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People

Scaleup leadership
Securing a great team

Company culture

Strategy

Scalable business model
Broad strategy alignment
Big picture and clear goals

Execution

Drive market penetration
Stabilize for growth

Learning & consolidation

Finance

Steering for growth
Secure capital & owner fit

Optimize cashflow

For more information read:  A holistic approach to growth

http://www.onein200.com/a-holistic-approach-to-scaling-up




For more information and examples of how we have supported companies read: How we can help

http://www.onein200.com/how-we-can-help


UNDERSÖKNING – TILLVÄXT I ”DET NYA NORMALA”
SYFTE MED UNDERSÖKNINGEN: 

• Undersöka hur bolagens förutsättningar för att växa har påverkats av Coronapandemin, när vi når 
”det nya normala”*

• Måste man anpassa sättet man arbetar med tillväxtfrågor på något sätt?

• Hur kan vi hjälpa företagen nu?

• Kvalitativa intervjuer, som genomfördes under oktober och november 2020

• Vi har intervjuat VD:ar och ledningspersoner i 25 företag, samt SwedenBIO
• Medtech: 5 företag
• Läkemedelsproducerande bolag: 2 företag
• Läkemedelsforskande bolag: 8 företag
• Diagnostikföretag: 3 företag
• Tjänsteföretag: 4 företag
• Health tech: 3 företag

• Vi har intervjuat bolag i olika storlek – från Startups till bolag med en omsättning på 5 miljarder SEK

* Med ”det nya normala” avses när vi når ett läge när det akuta skedet i Corona-pandemin är över. Många bedömer att 
detta uppnås när vi har vaccinerat en stor del av befolkningen och uppnått flockimmunitet.



FRÅGOR INOM TRE OMRÅDEN

Hur har företaget påverkats 
av Corona-pandemin under 

2020?

Hur har förutsättningarna 
förändrats för företaget när vi 

når ”det nya normala”?

Positiva effekter av 
pandemin?

• Tillgång på kapital?
• Försäljningen?
• Leveranser in?
• Leveransförmåga?
• Effekter av begränsningar i fysiska 

möten?
• Personalsituationen?
• Kliniska studier?
• Regulatoriska processer?
• Market access?

• Tillgång till kapital?
• Möjlighet att bedriva 

kärnverksamhet?
• Efterfrågan?
• Konkurrenssituationen?
• Planer för rekrytering?
• Planer för att växa?
• Framtida försäljning?

• Har ni sett positiva effekter?
• Ökad innovation?
• Nya affärsmöjligheter?
• Ökad digitalisering?
• Ökat hållbarhetsfokus?

PÅVERKATS AV PANDEMIN VAD HÄNDER I ”DET NYA 
NORMALA”? POSITIVA EFFEKTER



SÅ HÄR SÄGER BOLAGEN

Hur har företaget påverkats av 
Corona-pandemin under 2020?

Hur har förutsättningarna 
förändrats för företaget när vi 

når ”det nya normala”?
Positiva effekter av pandemin?

PÅVERKATS AV PANDEMIN VAD HÄNDER I ”DET NYA 
NORMALA”? POSITIVA EFFEKTER

BEROENDE PÅ VERKSAMHET 
OCH TYP AV KUNDER, HAR MAN 

PÅVERKATS PÅ OLIKA SÄTT

PANDEMIN ÄR TUFF, MEN  
HANTERBAR

FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT 
VÄXA I ”DET NYA NORMALA” ÄR 

DESAMMA, ELLER T O M 
BÄTTRE

BEGRÄNSNINGAR BEHÖVER 
HANTERAS PÅ VÄGEN DIT

BLIVIT KLART BÄTTRE PÅ 
DIGITALA MÖTEN OCH 

SAMARBETEN

VERKSAMHETSUTVECKLING

MÅNGA SER ÖKAD 
INNOVATIONSKRAFT OCH 

AFFÄRSMÖJLIGHETER



SÅ HÄR SÄGER BOLAGEN VI INTERVJUAT
- PÅVERKATS AV PANDEMIN

• Tillgången på kapital har inte påverkats avsevärt. VC-kapital till startup och små bolag är mer begränsat. Större 
noterade bolag, med stark ägarstruktur,  har inte upplevt samma negativa effekter vid emissioner.

