andra trenden är att kunderna blir mer välinforme-
rade och engagerade. Dagens konsumenter vill uppleva vår-
den som lika lättillgänglig och transparent som de upplever 
att banker, detaljhandel, transporter och annan service är. 
För att komma dit måste vården i större utsträckning möta 
konsumenter där de befinner sig. Den digitala tekniken och 
den utbredda användningen av mobiltelefoner bidrar till 
att demokratisera vården: i dag finns det nästan lika många 
mobiltelefoniabonnemang som människor på jorden5. 

Den klyfta som finns mellan konsumenternas förvänt-
ningar och dagens medicinska infrastruktur innebär att nya 
aktörer med nya idéer och kunskaper har stora möjligheter 
att ta sig in på den globala hälso- och sjukvårdsmarknaden 
(som beräknas vara värd 9,6 biljoner USD). Nykomlingar 
med erfarenhet av detaljhandel och konsumentprodukter, 
teknik och telekommunikationer kan engagera konsumen-
terna, bedriva ett snabbare innovationsarbete än traditio-
nella vårdföretag. Därmed kan de också sänka kostnaderna 
och förbättra resultaten i samarbete med de traditionella 
företagen och myndigheterna. 

Vilka är aktörerna och vad vill de?
De som i allmänhet är mest på hugget är detaljhandeln, te-
lekommunikationsföretag och teknikföretag som vet vad 
konsumenterna vill ha, har kända varumärken och kan 
föra sig i den digitala världen. Många av dessa företag har 
kombinerat kunnande på flera områden:

• 2014 presenterade Samsung sin smarttelefon Galaxy S5, 
som har en inbyggd mätare av hjärtrytm.6 Apple lanserade 
alldeles nyligen sin Apple Watch, med vilken bäraren kan 
spela in och skicka sina hjärtslag till någon, som känner 
vibrationerna av slagen när de spelas upp.7

• AT&T öppnade sin plattform för m-hälsa för programut-
vecklarna 2012 och siktar på att spela en avgörande roll för 
framtidens revolutionerande vårdappar.8

• 2013 skapade Google Calico, ett företag som arbetar med 
åldrande och sjukdomar som är förknippade med åldrande. 
Företaget leds av en person med erfarenhet av både hälso-
vård och konsumentteknik.9

• Detaljhandelsjätten Wal-Mart öppnade tillsammans med 
Kaiser Permanente, som arbetar med kontraktsstyrd vård, 
mikrokliniker under namnet Kaiser Permanente Care 
Corners i två av sina butiker i Kalifornien under 2013. Vid 
dessa kliniker kan Kaiser Permanentes medlemmar och 
Wal-Marts anställda med familjer göra besök hos sjukskö-
terskor och läkare på distans via videolänk.10

• I Sverige köpte ICA nyligen Apotek Hjärtat, och blev 
därmed den näst största aktören på den svenska apoteks-
marknaden.11

Dessa aktörer tar med sig ett starkt förtroende hos konsu-
menterna in på hälsoområdet. Många har nära förbindel-
ser med miljontals kunder och har omfattande databaser 
med uppgifter om dem. En del av dessa företag vill komma 
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Figur 1. Hälso- och sjukvård och biovetenskap är, tillsammans med teknik de två mest intressanta sektorerna för företag i andra branscher. 
Källa: Artonde upplagan av PwC:s globala vd-undersökning.

Vilka branscher har ditt företag gett sig in i eller övervägt att ge sig in i under de senaste tre åren?
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åt en bit av 9,6 biljonersmarknaden, andra hoppas kunna 
locka kunder till andra delar av sin verksamhet genom att 
erbjuda hälso- och sjukvård av hög kvalitet. De kan också 
betrakta vården som ett verktyg för kostnadsbesparingar 
som kan säljas till traditionella vårdköpare eller som ett 
sätt att samla in värdefulla uppgifter som kan användas i 
form av kunskaper eller annonsförsäljning.

De nya aktörerna skapar också nya marknader, till ex-
empel för tjänster som hjälper kunderna att fatta kloka och 
kostnadseffektiva beslut i hälsofrågor. Och alla dessa mo-
bilappar, nätdoktorer, små grannskapskliniker, akutklini-
ker, primärvårdsläkare och akutmottagningar på sjukhus 
kommer att medföra ett ökat behov av smart vägledning 
för kunderna.

