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Abstract 

Few Swedish biotechnology SMEs are currently represented in the Australian market. A survey of 96 

Swedish biotechnology companies demonstrated that both their knowledge of the market and their 

interest in establishing a business in the country are low. The main reasons for this are the geographic 

distance of the market and the lack of resources to examine new markets. Since most biotechnology 

companies offer niche products to a small domestic market, all possible markets should be considered 

and none should be excluded based singularly on geographic distance. This paper analyses the 

potential of the Australian biotechnology market for Swedish small- and medium-sized biotechnology 

companies, and aims to give a foundation which Swedish companies can utilize when considering 

entering the Australian market. The market attractiveness and its strategic importance for Swedish 

biotechnology companies are evaluated and presented in this thesis. A number of factors such as 

market size and growth, supporting organizations, research base, clusters, competitive situation and 

entry barriers are examined. Consequently the problem is defined as: “What potential opportunities 

and limitations exist in the Australian biotechnology market for Swedish small- and medium-sized 

biotech companies?” Literature has been reviewed in depth, numerous on-site interviews have been 

carried out with Swedish biotech companies as well as Swedish and Australian officials and advisors, 

and local influences have been studied. The conclusions identify several key aspects, potential areas of 

interest and some limitations for Swedish biotechnology companies, which are discussed and 

presented in this paper. 
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Sammanfattning 

En liten andel av de svenska små och medelstora bioteknikföretagen finns representerade på den 

australiensiska bioteknikmarknaden. En enkätundersökning, utförd bland 96 svenska bioteknikföretag, 

visar att kunskapen och intresset för marknaden är relativt låg. Den främsta anledningen till detta är 

det geografiska avståndet och bristen på resurser för att undersöka nya marknader.  Eftersom de flesta 

bioteknikföretag erbjuder nischade produkter med en liten inhemsk marknad är det nödvändigt att 

undersöka alla möjliga marknader och att en marknad inte ignoreras endast på grund av dess 

geografiska avstånd. Denna rapport belyser den australiensiska bioteknikmarknaden och analysera 

dess potential för svenska små och medelstora bioteknikföretag genom att marknadens attraktivitet och 

strategiska betydelse utreds. För detta ändamål studeras ett antal faktorer som exempelvis marknadens 

storlek, tillväxt, stödjande organisationer, kluster, konkurrenssituation och barriärer som hindrar 

inträde. För att svara på vilka möjligheter samt begränsningar som finns vid etablering av någon form 

av verksamhet i Australien har ett teoretiskt ramverk valts ut, ett flertal intervjuer med svenska och 

australiensiska myndigheter, rådgivare och företag genomförts och lokala influenser har studerats på 

plats i Australien. Flera viktiga aspekter, rön om potentiella möjligheter, samt begränsningar för 

svenska bioteknikföretag diskuteras och presenteras i denna rapport. 
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1. Introduktion 

Kapitlet ger en kort bakgrund till studien och presenterar dess syfte och den forskningsfråga som 
kommer att besvaras. För att etablera ett gemensamt språk anges definitioner på begrepp som är 
vanligt förekommande i rapporten. 

1.1 Bakgrund 

Världen står inför enorma utmaningar och omställningar. Klimatet förändras, globaliseringen blir allt 

mer tydlig, viktiga naturresurser sinar och både befolkning och medellivslängd ökar. I och med detta 

blir det allt svårare med mat- och energiförsörjningen och sjukdomarna blir fler, mer förekommande 

och sprids i större omfattning. Det finns ett skriande behov av produkter som kan hjälpa till att lindra 

verkningarna av dessa problem och i slutänden till att lösa dem. Applikationer av 

bioteknikforskningen syftar till att skapa denna typ av produkter, inte bara inom sjukvården och 

läkemedelsindustrin utan även inom miljöteknik, agrikultur och livsmedelsindustrin. Därmed kan 

innovativa bioteknikföretag med visionära produkter ha en ljus framtid med möjligheter till stora 

vinster.  