• Stor skillnad i effekten på försäljning beroende på verksamhet och typ av kunder.

• Begränsad effekt av försenade och uteblivna leveranser.

• Företagens leveransförmåga har framförallt påverkats av nedstängningar, svårighet att bedriva studier, 
reserestriktioner, besöksrestriktioner hos kunder. Förvånansvärt liten effekt från sjukdom bland personalen.

• Stora effekter av begränsningar i fysiska möten. Framförallt effekter på nykundsbearbetning, strategiska samarbeten 
och försäljning av komplexa produkter som behöver demonstreras/installeras – möten där det är viktigt att bygga 
förtroende.  Kontakter med befintliga kunder har fungerat ok i digitala möten. Onboardning av ny personal har blivit 
svårare att få till på ett bra sätt.

• Hälften av bolagen har haft någon form av negativ personalpåverkan –
permitteringar/personalneddragningar/försiktighet i rekryteringar, psykosociala effekter, lägre 
innovation/kreativitet/strategiska diskussioner, lägre driv i organisationen, sämre kommunikation.

• Mycket stark negativ påverkan på prekliniska och kliniska studier – förseningar, avslutat i förtid, framskjutna.

• Förseningar i regulatoriska processer. Skiljer sig mellan regioner. Flera bolag har förseningar i USA.

• Vissa förseningar i Market Access processer – USA återkommande.

Hur har företaget påverkats 
av Corona-pandemin under 

2020?



• Bolagen har generellt en positiv syn på framtida kapitalanskaffning. De säger att de inte ser någon 
förändring eller en positiv förändring, relativt tillgången innan pandemin.

• Inga avgörande effekter på möjligheterna att bedriva kärnverksamheten på längre sikt. Däremot 
kommer olika begränsningar påverka bolagen under kortare eller längre tid.

• Efterfrågan bedöms bli samma eller högre ”i det nya normala”, relativt bedömningen innan pandemin.

• Bolagen säger att de tror att deras konkurrenssituation förblir den samma eller stärks.

• Majoriteten av bolagen bedömer att deras planer för rekrytering ligger fast ”i det nya normala”.

• Bolagen bedömer generellt att deras möjligheter att växa inte påverkas, eller påverkas positivt. Många 
uttrycker att pandemin endast innebär ett hack i bolagets utvecklingskurva.

• Den framtida försäljningen bedömer bolagen ligga i linje tidigare bedömningar, eller högre.

Hur har förutsättningarna 
förändrats för företaget när vi 

når ”det nya normala”?SÅ HÄR SÄGER BOLAGEN VI INTERVJUAT
- VAD HÄNDER I DET NYA NORMALA

Relativt bedömningar man gjorde 
innan pandemin



SÅ HÄR SÄGER BOLAGEN VI INTERVJUAT
- POSITIVA EFFEKTER

Relativt bedömningar man gjorde 
innan pandemin

Positiva effekter av 
pandemin?

• Så gott som alla bolag upplever en ökad digitalisering, framförallt i form av digitala möten och 
samarbeten.

• En handfull bolag säger att de använt ”pausen” till affärs- och verksamhetsutveckling, där man t ex tagit 
fram nya produkterbjudanden och mer kundfokuserade processer, utvecklat organisationen och 
kompetensutvecklat. Andra säger att pandemin tvingat dem till effektiviseringar och förbättrade 
arbetssätt för att klara av pandemins effekter på verksamheten.

• Ett par bolag nämner att de fått nya kunder och ökat intresse för deras produkter och tjänster

• Hälften av de tillfrågade bolagen säger att de upplevt någon form av ökad innovation. Här handlar det 
framförallt om förbättrat innovationsklimat, nya arbetssätt, förbättrade processer och digitalisering. Ett 
par företag har upplevt ökad produktinnovation. 

• 2/3 av de intervjuade säger att de ser nya affärsmöjligheter.

• De läkemedelsutvecklande bolagen har inte alls upplevt samma ökning i innovation och 
affärsmöjligheter, som bolagen med annan verksamhet. Detta är i linje med deras långsiktiga 
verksamhet.

• Några bolag anger att deras hållbarhetstänk (miljö och klimat) ökat under pandemin.



