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För de stora globala koncernerna 
är internationaliseringen up-
penbar, men fenomenet är gil-

tigt genom hela ekosystemet. Även 
det lilla svenska forskningsföretaget 
inom läkemedelsutveckling har ten-
takler över stora delar av världen. Den 
internationella uppkopplingen är för 

det lilla hemgrodda företaget ett sys-
tem av intelligenta armar som sträcker 
sig åt olika håll för att upprätthålla 
centrala funktioner för verksamheten. 
Tentaklerna omfattar rekryteringar, 
akademiska miljöer och anläggningar, 
CRO:er, kliniska prövningar, underle-
verantörer och produktionsbolag. Yt-

terligare armar hanterar internationel-
la finansiärer. Och tentaklerna sträcker 
sig åt olika geografiska områden, med 
kunskap, kvalitet och tillgänglighet 
som ledstjärnor. Ur ett systemper-
spektiv bildas ett intrikat nätverk av 
relationer där aktörerna är direkt eller 
indirekt ihopkopplade med varandra.

I ljuset av coronavirusets framfart över världen och de politiska systemens 
respons till den pandemiska smittspridningen, framträder det rådande life science-
landskapet med klarhet. När världen släcks ner land för land, världsdel för världs-
del, lyser det komplexa och intrikata nätverk av relationer mellan systemets aktörer 
tydligt fram, på samma sätt som ljuskäglorna från världens städer ritar en urban 
karta under en nattlig flygresa. 

Nu skapas det nya normala

krönika
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dimension. Och till skillnad från kun-
skap, idéer och samarbeten, vet politi-
ken gränser.

Nyckeln till maskineriet sitter i hur 
väl de politiska systemen förmår skapa 
de smörjmedel som krävs för att kug-
garna i life science-ekosystemet ska gå 
runt friktionsfritt och smidigt. Här 
finns det en del trassel som behöver re-
das ut. Byråkratiskt krångel och otyd-
lighet som skapar försenade eller för-
dyrade processer, ineffektiva policy-
satsningar och näringspolitiska villkor 
som inte är i paritet med en jämförbar 
omvärld, skapar negativa incitament 
för att genomföra och anlita verksam-
het i Sverige.

Det nya normala
När trenden vänder och verkligheten 
återgår till det normala i land efter 
land, världsdel efter världsdel, har vi 
som nation ett stort intresse i att våra 
sprudlande och sprakande projektport-
följer fortast möjligt återfår full styrka 
och accelererande kraft framåt. 

I ljuset av coronapandemien fram-
står behov och förutsättningar med en 
ny tydlighet. I mötet av dess effekter 
samlas aktörer till handling och trösk-
larna hyvlas ner mellan politik, offent-
ligt och privat. I detta sken har vi en 
unik möjlighet att ändra spelplanen, 
inte som en tillfällig åtgärd för att möta 
corona, utan för att skapa det välsmor-
da system vi så väl behöver för att ska-
pa fördelar för life science i Sverige, 
över tid. 

Ur den omvälvning pandemin ska-
pat kommer en ny dynamik att växa 
fram som kommer att prägla 2020-talet. 
Det är nu vi skapar det nya normala, så 
låt oss göra det rätt!

FRIDA LAWENIUS
Vice vd, SwedenBio

Ur ett system-
perspektiv bildas 

ett intrikat nätverk av 
relationer där aktörerna 
är direkt eller indirekt 
ihopkopplade med 
varandra.

Som tur är flyttar även smittsprid-
ningen och de politiska reaktionerna 
på denna, sig som en vågrörelse över 
världen. I takt med att gränser eller 
verksamheter stängs ner, finns det nå-
gon, någon annanstans, att vända sig 
till. På detta sätt har verksamheter 
kunnat hitta nya underleverantörer el-
ler utförare när de gängse kontakterna 
inte längre är tillgängliga. Så utökas 
nätverket ytterligare till nya aktörer i 
nya områden. Det finns alltid undantag 
som bekräftar regeln. Ett sådant är när 
råvaruproduktionen är begränsad till 
ett fåtal aktörer eller regioner, ett annat 
effekterna på kliniska prövningar, men 
det är en hel krönika i sig.

Den internationella dimensionen 
minskar på intet sätt det nationella int-
resset av att ha sin del av kakan, för 
nationens välstånd mätt i intäkter, ar-
betstillfällen och hälsa. Och i Sverige 
sprakar och sprudlar det av utveck-
lingsprojekt enligt SwedenBIOs under-
sökning av den svenska läkemedels-
pipelinen. (Den 2 juni presenteras ”The 
Swedish drug discovery and develop-
ment pipeline 2020”) 

Politiken påverkar också
Komplexiteten i life science-ekosyste-
met begränsar sig inte heller till det in-
ternationella nätverket av aktörer. Det 
politiska systemet utgör ytterligare en 