Sverige har historiskt sett haft en stark position inom bioteknik men för att kunna möta den allt 

hårdare internationella konkurrensen måste Sverige aktivt arbeta för att upprätthålla den starka 

forskningsbas som redan existerar och i större utsträckning kommersialisera den. Många innovativa 

små och medelstora svenska bioteknikföretag har stora potentiella möjligheter till att lansera sina 

produkter utomlands. För att vara uppdaterad på och kunna ta tillvara den forskning som sker inom ett 

område, bör företagen även tillse de marknader där framstående forskning sker. I flertalet fall har de 

svenska företagen dock inte de resurser som krävs för att undersöka nya marknader. Fokus tenderar att 

ligga på kända närliggande marknader och ett relativt okänt land som Australien på andra sidan 

jordklotet hamnar långt nere på prioriteringslistan.  

Australien har under de senaste tio åren haft en påtaglig tillväxt på sin bioteknikmarknad medan det 

finns indikationer på att den svenska marknaden har stagnerat.  I början av 2000-talet hade Sverige och 

Australien ungefär lika många bioteknikföretag. Sedan dess har antalet dedikerade bioteknikföretag i 

Australien ökat till cirka tre gånger fler än de i Sverige (van Beuzekom & Anthony, 2009). Den 

svenska bioteknikmarknaden har även haft svårt att attrahera nya utländska investeringar (Vinnova, 

2009), ett problem som den australiensiska marknaden inte har uppvisat i samma utsträckning. 

Bioteknik är en prioriterad bransch av Australiens federala regering och av dess delstater. Den 

australiensiska forskningen är mycket framstående inom flera bioteknikområden och att etablera 

närvaro på en marknad i framgång, där strukturella förändringar och god forskning sker bör vara av 

strategiskt intresse för svenska bioteknikföretag.  
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1.2 Syfte 

Denna rapport är avsedd att belysa den australiensiska bioteknikmarknaden och analysera dess 

potential för svenska små och medelstora bioteknikföretag genom att marknadens attraktivitet och 

strategiska betydelse utreds. Detta för att öka förståelsen för marknaden och skapa en kunskapsgrund 

som kan användas för företag som överväger en etablering i landet. 

1.3 Forskningsfråga 

Vilka möjligheter samt begränsningar finns vid etablering av någon form av verksamhet i Australien 

för svenska små och medelstora bioteknikföretag?  

För att avgöra vilka möjligheter samt begränsningar som marknaden förknippas med undersöks bland 

annat dess storlek, tillväxt, konkurrenssituation, handelshinder samt av marknaden okontrollerbara 

faktorer som landets kultur, lagar och politiska klimat. Andra viktiga faktorer som studeras är om det 

finns en närhet till för branschen viktig kunskap, om marknaden är en språngbräda till andra 

marknader samt närvaron av betydelsefulla kluster. Tidigare forskning existerar vad gäller den 

australiensiska marknadens allmänna attraktivitet och hur dess bioteknikmarknad är strukturerad. Den 

del av rapporten som behandlar detta är en sammanställning och granskning av redan befintligt 

material. Det finns däremot inte någon tidigare forskning tillgänglig om hur attraktiv och strategiskt 

intressant marknaden är för svenska små till medelstora bioteknikföretag och vilka erfarenheter de 

företag som idag redan är verksamma på marknaden har. Här kommer forskningen i denna rapport 

fylla en kunskapslucka som kan vara till hjälp för andra svenska bioteknikföretag.  

1.4 Avgränsning 

Studien avgränsas genom att endast små och medelstora företag vars huvudverksamhet är bioteknik 

studeras. Studien ska ses som generell för respektive bioteknikområde. Detta på grund av att varje 

område innefattar ett stort antal gebit med vida applikationsmöjligheter.  De avsnitt som behandlar den 

svenska bioteknikmarknaden är till för att skapa en förståelse och kort bakgrund till situationen i 

Sverige och inte som en heltäckande analys och beskrivning av marknaden.  

1.5 Definition av bioteknik 

The application of science and technology to living organisms as well as parts, products and models 

thereof, to alter living or non-living materials for the production of knowledge, goods and services. 