OLÖSTA FRÅGOR I BRANSCHEN

Pandemin har skapat en mängd förseningar, uppskjutna studier, och fördyrande omständigheter. 
Under intervjuerna fångar vi upp flertalet områden, där det fortfarande finns olösta frågor som 
oroar företag.

• Patenttider – det diskuteras på EU-nivå om dessa kan skjutas fram i tiden

• ”Mjukt kapital” – ofta är detta tidsbestämt och knutet till specifika projekt. Hur kommer man 
hantera förseningar, ändrade förutsättningar etc? Kommer bolagen bli återbetalningsskyldiga?

• Förseningar i att uppnå milstolpar kommer att påverka möjligheten att resa kapital – kommer 
staten stötta?

• Kommer de reglerande myndigheterna anpassa sina bedömningar efter rådande situation? 
Tidsgränser för tillstånd, bedömningar av förseningar i studier, etc



BEGRÄNSNINGAR PÅ VÄGEN 
KOMMER ATT HA OLIKA TIDSPERSPEKTIV

• Vaccinationer kommer troligen börja ge resultat i befolkningen i höst.

Begränsningarna för företagen kommer troligen att ha olika tidsperspektiv:
• Kliniska studier

• CRO:er och Pharma-företag som kan bedriva studier utanför sjukvården  - verksamhet pågår
• Inom sjukvården – våren 2022?
• Skillnader geografiskt

• Försäljning till sjukvården av icke-Corona-relaterade produkter
• Strategisk försäljning
• Produkter/Tjänster vilket kräver förändringsledning/utbildning   - våren 2022?

• Fysiska möten – hösten 2021? våren 2022?
• Resor – hösten 2021? våren 2022?
• Fysiska konferenser (i någon form) – våren/hösten 2022?



UTMANINGAR FÖR BOLAGEN INNAN VI NÅR 
”DET NYA NORMALA”

• Bolag vars verksamhet begränsas av ”tillgången” till sjukvården,                                                    
behöver hitta bra sätt att hantera situationen
• Övervintra på sparlåga – se till att utnyttja statliga stöd, omförhandla avtal, dra ner på personal …..
• Utnyttja tiden till att utveckla verksamheten – bygg för tillväxt
• Hitta nya vägar – flytta kliniska studier från sjukvården till CRO eller Pharma-företag med egna resurser, 

sök nya leverantörer,  nya distributionskanaler,  samarbeta i branschen
• Hitta nya målgrupper alternativt nya affärsmöjligheter  - kan ni utnyttja företagets kärnkompetens till 

att erbjuda andra produkter och tjänster, eventuellt tillfälligt? Kan ni  hyra ut er personal till något annat 
företag temporärt för att övervintra?

• När kommer sjukvården ha tid att köpa era produkter och tjänster? Kan ni underlätta detta på något 
sätt?

• Begränsningar i fysiska möten och resor
• Fortsätt att hitta nya sätt att skapa nya kundkontakter

• Teama upp i branschen – hitta ex bolag som riktar sig till samma målgrupp, men med andra 
produkter och tjänster

• Utnyttja rådgivare och nätverk till att etablera nya kontakter
• Testa nya digitala events och tekniska lösningar – t ex rundabordssamtal i digitala konferenser

• Arbeta aktivt för att hålla drivet uppe!



KONSOLIDERA ERFARENHETER
- TA MED ER DET BÄSTA OCH BYGG FÖR TILLVÄXT!

• Ta er tid att reflektera över vad som gått bra och varför – hur behåller ni det bästa?
• Problemlösningsförmåga, samarbete, kundfokus - hur behåller vi de ”nedhyvlade trösklarna”?
• Innovationsklimatet
• Flexibilitet och snabba beslut

• Bygg in det mer agila arbetssättet i kulturen, ledarskapet och organisationen

• Se på er framtida tillväxt ur ett holistiskt perspektiv
• Skapa förutsättningar för ett snabbt och flexibelt agerande, en tydlig kommunikation, 

kundfokuserade och affärsmässiga prioriteringar, fokus, framdrift och timing.