När vården kommer närmare kunden kan företag som 
tillhandahåller tjänster till stora vårdinstitutioner, allt från 
livsmedelsservice till tvätt, få se sin verksamhet förändras 
eller till och med minska. Deras överlevnad kommer att 
bero på om de kan finna nya sätt att betjäna en decentrali-
serad marknad.

Minsta motståndets väg – friskvård och motion
Den växande marknaden för friskvård och motion – de 
pengar som människor spenderar på icke-medicinska 
produkter och tjänster för att ha en god hälsa – är kanske 
den mest flexibla inkörsporten för företag som söker vägar 

att röra om i grytan utan att stöta sig med offentliga eller 
traditionella vårdgivare. Det finns inte så många regler 
kring att hjälpa konsumenter att ta hand om sig själva. De 
nya företagen kan framgångsrikt erbjuda produkter och 
tjänster inom till exempel träning och viktminskning och 
därmed skaffa sig bättre förutsättningar att ta sig in på 
den rena vårdmarknaden bland vårdgivare och köpare av 
vårdtjänster. PwC uppskattar att den globala marknaden 
för friskvård och motion kan vara värd så mycket som 1,49 
biljoner USD (figur 2).

I takt med att ländernas välstånd ökar blir de kroniska 
sjukdomarna mer utbredda. I dag svarar dessa för 75 pro-
cent av de globala vårdkostnaderna, vilket är ett gott skäl 
för myndigheterna att investera i förebyggande vård.12 Nya 
aktörer kan ta sig in på denna marknad för att nå natio-

 
 

  
 

 
 

 

 

 
 

   

 

 
 

 
 

  

 

 

Offentliga  och 
privata  

vårdgivare  
8,1 biljoner 

U SD 

Viktminskningsindustrin

595 miljarder USD

Den globala marknaden för

närings- och kosttillskott

391 miljarder USD

Sportartiklar 

och utrustning

236,5 miljarder USD

Alternativa

Läkemedel

114 miljarder USD

Den globala

motions-

industrin

78,4 miljarder USD

Medicinsk

turism

48 miljarder USD

Fjärrövervakning

av patienter/

distans - medicin

19,4 miljarder USD

Mobila

Hälsoappar

8,02 miljarder USD

Kroppsnära

teknik

3,1 miljarder USD

Friskvårds- och

motionsindustrin

1,49 biljoner USD

8,1 biljoner 
U SD 

Offentliga och 

privata vårdgivare

8,1 biljoner USD

Figur 2. Den globala marknaden för hälso- och sjukvård är värderad till 9,6 biljoner USD, varav marknaden för friskvård och motion är värd 1,49 
biljoner USD. Och det är framför allt inom denna sektor som de nya aktörerna förväntas förändra den traditionella globala hälso- och sjukvårds-
marknaden. Källa: PwC:s analys av olika branschrapporter och marknadsundersökningar.
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18   pharma industry nr 2-15

framtidsscenario

nella målsättningar med innovativa strategier och produk-
ter, men det är viktigt att ta reda på hur mycket konsumen-
terna är beredda att betala för att hålla sig friska. Sunda 
matvanor är till exempel en god utgångspunkt för den som 
vill börja ta kontroll över den egna hälsan. Värdet av den 
globala marknaden för närings- och kosttillskott är i dag 
391 miljarder USD enligt Nutrition Business Journal. Nest-
lé Health Science har köpt in sig i flera företag som specia-
liserar sig på mag- och tarmsjukdomar, kliniska närings-
produkter och cancerdiagnostik för att åstadkomma en stra-
tegisk förstärkning av sin position i det växande segmentet 
för specialnäring.13

Således upptäcker många nya aktörer att marknaden för 
friskvård och motion är en plats där de kan experimentera 
men där det också är svårt att skapa en hållbar affärsmodell. 
De som lyckas ta sig in diversifierar sitt produktutbud för 
att öka vinstmarginalerna, ibland genom att erbjuda exklu-
sivare produkter och tjänster. Utmaningen för de traditio-
nella vårdföretagen blir då att integrera uppgifterna med 
patientens hela vårdprocess (välbefinnande, förebyggande, 
diagnos, behandling, kontroller) för att framkalla rätt be-
teenden och resultat. Med ett större utbud på friskvårds- 
och motionsområdet kan samhället som helhet undvika 
mer kostsam vård i framtiden, men för att de nya aktörerna 
ska lyckas här måste priset vara det rätta.