(OECD, 2005)  

På ett fåtal platser i studien förekommer begreppet Life Science. Detta är ett övergripande begrepp 

som omfattar alla de tre områdena läkemedel, medicinteknik samt bioteknik. 
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1.6 Definition av företagsstorlek 

Till kategorin SMEs (Small and medium sized enterprises) hör företag med höst 250 anställda och 

med en årlig omsättning som inte överstiger € 50 miljoner. Till små företag räknas de företag som har 

färre än 50 anställda och en årlig omsättning som inte överstiger € 10 miljoner. (EU Commission, 

2003) 

1.7 Bioteknikområden 

Då begreppet bioteknik är brett och innefattar flera olika teknologier och forskningsområden behöver 

en kategorisering genomföras för att ge en tydligare bild av vad som undersöks i studien. Vinnovas 

kategorisering av bioteknikområden har använts. Se nedan för en kort presentation av respektive 

område. 

Agricultural Biotechnology 
 

Växtförädling, skydd mot yttre förhållanden och genmodifiering 
med hjälp av olika bioteknik metoder. 

Bioproduction 
 

Produktion av läkemedel, biomolekyler, celler och 
mikroorganismer som ska användas i andra bioteknikprodukter. 

Biotech Medical Technology 
 

Medicinsk teknik med en bas inom bioteknik som används vid 
olika sjukvårdsbehandlingar. Dessa kan vara cellkultivering, in 
vitro fertilisering (IVF) och cellterapi. 

Biotech Tools and Supplies 
 

Produkter som används i produktion, processer, forskning och 
utrustning. Några exempel på detta är bioseparering, biosensor, 
biomolekyläranalys och bioinformatik. 

Diagnostics 
 

Diagnostik av sjukdomar eller detektion av specifika patogen i 
människokroppen. Detta berör både instrument och tekniker. Ett 
exempel inom detta område är så kallade antikroppstest. 

Drug Delivery 
 

Metod för att leverera läkemedel för att uppnå en önskad effekt i 
patienter. Exempel på använda metoder är nanobioteknik, 
polymerkemi och ytkemi. 

Drug Discovery and Development 
 

Läkemedelsutveckling. 

Environmental Biotechnology 
 

Miljöinriktad bioteknik. Områden som berörs är till exempel 
vattenrening, avfallshantering och landkontaminering. Ofta 
genom användning av icke patogena mikroorganismer. 

Food-related Biotechnology 
 

Funktionell mat, enzymer i livsmedelstillverkning, utveckling av 
kvalitetskontroll inom matsektorn. 

Industrial Biotechnology Industriell bioteknik. Design av exempelvis enzymer, 
mikroorganismer och katalysatorer för användning vid storskalig 
produktion av annan produkt. 

Tabell 1. Beskrivning av de elva bioteknikområden som användes i studien. (Sandström, Bergqvist, & Dolk, 2007) 
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2. Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket beskriver hur bioteknikföretag internationaliseras, viktiga faktorer vid en 
marknadsselektion samt vägar genom vilka bioteknikföretag kan vinna kunskap. 

2.1 Internationalisering 

Ett företag internationaliseras främst för att öka det egna företagets tillväxt (Ghauri & Cateora, 2006) 

samt för att använda sina konkurrensfördelar på nya marknader och därigenom få ett övertag gentemot 

sina konkurrenter. Små företag är i mindre grad medvetna om sin exportpotential än vad stora företag 

är. De är omedvetna om sin förmåga att exportera och de saknar information om hur exportprocessen i 

olika länder går till. Tre faktorer som hindrar mindre företag att exportera är: (1) resursbrist (2) brist på 

kunskap om marknaden samt (3) upplevelsen av att inte kunna överleva på en internationell marknad. 

(Bradley, 2002) 

Enligt Johanson och Wiedersheim (1975) kan ett företags etablering på utländska marknader 

sammanfattas i en etableringskedja där oregelbunden export följs av export via mellanhand, 

försäljningsbolag samt tillverkande bolag och där investeringarna i utlandsverksamheten kontinuerligt 

ökar. Utvecklingen varierar för olika företag samt marknader och behöver inte följa hela kedjan. 

Exempelvis kan en marknad vara för liten för att etablera ett tillverkande bolag på. 

 

Figur 1. Etableringskedja där företag successivt utvecklar sin utlandsverksamhet. (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975) 

I första steget av etableringskedjan bedriver företaget en oregelbunden export, ofta till länder med 

geografisk närhet och liknande kultur. Detta då företaget saknar kunskap om mer avlägsna marknader 

och för att undvika den osäkerheten som är förknippad med dessa. För att underlätta 

försäljningsprocessen och etablera en närvaro på marknaden kontrakteras agenter eller distributörer. 