People Strategy Execution

Läs gärna mer på: A holistic approach to growth

Finance

http://www.onein200.com/a-holistic-approach-to-scaling-up


PÅVERKATS AV PANDEMIN

1: 

Hur har situationen påverkat er tillgång till kapital?

• Under mars och april fick många bolag skjuta upp sin 
planerade kapitalanskaffning och lösa detta med  
bryggfinansiering.

• Bolag som inte själva behövt skaffa kapital, kommenterar 
att mångas emissioner därefter verkat gått bra.

• De bolag som tagit in kapital under pandemin är mer 
negativa. Här återfinns framförallt startups och mindre 
bolag som behövde VC-kapital.

• För de lite större bolagen, som är listade, med starka 
finansiärer, har emissionerna gått bra.

• Ett uppköp har stoppats p g a pandemin.

• ”Mjukt kapital” – oro för återbetalningsskyldighet då 
milestones blir förskjutna i tiden och förutsättningar 
ändrats.

2:

Hur har situationen påverkat er försäljning?

• Här har bolagen påverkats väldigt olika beroende på vilken 
verksamhet man bedriver och vilka kunder man har.

• Positivt:
• Företag som säljer till läkemedelsindustrin
• Företag som säljer Corona-relaterade produkter till vården
• Läkemedelsproducerande bolag

• Negativt:
• Företag som säljer andra produkter än Corona-relaterade till 

vården
• Företag som säljer till forskningskunder
• Effekter av begränsningar i fysiska besök/möten

• Många såg återhämtning i försäljningen i Q3 relativt Q2. 
Oro för att 2:a vågens nedstängningar ska ge ny nedgång.

• Läkemedeslutvecklande bolag har i de flesta fall inte 
upplevt några större problem och licensavtal har tecknats 
enligt plan. 

Hur har företaget påverkats 
av Corona-pandemin under 

2020?



PÅVERKATS AV PANDEMIN

3: 

Hur har situationen påverkat er tillgång till råmaterial och 
andra nödvändiga leveranser?
• Förvånansvärt liten påverkan av försenade eller uteblivna 

leveranser 

• Initialt utbrett problem med leveranser –
skyddsutrustning, sprit mm

• Många var oroliga  - löst sig genom att bolagen har lagt 
beställningar tidigare, byggt lager, hittat alternativa 
leverantörer 

• Sju företag har påverkats negativt, men det har endast lett 
till förseningar i bolagens leveranstider i tre fall
• Medtech - skyddsutrustning, sprit mm
• Läkemedelsproducerande bolag - sourcing stort fokus;     

svårt att få tag i råvaror till rätt kvalitet
• Pre-kliniska studier och kliniska studier - tillgång till 

försöksdjur i rätt ålder, specifika API

• Ett par företag diskuterar hur man kan behöva tänka över 
sina sourcing strategier framöver –
synen på just-in-time, dual sourcing, och leverantörers 
geografiska placering

4:

Hur har situationen påverkat er leveransförmåga?

• Mindre direkta effekter på bolagets förmåga:
• Endast ett företag säger att de påverkats påtagligt av sjukdom, 

ingen effekt på leveranstid
• Lägre bemanning på labb och nedstängning, har gett sänkt 

leveransförmåga hos ett par företag. Andra har lyckats 
leverera genom omprioriteringar och övertid.

• Ökade smittskyddsrutiner vid kliniska studier har krävt ökade 
resurser

• Indirekta effekter som påverkat bolagens leveransförmåga 
– vissa bolag ser stor påverkan
• Förseningar i leveranser av material
• Tillgången till djur i rätt ålder för djurstudier
• Svårighet att rekrytera till kliniska studier och bedriva kliniska 

studier
• Reserestriktioner
• Flertalet företag får inte komma ut till kunder för att leverera

• Positiva effekter: minskat resande har frigjort tid –
”vi levererar mer nu”

Hur har företaget påverkats 
av Corona-pandemin under 

2020?