Affärsmodeller som bygger på samarbete
Det finns en global trend som innebär att volymbaserade 
vårdsystem med avgiftsbelagda tjänster ersätts med sys-
tem som belönar kvalitet och resultat. I det läget utnyttjar 
en del befintliga aktörer, i synnerhet företag som tillverkar 
medicinsk utrustning och läkemedel, tekniken för att ta ett 
helhetsgrepp på samverkan med patienten i hela processen 
från förebyggande hälsovård och friskvård till behandling, 
efterbehandling och till och med patientstöd och utbild-
ning. Därmed sätts konsumenterna i centrum för vården.

En sådan strategi förutsätter dock nya affärsmodeller 
som bygger på samarbete. Inget företag har den samlade 
kompetensen som krävs för att hantera hela vårdkedjan. 
Här kan nya aktörer komma in och via partnerskap tillhan-
dahålla de beteendemässiga, diagnostiska och terapeutiska 
lösningar som behövs. 

Mot bakgrund av denna trend kan man konstatera att 
den enorma globala manegen är krattad för samarbeten 

mellan befintliga och nya aktörer, i synnerhet på telekom-
munikationsområdet. Här är några exempel:

• Läkemedelsföretaget Sanofi lanserade sin diabetesdivi-
sion 2010 med målet att bli världsledande inom diabetes-
vård och leverera heltäckande lösningar för patienterna.14 

• Dess kanadensiska dotterbolag Sanofi Canada ingick ett 
partnerskap med Telus Health, en division inom telekom-
munikationsföretaget Telus, i syfte att lansera en privat 
webbaserad plattform riktad till patienterna, med verktyg 
för egenbehandling och övervakning.15 

• Det schweiziska läkemedelsföretaget Novartis håller till-
sammans med Google på att ta fram en kontaktlins som 
med hjälp av ett mikrochip kan mäta glukoshalten i tår-
vätskan och skicka informationen till användarens mobila 
enhet. På så sätt kan diabetiker få kontroll över sin egen 
behandling16.

Vad innebär då denna nya hälsomarknaden för traditio-
nella Life Science företag inom Biotech/pharma och medi-
cinteknik?

• Man erbjuder mer än bara behandling. På de flesta markna-
derna övergår finansiärerna till resultatbaserade ersätt-
ningsmodeller. Detta kommer att tvinga biofarmaci- och 
medicinteknikföretagen att se till mer än bara själva om-
sorgen och försöka förstå var och hur de själva passar in 
i vårdprocessen. Denna förändring innebär att det blir 
mycket svårare för branschen att tillvarata värde genom 
prissättning och tillgång till farmakopéer.

• Ingår partnerskap med de nya aktörerna. För att kunna till-
varata värde utanför själva behandlingen måste data sam-
las in utanför sjukhuset eller kontoret. Konsumenterna tar 
till sig hårdvara och programvara som underlättar admi-
nistrationen av vården. Biotech/pharma- och medicintek-
nikföretagen bör överväga att ingå partnerskap med nya 
aktörer för att skapa nya affärsmodeller som stöder platso-
beroende vård.

• Förstå värdet av data. Det är viktigt att observera grund-
läggande vitala tecken för att kunna förstå i vilket skick en 
frisk eller sjuk person befinner sig och hur en behandling 
fortskrider. Konsumenterna tar inte till sig lösningar från 
tillverkare som försöker kopiera funktioner hos mer van-
ligt förekommande verktyg från nya aktörer eller lösningar 
som är låsta till en tillverkare. De förväntar sig lösningar 
där dataflödet integreras med de mobila enheter, appar, 
apparater och kroppsnära tekniska apparater de föredrar.

De nya aktörerna behöver inte hålla sig till nationsgränser-
na utan kan bilda partnerskap med traditionella aktörer. I 
många länder stiger kostnaderna snabbare än bruttonatio-
nalprodukten, så det finns möjligheter för smarta företag 
av alla storlekar och former att föra in konsumenttänkande 
och nya idéer i vården. 

De som i allmänhet är 
mest på hugget är detalj-

handeln, telekommunikations-
företag och teknikföretag 
som vet vad konsumenterna 
vill ha, har kända varumärken 
och kan föra sig i den digitala 
världen.
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Läs mer
Mer läsning i detta ämne finns i PwC:s serie New Health 
Entrants: http://www.pwc.com/us/en/health-industries/
healthcare-new-entrants/

REFERENSER
1. PwC Tyskland 2014, Healthcare and Pharma New Entrants.