För ökad kontroll över marknaden kan ett försäljningsbolag upprättas. Med stor framgång på 

marknaden etableras i sista steget ett tillverkande bolag för att underlätta distribution och tillfredsställa 

efterfrågan. (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975) 

Enligt Melén (2010) kan internationaliseringsprocessen för små och medelstora företag illustreras med 

tre faser. (1) En pre etableringsfas som startar innan företaget har grundats. Här poängteras vikten av 

att studera vad grundarna har för tidigare utlandserfarenheter och vilka nätverk de har byggt upp. (2) 

När företaget har grundats inträder en inledande internationaliseringsfas där aktiviteter på utländska 

Oregelbunden 
export

Export via 
mellanhand

Försäljningsbolag
Tillverkande 

bolag
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marknader påbörjas.  Denna fas är beroende av vilka erfarenheter som företagets ledning har av olika 

marknader och påverkar vilka marknader som initialt penetreras. (3) Då företaget väl har tagit första 

steget ut på nya marknader inträder den fortsatta internationaliseringsfasen. Nya erfarenheter erhålls 

och marknadskunskapen utvecklas över tid. I denna fas är företaget inte lika beroende av de personliga 

nätverken och ledningens tidigare erfarenheter, då personliga kontakter inte längre genererar fler 

kundföretag. Nya marknader måste istället sökas genom att utnyttja andra kanaler, vidga det 

geografiska avståndet eller ta in kompetens med annorlunda internationell erfarenhet.  

Det psykiska avståndet är en viktig barriär att övervinna för att kunna ta sig in på en ny marknad. 

Detta definieras av det geografiska avståndet samt det kulturella avståndet marknaderna emellan.  En 

marknad kan ligga nära rent geografiskt men ändå ha ett stort psykiskt avstånd på grund av stor 

kulturell olikhet. Samma sak gäller tvärtom. Australien är till exempel en psykiskt nära marknad för 

Storbritannien på grund av en liknande kultur. Detta trots att de båda länderna ligger på varsin sida 

jordklotet. (Ghauri & Cateora, 2006) Strategiskt viktiga marknader bör enligt Bradley (2002) besökas 

för att öka förståelsen för den kultur som råder i landet och därigenom minska det psykiska avståndet. 

Element som ska uppmärksammas är språk, religion, värderingar och attityder, den sociala 

organisationen, utbildningssystemet, acceptansen för ny teknologi samt den materiella kulturen. 

Enligt Melén (2010) finns två typer av företagsledningar inom bioteknikbranschen. En ledning med 

teknisk samt internationell affärserfarenhet eller en med enbart teknisk erfarenhet. Den sist nämnda 

tenderar att sakna tydliga strategier och mål för vilka marknader som bör penetreras. Beslut om detta 

fattas istället ad hoc. Det finns indikationer på att företag som tar små steg framåt i sin expansion 

erhåller bättre förutsättningar för sin fortsatta utvidgning. En för snabb internationell expansion under 

en kort tidsperiod kan hindra företagens fortsatta internationaliseringsprocess. De bör successivt öka 

sina investeringar på en marknad först när tillgång till ny kunskap om denna erhållits.  

Många bioteknikföretag kan klassificeras som så kallade ”Born Globals” då de i ett tidigt skede av sin 

utveckling börjar sälja sina produkter på utländska marknader (Melén, 2010). Dessa företag 

karaktäriseras av att de är har färre anställda än 500 personer, att den inhemska marknaden är för liten 

och att företagen i ett tidigt skede, vanligtvis inom de första tre åren, är verksamma internationellt. Det 

som driver utvecklingen mot Born Globals är främst globaliseringen men även faktorer som 

kostnadsfördelar, att informationsteknologi gör marknader mer tillgängliga samt att 

transportmöjligheterna har utvecklats.  Detta leder till att konkurrensen globalt ökar och att 

konsumenterna kan ställa högre kvalitetskrav på produkter men även att nya affärsmöjligheter skapas. 