PÅVERKATS AV PANDEMIN

5: 

Hur har begränsningar i fysiska möten påverkat era 
kundrelationer och strategiska samarbeten?
• 2/3 av företagen upplever negativa effekter

• Påtaglig negativ påverkan på försäljning till nya kunder
• Där det är viktigt att bygga förtroende
• Långsiktiga relationer, strategisk karaktär
• Produkter som behöver demonstreras – ”känna och klämma”

• Inga fysiska konferenser – stor negativ påverkan
• Träffa ny kontakter, ”eftersnack” för att bygga förtroende, 

demonstrera produkter

• Mixad effekt på befintliga kundrelationer
• Digitala möten funkar bra, ”hinner fler kundmöten”, ”kunderna 

har ingen förväntan om att ses”
• Digitala möten funkar inte lika bra – strategisk karaktär, 

komplexa produkter, demo, lanseringar
• Ett par företag säger att de stärkt relationerna med befintliga 

kunder - ”lättare att fortsätta med befintlig leverantör nu, än att 
byta”

• Andra samarbeten som försvårats: med investerare, 
leverantörer, återförsäljare. Och förvärv har försenats

6:

Hur har situationen påverkat er personalsituation?

• Hälften av bolagen uppger negativ effekt
• Inget bolag har påverkats allvarligt av sjukdom
• 2 bolag har valt att permittera personal. 3 av 4 startups har behövs 

säga upp personal.  Flera bolag håller igen med ny- och 
återrekryteringar.

• Två bolag har tappat medarbetare på grund av ökad osäkerhet.
• Psykosociala hälsan påverkad hos medarbetare
• Det kreativa och problemlösande arbetet blir lidande. Mindre fokus 

på strategiska diskussioner. Försämrad kommunikation 
• Oro för att drivet hos medarbetarna går ner
• Svårare att onboarda nya medarbetare

• Hälften av bolagen ser ingen negativ påverkan
• Rekrytringstakten har inte påverkats
• Man har snabbt kunnat ställa om till digitala arbetssätt
• Vissa upplever t o m att de haft färre sjukdagar än normalt

Hur har företaget påverkats 
av Corona-pandemin under 

2020?



PÅVERKATS AV PANDEMIN

7: 

Hur har situationen påverkat era kliniska studier?
• 11 av 12 bolag med pågående studier, eller studier som skull ha startat, har påverkats negativt
• Förseningar / avslutat studier tidigare / skjutit upp start. Svårigheter att rekrytera patienter.

• Kompetens i sjukvården och på universiteten blockeras av Corona-relaterad verksamhet.
• Sverige har fungerat relativt bra.  Nedstängningar och reserestriktioner i andra länder har påverkat starkt.
• Man har gjort extraordinära, kostsamma insatser för att kunna fortsätta studier – men det är mindre kostsamt än omtag.
• Olika påverkan beroende på studiernas storlek och komplexitet. Svårast för stora komplexa fas 3-studier med litet patientunderlag, 

som behöver bedrivas parallellt på ett stort antal platser.
• Flera lyfter frågan kring hur reglerande myndigheter kommer att bedöma förseningar, förändrade förutsättningar etc i studierna. Är 

det möjligt att anpassa bedömningar, utan att riskera patientsäkerheten?

• Ökade smittskyddsrutiner gör studier mer resurskrävande.
• Tidsförskjutningen i studier ”äter” av patenttiden.
• Studier som bedrivs utanför sjukvården, kan genomföras med mindre påverkan.
• Frågan är när sjukvården har tid för kliniska studier igen. Först måste pandemin och vårdskulden hanteras.
• Positiva långsiktiga effekter

• Kliniska prövningssystemet börjat jobba mer modernt/ effektivt - ambulerande studieskötare, remote monitoring och bättre 
systemstöd.

• Virtuella kliniska prövningar

Hur har företaget påverkats 
av Corona-pandemin under 

2020?



PÅVERKATS AV PANDEMIN

9: 

Hur har tidplaner för market access-frågor påverkats 
av situationen?

• Endast ett fåtal av de intervjuade bolagen har en 
negativ effekt på market access processer. Flera 
nämner förseningar på USA-marknaden.

8:

Hur har situationen påverkat tidplanerna i era regulatoriska 
processer, i kontakter med myndigheter, anmälda organ etc?

• Sverige
• Bolagen upplever att myndigheternas svarstider förlängts, men 

oftast ligger de inom garantitiden på 60 dagar.
• Läkemedelsverket har flyttat fram inspektioner av 

produktionslinjer hos läkemedelsproducenter.
• Etikprövningsnämden i Sverige har varit hårt belastad, med vissa 

förseningar. Ett par bolag har fått ligga på mycket aktivt för att 
förseningarna inte skulle kullkasta planerna för deraskliniska
studier.