2. PwC Kanada 2013, Making Care Mobile: Shifting perspectives on 
the virtualization of health care.

3. PwC:s institut för hälsoforskning.

4. Economist Intelligence Unit, 2012, Emerging mHealth: Paths for 
growth.

5. Enligt Internationella teleunionens uppskattningar fanns det nästan 
7 miljarder mobilabonnemang i världen i maj 2014, vilket motsvarar 
95,5 procent av jordens befolkning. Se http://www.itu.int/en/ITU-D/
Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2014-e.pdf.

6. http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/news/new-
sIrRead.do?news_ctgry=irnewsrelease&page=1&news_
seq=22549&rdoPeriod=ALL&from_dt=&to_dt=&search_keyword=.

7. http://www.theverge.com/2014/9/9/6126991/apple-watch-four-
back-sensors-detect-activity.

8. PwC:s institut för hälsoforskning 2014, Healthcare’s new entrants: 
Who will be the industry’s Amazon.com.

9. http://googlepress.blogspot.com/2013/09/calico-announcement.
htm.

10. PwC:s institut för hälsoforskning 2014, Healthcare’s new 
entrants: Who will be the industry’s Amazon.com.

11. http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/ica-koper-apotek-hjar-
tat_4093291.svd.

12. Eurasia Group 2014, Emerging Market Health Policy Trends.

13. Nestlés webbplats, sidan om Nestlé Health Science förvärv den 
10 december 2014, www.nestle.com/investors/mergers-and-acquisi-
tions/nestle-health-science-acquisitions.

14. Sanofi-aventis 2010, Partner to Your Idea, http://interactivepdf.
sanofiaventis.com/BrochurePartner2010-06/index.htm.

15. Pressmeddelandet ”Telus Health partners with Sanofi Canada to 
launch Starsystem platform” från den 28 maj 2012, http://www.telus-
health.com/news-and-events/newsreleases/2012/05/28/telus-health-
partners-with-sanofi-to-launch-starsystemplatform.

16. ”Digital future signals a more active role for the patient”, Financial 
Times den 10 december 2014. 

SARAH LIDÉ, 
Manager 

PwC Sweden 

VAD MENAS MED EN NY AKTÖR?
Ett nytt företag som kommer in på en marknad eller i en 
bransch och därmed påverkar den rådande ordningen. Det 
kan vara ett företag som har en helt annan kärnverksamhet eller 
som vill utöka sin verksamhet och ge sig in på ett nytt område.

Stockholm bäst på innovationer men 
sämst på att förverkliga dem 
Ny rapport: Stockholmsregionen sist när det gäller 
försäljning av nya innovativa produkter.  

Hur dyra är de nya läkemedlen 
egentligen – två exempel
Varför är det alltid läkemedlens priser som lyfts 
fram i debatten?

Snart ska kliniska prövningar kunna
inledas samtidigt i hela EU
En webbportal och förenklade processer ska  
underlätta att starta nya studier inom 90 dagar.

Forskning och utveckling

Opinion Kunskapsstyrning

Forskning och utvecklingLIFe-time.se är branschens egen e-tidning med tillhörande nyhetsbrev  
och debattseminarier. LIFe-time.se ger bakgrund, perspektiv och fördjupning 
och gör tydlig skillnad på redaktionellt innehåll och debattartiklar. LIFe-time.se 
riktas främst till politiker och chefer inom landsting och regioner samt leda-
möter i berörda riksdagsutskott. 

Vad du tycker att vi ska skriva om på LIFe-time.se?  
Tipsa oss på info@life-time.se! 

LIFe-time.se ges ut av LIF – de forskande läkemedels- 
företagen verksamma i Sverige. LIF företräder ca 85  
företag vilka står som tillverkare av ca 80 % av alla  
läkemedel som säljs i Sverige.

Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF    Box 17608, SE -118 92 Stockholm    Tel +46 8 462 37 00    E-mail info@lif.se    www.lif.se    www.fass.se

Läs av koden och kom till prenumerationssidan.

LIF201505

Läs mer på www.life-time.se

Läs mer på www.life-time.se

Läs mer på www.life-time.se

JON ARWIDSON, 
Branschansvarig Healthcare 

PwC Sweden 