(Cavusguil & Knight, 2009)  

Perrino och Tipping (1989) visar att för högteknologiska företag gäller följande fyra utsagor: (1) Även 

om företagen har en global marknad sker den teknologiska utvecklingen i kluster där liknande företag 

samt forskningsinstitut finns representerade. (2) Eftersom det krävs dyr utrustning och 
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tvärvetenskapliga team för att utveckla högteknologiska produkter behövs en kritisk massa av resurser 

för att uppnå resultat. (3) Joint ventures och forskningskonsortium används av företag för att minska 

kostnader och risker. (4) Det räcker inte att investera stort i forskning och utveckling utan forskningen 

måste anpassas efter marknadens och kundens behov. 

2.2 Marknadsselektion 

Mycket av företags internationalisering sker helt slumpmässigt. Att bara välja länder utifrån intuition 

resulterar ofta i problem då det sällan blir någon koherens mellan de marknader som väljs vilket ökar 

företagets exportkostnader. Oregelbunden export t är varken lönsamt eller praktiskt då skalfördelar 

uteblir och företaget riskerar att gå in på för många olika marknader. Av dessa anledningar bör företag 

som vill sälja sina produkter utomlands bli bättre på att göra strategiska avvägningar vid sin 

expansion. (Bradley, 2002) För att nå en konkurrensfördel måste ett företag sälja till alla marknader 

som är av betydelse. Vidare bör ett företag som vill uppnå konkurrensfördel ta del av all viktig 

forskning som pågår runtom i världen relaterat till den industri som företaget verkar i. (Porter, 1990) 

Alla länder är olika och att välja korrekt marknad är en vital del av ett företags konkurrenskraft och 

dess framtida överlevnad. Felaktiga val kan resultera i två olika typer av kostnader. Direkta kostnader 

för misslyckandet samt kostnader för missade möjligheter på andra marknader. (Bradley, 2002) Som 

ett första steg i att välja vilken marknad som ska penetreras är det nödvändigt att söka av alla möjliga 

marknader. Det råder stor oenighet om vilka kriterier som ska användas för att genomföra detta. 

(Russow & Okoroafo, 1996) Av denna anledning används flera olika teorier för att hitta de kriterier 

som avgör om ett land är strategiskt viktig eller inte.   

Bradley (2002) rekommenderar följande fyra kriterier vid en inledande avsökning över potentiella nya 

marknader för ett företag. (1) Landets geografiska egenskaper och ekonomiska förhållanden som 

landets BNP, tillväxt, konsumtion, köpkraft, handelsbalans samt de statliga utgifterna. (2) Landets 

demografiska profil det vill säga befolkningssammansättning, utveckling, köns- och åldersfördelning. 

(3) Den totala industripotentialen. Denna definieras som den totala försäljningen för alla nationens 

företag inom den studerade branschen. Den historiska försäljningen och trender för försäljning och 

vinster spelar stor roll i detta sammanhang. (4) Landets politiska stabilitet och hur stora risker ett 

företag tar när de etablerar sig i landet. Påverkande faktorer är bland annat hur licensiering sker, 

landets skatteregler samt sociala oroligheter.  

Enligt Porter bör fyra dimensioner tas i åtanke vid bedömningen av ett lands nationella fördel. Dessa 

dimensioner berör (1) förhållanden inom landet, (2) efterfrågan av produkten, vilket inte kommer att 

studeras i denna studie då en hel bransch studeras, (3) vilka relaterade industrier och stöttande 

organisationer som existerar inom landet samt (4) hur företag skapas, organiseras, leds och hur den 

inhemska konkurrenssituationen ser ut.  Vid bedömningen av dimensionerna bör de inte behandlas 

enskilt utan en sammanvägning av dem och dess betydelse bör genomföras för att erhålla en 
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rättvisande bild av landets attraktivitet. För att ett land ska kunna upprätthålla en konkurrensfördel 

krävs att de är konkurrenskraftiga inom flera av dimensionerna för den aktuella industrin. Om en 

konkurrensfördel saknas inom en dimension kan detta kompenseras av en mycket stark fördel inom en 

annan dimension. Förutom att dimensionerna påverkar varandra påverkas de även av regeringsbeslut i 

det aktuella landet samt av slumpmässiga händelser som marknadsfluktuation eller nya innovationer 

då dessa kan möjliggöra att andra företag tar sig in på marknaden. (Porter, 1990) Harrell och Kiefer 

(1993) poängterar liksom Porter att statliga bestämmelser spelar en viktig roll för landets attraktivitet. 