• USA och södra Europa
• Ett par bolag uppger att deras processer har försenats.

• Asien
• Efter nedstängningen i våras, så har processer i Asien fortgått 

relativt obehindrade.

• Digitala möten och inspektioner – fungerar bra 

Hur har företaget påverkats 
av Corona-pandemin under 

2020?



VAD HÄNDER I ”DET NYA NORMALA”

11: 

Hur bedömer du att era möjligheter till kapitalanskaffning 
kommer att ha påverkats i ”det nya normala”?
• Positiv syn på framtida kapitalanskaffning

• Generellt: Ingen förändring eller positivt
• Ett par bolag har drabbats hårt och bedömer att det kommer 

att bli svårare

• Bolagen säger att de baserar sin positiva syn på:
• Ökat intresse och kunskap om Life Science
• Ökad digitalisering
• Behov av förändring/förbättring i sjukvården

• Ekonomisk kris till följd av pandemin skulle kunna ha 
negativ effekt

12:

Hur kommer möjligheterna att bedriva er kärnverksamhet 
ha förändrats?

• Inga avgörande effekter på möjligheterna att bedriva 
kärnverksamheten på lång sikt

• Pandemin kan dock medföra 
förändringar/begränsningar under en kortare eller 
längre tid:
• Sjukvårdens möjlighet att bedriva kliniska studier
• Sjukvårdens möjlighet att bedriva förändringsarbete och 

ta till sig nya tekniker, processer etc.
• Begränsningar i fysiska möten, resor
• Inga konferenser

• I och med pandemin har man blivit betydligt bättre på 
virtuella möten och digitala samarbetsverktyg. Man har 
också hittat ”nya vägar” och förändrat sina arbetssätt. 
Detta sammantaget gör att man kommer kunna hantera 
begränsningarna på ett bättre sätt än innan pandemin.

Hur har förutsättningarna 
förändrats för företaget när vi 

når ”det nya normala”?



13: 

Hur bedömer du att den långsiktiga efterfrågan på era 
produkter och tjänster kommer att ha påverkats                     
”i det nya normala”?

• Hälften av bolagen bedömer att efterfrågan kommer att 
vara högre efter pandemin, än de bedömningar man 
gjorde innan pandemin.

• Ökat intresse för Life Science
• Ökat fokus på riskfaktorer för Corona – fetma, högt 

blodtryck, lungsjukdom
• Ökad förståelse för behovet av diagnostik och vaccin
• Ökad acceptans av genteknik – RNA/DNA-vaccin
• Behov av ökad digitalisering inom vården 

• Ett par bolag har använt “pausen” till 
verksamhetsutveckling och bedömer att de har starkare 
erbjudande nu

14:

Hur kommer konkurrenssituationen ha påverkats när vi når 
”det nya normala”?

• ”Väldigt svårt att bedöma”

• Bolagen säger att de tror att situation förblir den samma, 
eller att deras konkurrenssituation kommer stärkas

• Möjligen kan en del mindre bolag slås ut p g a dålig timing, 
men man förväntar sig ingen stor utslagning. Detta kan 
möjligen ge något ökade förvärvsmöjligheter i branschen.

• Bolagen inom Health tech tror att den ökade 
digitaliseringen kommer dra till sig fler aktörer.

• Bolagen som verksamhetsutvecklat bedömer att deras 
konkurrensposition stärkts.

• Ett medtech-bolag nämner att de kommer att stärka sin 
konkurrensposition med miljöprodukter.

• Ett annat bolag säger att kinesiska bolag möjligen kan ha 
kommit före, då de kunnat bedriva verksamhet relativt 
opåverkat sedan senvåren.

VAD HÄNDER I ”DET NYA NORMALA”

Hur har förutsättningarna 
förändrats för företaget när vi 

når ”det nya normala”?



15: 

Hur har era planer på rekrytering påverkats?
• Bolagen bedömer generellt att deras planer ligger fast. 
• Ett par bolag säger att de ökat andelen konsulter, mot 

plan, för att minska risken.
• Bolagen tror inte att pandemin kommer att ha påverkat 

tillgången på kompetens, när vi når ”det nya normala”.

