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Nya konkurrensproblem inom Life Science under lupp 
 
Privata tjänsteföretag inom svensk Life Science upplever ett allt större 
konkurrenstryck från nya offentligt finansierade aktörer. Nu har flera bolag gått 
samman i branschinitiativet LSIS (Life Science Innovation Support), för att 
stävja utvecklingen mot en allt större konkurrenssnedvridning på marknaden. 
 
En stark trend inom svensk Life Science är att offentligt finansierade aktörer agerar 
allt mer marknadsorienterat. Detta har skett trots att regeringen som princip anser att 
staten inte ska äga bolag som verkar på kommersiella marknader med fungerande 
konkurrens och trots regeringens övergripande ambition att minska det statliga 
ägandet. Tydligast är detta för sektorns tjänsteföretag. Utvecklingen accelererade i 
samband med statens hantering av AstraZenecas nedläggning av verksamheten i 
Södertälje, men har pågått och byggt momentum under flera år tids. För att 
säkerställa sunda och rättvisa konkurrensförhållanden mellan privata och offentliga 
aktörer har ett flertal tjänsteföretag tagit initiativ till branschnätverket LSIS.  
 
− De politiska satsningar som gjorts med goda intentioner att stötta Life Science-
sektorns utveckling blir kontraproduktiva när redan etablerade, privata bolag riskerar 
att slås ut från marknaden, förklarar Carl-Johan Spak, Recipharm. Med tanke på att 
utökade satsningar på Life Science nu kommunicerats från politiskt håll, bedömer vi 
att våra bolag behöver bli mer synliga och agera proaktivt för att uppmärksamma 
beslutsfattare om den konkurrensproblematik som finns. 
  
Åtta entreprenörsdrivna företag av olika storlek har anslutit sig till LSIS, Företagen 
har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige, men agerar på globalt konkurrensutsatta 
marknader.  
 
− Som småföretagare på en marknad med ett hårt globalt konkurrenstryck blir 
situationen problematisk när också offentligt finansierade aktörer börjar sälja och 
marknadsföra tjänster som redan erbjuds av flera andra etablerade bolag, säger 
Michael Lofthagen, VD på Syntagon. Som skattebetalare förväntar jag mig också att 
de begränsade medel som finns för att stötta en strategiskt viktig bransch används  
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på ett så optimalt sätt som möjligt. Branschen behöver tveklöst såväl privata som 
offentliga aktörer, men de har olika roller att spela. Konkurrens är bra, men den 
måste ske på lika villkor. 
 
LSIS har för avsikt att genom kontakter och utbyte med myndigheter och andra 
berörda så snabbt som möjligt arbeta fram samförståndslösningar som eliminerar 
risken för konkurrenssnedvridningar och som möjliggör en effektivare användning av 
det offentligas resurser inom Life Science i Sverige.   
 
 
Bolagen i LSIS: 
 
Adroit 
Cobra Biologics 
Colloidal Resources 
Galenica 
OnTarget Chemistry 
Recipharm 
Redglead 
Syntagon 
 
 
För mer information kontakta: 
Anna-Carin Windahl, pressansvarig 
info@lsis.se 
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