Dessa kan vara av två olika typer. (1) Priskontroll, tullar och stöd till inhemska företag för att skydda 

dem mot utländska konkurrenter. (2) Icke ekonomiska barriärer som krav på säkerhet och andra 

produktkrav. Russow och Okoroafo (1996) nämner även att regeringen kan påverka ett lands 

attraktivitet genom att ge olika typer av investeringsstöd till företag som är villiga att investera i landet 

eller till den inhemska industrin vilket kan förskjuta konkurrensen. 

För dimensionen förhållanden inom landet bör enligt Porter (1990) ett flertal faktorer behandlas för att 

få en rättvisande bild av de förhållanden som råder inom landet. Dessa kan delas in i ett antal 

underkategorier som mänskliga tillgångar (tillgång till arbetskraft, utbildningsnivå, etik samt kostnad 

för personal) samt fysiska resurser (kvalitet, tillgänglighet och kostnad för landets tillgångar). 

Ytterligare en viktig aspekt inom detta område är vilken tidzon som landet befinner sig inom och 

vilken betydelse detta har. Vidare påverkar faktorer som tillgång till kunskap och vilka 

kunskapsresurser som existerar i landet samt tillgång på kapital och hur landets infrastruktur är 

uppbyggd. Ägandestruktur, förhållanden inom landets kapitalmarknad samt hur bolagsstyrningen 

fungerar inom landet påverkar den nationella fördelen främst genom att länders kapitalmarknader har 

olika prioriteringar och mål för olika industrier samt genom att vissa industrier är mer beroende av 

finansiering från kapitalmarknaden än andra. I industrier där privat ägande är möjligt kan framgång 

uppnås oavsett vilka prioriteringar och mål som kapitalmarknaden har, detta då beroendet av enskilda 

investerare inte är lika högt.  

Relaterade industrier och stöttande organisationer kan bidra till att företag upptäcker nya metoder och 

möjligheter vad gäller ny teknologi.  Med tillgång till dessa främjas utbyte av forskning och 

utveckling. Om ett samarbete förekommer mellan företag, dess leverantörer, kompletterande industrier 

och stöttande organisationer leder detta till snabbare och mer effektiva lösningar. Närhet och kulturell 

likhet gör detta utbyte lättare för inhemska företag än för utländska företag. (Porter, 1990) 

Den sista dimensionen för vad som skapar nationell fördel är hur företag skapas, organiseras, leds och 

hur den inhemska konkurrenssituationen ser ut. Rivalitet skapar ett tryck på företag att ständigt söka 

efter nya innovationer, förbättra kvaliteten och investera i avancerad teknologi för att behålla sin 

position på marknaden. I mindre länder där en inhemsk rivalitet saknas kan detta kompenseras av att 

industrin har en öppenhet till internationell konkurrens och därmed konkurrera med denna. Vidare 
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gynnas vissa industrier av den nationella prestigen som råder i ett land. Med detta menas vilken typ av 

utbildning och arbetsplats som landets toppstudenter väljer. Ett kontinuerligt inflöde av kompetens är 

av stor vikt för att upprätthålla en fördel inom en viss industri. Om studenter lämnar landet för att 

studera utomlands och inte kommer tillbaka kan landet förlora sin konkurrensfördel. (Porter, 1990) 

En studie, presenterad av Albaum et al (2005), där framgångsrika medelstora företag studerats visade 

att framgång på utländska marknader beror på ledningens engagemang, kvalitet, bra marknadsföring, 

innovation samt förmåga att förstå och ta till sig ny kultur. Inte av företagsstorlek, finansiering eller en 

stark valuta. Faktorer som marknadsstorlek, marknadsfluktuationer, tillväxt, konkurrenskraftiga 

förhållanden, ekonomisk och politisk stabilitet samt inträdesbarriärer som importrestriktioner och 

avgifter förlagda på import studeras för att avgöra huruvida en marknad är attraktiv eller ej. Genom 

förberedelser, tillgång till information och hängivenhet kan företag uppnå framgång på andra 

marknader. Leonidou (2004) menar att företagens tillgång till information för att lokalisera och 

analysera marknader är en exportbarriär som är specifik för varje enskilt företag. Eftersom de flesta 

små bioteknikföretag har en begränsad tillgång till resurser för att undersöka nya marknader kan denna 

exportbarriär vara av betydelse.  