• Funderingar kring framtida rekryteringar
• ”Kan vi tänka om vad gäller den geografisk placering för 

nya medarbetare (digitalt distansarbete fungerar bra)?     
- möjlighet och hot.”

• ”Personalen kommer att vilja jobba hemma i större 
utsträckning.”

• ”Vi behöver förbättra det digitala ledarskapet.”
• ”Hur ser den digitala säljaren ut? Behöver vi tänka om i 

roller och kompetensprofiler?”
• ”Vi behöver utveckla arbetssättet för digital onbording

av nya medarbetare.”

16:

Hur bedömer du att era planer på att växa som företag 
kommer att ha påverkats i ”det nya normala”?

• Bolagen bedömer generellt att deras möjligheter att växa 
inte har påverkats, eller har påverkats positivt.

• En majoritet av bolagen bedömer att pandemin endast 
innebär ett hack/förskjutning i tillväxtkurvan.

• En del av bolagen tror t o m att det ökade intresset för Life 
Science generellt, och deras produkter specifikt, kommer 
att göra det möjligt för bolagen att jobba ikapp den 
försenade tillväxten.

• Ett par av de mindre bolagen känner pressen att uppnå 
tillväxtmålen, trots pandemin, för att säkra nästa 
kapitalrunda - ”vi måste jobba smart, hitta nya vägar”.

VAD HÄNDER I ”DET NYA NORMALA”

Hur har förutsättningarna 
förändrats för företaget när vi 

når ”det nya normala”?



17: 

Hur bedömer du att försäljningen kommer att påverkas i 
”det nya normala”?

• Bolagen bedömer att försäljningen inte kommer att 
påverkas alls eller positivt, relativt bedömningar innan 
pandemin.

• Det finns dock en oro över hur begränsningar i fysiska 
möten och konferenser kommer att ha/kommer att 
påverka.

• Den generella uppfattningen är att vi så småningom kan gå 
tillbaka till fysiska möten och fysiska konferenser (i någon 
form), frågan är när.

• En annan avgörande tidpunkt är när sjukvården hinner 
med att köpa komplex utrustning för 
verksamhetsförbättringar mm – tidigast 2022 säger vissa

18: 

Är det något annat relaterat till Coronapandemin ert 
företag har upplevt?

• Många av bolagen har utvecklat sin riskhantering och 
beredskapsplaner. 

• Ett par bolag har utnyttjat ”pausen” till 
verksamhetsutveckling – “vi går starkare ur pandemin”

• Flexibilitet, förmåga till snabb förändring – säger många 
har varit avgörande. En del av bolagen har etablerat nya 
arbetssätt och beslutsprocesser.

• Life Science-företagen i Sverige ha fått positiv 
uppmärksamhet
• Deltagit i flera vaccinkandidater
• Produktionsanläggningar redo för att producera vaccin
• Verksamheter har hållit igång i större utsträckning

VAD HÄNDER I ”DET NYA NORMALA”

Hur har förutsättningarna 
förändrats för företaget när vi 

når ”det nya normala”?



POSITIVA EFFEKTER

19: 

Är det något område ni sett en klart positiv effekt?

• Så gott som alla bolag upplever ökad digitalisering, 
framförallt i användningen av digitala mötes- och 
samarbetsverktyg

• Verksamhetsutveckling
• ”Använt paus till att verksamhetsutveckla, produktutveckla”
• ”Ökade volymer har tvingat oss att effektivisera”
• ”Pandemin har förtydligad vad vi är och vad vi gör”
• “Pandemin har ökat fokus på kärnverksamheten och 

tydliggjort svaga punkter “

• Ett par bolag nämner att de fått nya kunder och ökat 
intresse deras produkter/tjänster

• Ett bolag nämner minskat miljöavtryck

20:

Hur har situationen bidragit till positiva effekter inom:

Ökad innovation?

• Hälften av bolagen upplever att de fått någon form av ökad 
innovation

• En hög andel av bolagen inom Medtech, Health tec, och 
tjänsteföretag anger att de upplevt ökad innovation

• Få av de läkemedelsutvecklande bolagen ser någon ökning.