Leonidou (2004) har identifierat ett antal interna respektive externa exportbarriärer. Interna barriärer är 

specifika för det enskilda företaget och kan exempelvis påverkas av organisation, resurser och tidigare 

exporterfarenhet. De interna barriärerna kommer inte att studeras i detta examensarbete eftersom 

studien inte är baserad på ett enskilt företag. I tabell 2 presenteras de interna barriärer som är av stor 

betydelse för det enskilda företaget. Detta för att skapa en förståelse för vilka svårigheter varje enskilt 

företag kan ha vid export.  

Mycket stor betydelse Stor betydelse 

• Begränsad tillgång till information för 
att lokalisera/analysera marknader. 

• För höga transport och försäkrings-
kostnader förknippade med export. 
 

 
• Erbjuda ett tillfredsställande pris till kunder. 
• Få tillgång till distributionskanaler i landet. 
• Få tillgång till pålitlig representation på den 

utländska marknaden. 
 

   Tabell 2. Interna barriärer av stor betydelse enligt Leonidou (2004). 

Externa barriärer är generella och påverkar alla företag.  De är även nationsspecifika och har olika 

inverkan beroende på vilket land som ett företag planerar att exportera till. Barriärerna berör 

kundbeteende, konkurrenssituation, ekonomiska förhållanden, kommunikation, valutarisker, politisk 

stabilitet, lagar och regler, inträdesrestriktioner, skatter och kontroll över priser, affärskultur samt 

sociokultur. I tabell 3 förklaras de externa exportbarriärerna närmare. Leonidou poängterar att 

nystartade företag generellt är mer känsliga för exportbarriärer jämfört med de företag som har varit på 

marknaden under en lång period. Mindre företag är mer känsliga är för de barriärer som associeras 

med resurser, drift av verksamhet samt handelsrestriktioner.  
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Kundbeteende Kundernas beteende, attityder, förväntningar samt efterfrågan skiljer sig åt 
runt om i världen. Därmed uppstår olika användarmönster och preferenser 
för vissa typer av produkter. 

Konkurrenssituation Konkurrenssituationen inom en internationell marknad påverkas av vilka 
länder som är verksamma på marknaden, vilken prisstrategi företagen har 
samt vilken marknadsstrategi de använder sig av i det specifika landet. 

Ekonomiska förhållanden En del länder kan tappa sin marknadsattraktivitet på grund av indikationer 
på icke fördelaktiga ekonomiska förhållanden som exempelvis för hög 
inflation eller hög arbetslöshet. 

Kommunikation Stora fysiska eller psykiska avstånd kan medföra att kommunikationen 
påverkas negativt. Detta kan resultera i missförstånd, dålig kontroll över 
vissa utländska marknader, förseningar i taktiska och strategiska beslut 
samt att feedback från en marknad inte tas tillvara. 

Valutarisker För stora valutafluktuationer kan leda till prisförändringar på en marknad 
eller till att ett företags vinstmarginal varierar. 

Politisk stabilitet Vissa marknader påverkas av en politisk instabilitet orsakad av 
regeringssammansättning samt av ekonomiska och sociala faktorer som 
utlandsskuld och religion.  

Regler, lagar, restriktioner, 
avgifter 

Utländska regeringar kan vidta ett antal åtgärder för att kontrollera en 
marknad. Dessa kan vara restriktioner vad gäller inträde till en marknad, 
särskilda skatter, importavgifter samt priskontroll av vissa produkter och 
tjänster.  

Affärskultur Affärsprocessen skiljer sig åt i olika delar av världen. Till exempel kan 
konservativa länder vara mindre öppna för risktagande och förändringar. 

Sociokultur Detta innefattas av de värderingar, attityder, religioner, etik och moral som 
existerar inom ett visst land. 

Tabell 3. De externa exportbarriärerna enligt Leonidou (2004). 