• Få av bolagen säger att de har upplevt ökad produktrelaterad 
innovation 

• Förbättrat innovationsklimat, processförbättringar, 
digitalisering
• ”Man måste hitta nya sätt – blir mer öppen för nya ideér och innovationer”
• ”nya smartare arbetssätt, nya sätt att sälja, ny målgrupp…., vi har väckt 

organisationen och de älskar att tänka nytt nu”

• ”Väldigt svårt att driva innovation mot sjukvården nu”

Positiva effekter av 
pandemin?



POSITIVA EFFEKTER

21: 

Hur har situationen bidragit till positiva effekter inom: 

Nya affärsmöjligheter?

• En majoritet av bolagen inom  Medtech, Diagnostik, 
Tjänsteföretag, Läkemedelsproduktion och Health tech
säger att de ser nya affärsmöjligheter.

• Endast 1 av 8 läkemedelsforskande bolag ser nya 
affärsmöjligheter

• ”Identifierat ny målgrupp för våra produkter”

• En handfull bolag säger att de ser nya affärsmöjligheter 
i Covid-relaterade produkter, och vaccinprojekt

23:

Hur har situationen bidragit till positiva effekter inom: 

Ökat hållbarhetstänk? (miljö och klimat)

• Några bolag säger att deras miljömässiga hållbarhetstänk 
ökat markant under pandemin.

• Ett fåtal av bolagen uppger att de sedan tidigare hade ett 
miljöfokus

• Flertalet säger att de nu reser mindre och att det är bra för 
miljön, men neddragningen beror på pandemin, inte 
miljöaspekten.

Positiva effekter av 
pandemin?



POSITIVA EFFEKTER

22: 

Hur har situationen bidragit till positiva effekter inom: 

Ökad digitalisering?

• Så gott som alla bolagen upplever en ökad digitalisering

• Detta avser framförallt digitala mötes- och samarbets-verktyg, och användningen av 
dessa
• ”Vi har blivit mycket vanare och bättre på detta”
• ”Den digitala miljön, som redan finns, används mer effektivt”

• Ett par bolag säger också att de har ökat användningen av befintliga system och att 
man använder dem mer effektivt

• Annan digitalisering
• Accelererad användningen av nya teknologier i kliniska prövningar - ambulerande

studieskötare, remote monitoring.…
• Virtuella kliniska prövningar
• Myndigheter erbjuder digitala möten och inspektioner
• “Digitala audits för kunder i vår fabrik”
• “Digitala kundbesök för kravspecifikation och leveransplanering – vi har minskat 

leveranstiden med flera veckor”

Positiva effekter av 
pandemin?



SLUTLIGEN

Tror du att ni kommer att behöva anpassa 
er tillväxtstrategi i ”det nya normala”?

• Nej, bolagen ser generellt inte att de behöver göra 
några förändringar i sina tillväxtstrategier
• Start-ups inom digital hälsa ser delvis nya möjligheter 

och kommer anpassa strategin efter detta

• ”Pandemin kommer att ge ett hack i kurvan”



SÅ HÄR SÄGER BOLAGEN

Hur har företaget påverkats av 
Corona-pandemin under 2020?

Hur har förutsättningarna 
förändrats för företaget när vi 

når ”det nya normala”?
Positiva effekter av pandemin?

PÅVERKATS AV PANDEMIN VAD HÄNDER I ”DET NYA 
NORMALA”? POSITIVA EFFEKTER

BEROENDE PÅ VERKSAMHET 
OCH TYP AV KUNDER, HAR MAN 

PÅVERKATS PÅ OLIKA SÄTT

PANDEMIN ÄR TUFF, MEN  
HANTERBAR

FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT 
VÄXA I ”DET NYA NORMALA” ÄR 

DESAMMA, ELLER T O M 
BÄTTRE

BEGRÄNSNINGAR BEHÖVER 
HANTERAS PÅ VÄGEN DIT

BLIVIT KLART BÄTTRE PÅ 
DIGITALA MÖTEN OCH 

SAMARBETEN

VERKSAMHETSUTVECKLING

MÅNGA SER ÖKAD 
INNOVATIONSKRAFT OCH 

AFFÄRSMÖJLIGHETER