 De externa exportbarriärerna är rankade utifrån dess betydelse för beslut om eventuell etablering på 

utländska marknader. De faktorer som har högst betydelse presenteras i tabell 4. 

Mycket stor betydelse Stor betydelse 

• Olika kundbeteende/attityder  

• Undermåliga ekonomiska förhållanden 

• Politisk instabilitet  

 

• Okända exportprocedurer/dokumentation 

• Valutarisker 

• Strikta regler och lagar 
 

Tabell 4. Externa exportbarriärer av stor betydelse enligt Leonidou (2004). 
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Papadopoulos et al (2002) föreslår en marknadsselektionsmodell baserad på två begrepp, potentiell 

efterfrågan och handelsbarriärer. Var och en av dessa består av fyra faktorer. Det begränsande antalet 

faktorer beror enligt författarna på att modellen ska vara enkel och effektiv att använda. De åtta 

faktorerna redovisas nedan. 

Potentiell efterfrågan 

• Synlig konsumtion – Ett mått på marknadsstorleken i den undersökta industrin. Denna faktor 

påverkas av den inhemska produktionen samt av import och export.  

• Penetration av importvaror – Hur stor del av landets konsumtion som består av importerade 

varor. Ett mått på hur stora möjligheter det finns för utländska företag att ta sig in på 

marknaden och hur stor den inhemska konkurrensen är. 

• Fördelar beroende på ursprungsland – Om det finns många företag inom industrin från 

ursprungslandet är det lättare för andra företag att ta sig in på den nya marknaden då dessa 

företag kan bistå med information om den nya marknaden. Ursprungslandet kan också ha 

erhållit ett gott ryckte inom branschen vilket kan öppna dörrar för andra företag med samma 

ursprungsland bland myndigheter och potentiella kunder. 

• Hur lika de båda länderna är – Om de båda länderna liknar varandra minskar riskerna och 

osäkerheterna med en nyetablering i landet. Fyra områden påverkar denna faktor. (1) Sjukvård 

och utbildningsväsen, (2) privatkonsumtion, (3) produktionsmöjligheter och transporter samt 

(4) handel.  

Handelshinder 

• Monetära barriärer – Tullar och andra kostnader relaterade till import i det undersökta landet. 

• Icke monetära barriärer – Denna faktor påverkar ofta export mer än de monetära faktorerna. 

Dessa kan vara regler specifika för landet eller krav som produkter måste uppfylla för att få 

säljas i landet. 

• Det geografiska avståndet – Denna faktor är helt enkelt det geografiska avståndet de båda 

länderna emellan. 

• Valutakurs – Hur står sig de båda ländernas valutor mot varandra. Denna faktor påverkar 

risker med prissättning av produkter. 
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2.3 Kunskapsbyggande genom nätverk och kluster 

En av de viktigaste konkurrensfördelarna för ett företag är kunskap. Kunskap för att kunna utvärdera 

en marknad och allt som berör denna. Kunskapen kan vara svårtillgänglig i början av en etablering. 

Den måste istället vinnas genom en inlärningsprocess som bygger på erfarenhet. Detta är en av 

anledningarna till att internationalisering ofta kan gå väldigt långsamt. I initialskedet, när ett företag 

etableras på en främmande marknad är det viktigt att bilda goda kommunikationsvägar med 

huvudkontoret. Först när dessa finns på plats minskar känslan av att marknaden är främmande och 

företaget börjar vinna den erfarenhet som är viktig för företagets framtida framgång på marknaden. 

(Bradley, 2002) 

I den klassiska expansionsteorin beskriver Penrose (1959) att konsekvenserna av att ha bristfällig 

information vid en expansion blir att risker och osäkerheter överdrivs. Därav underskattas också de 

möjliga vinsterna av expansionen samtidigt som kostnaderna överskattas. Den viktigaste uppgiften för 

ett företag i expansion är att samla in information för att därigenom kunna visualisera vilka framtida 

konsekvenser beslut kan komma att få. Resurser till detta måste tilldelas både för insamling av 

information och för analys av den. Bradley (2002) poängterar att det mest betydelsefulla sättet för ett 

företag att minska osäkerheten är att etablera ett informationsutbyte genom direkta kontakter 

människor emellan.   

Adenfelt & Lagerström (2006) menar att människor som ska arbeta tillsammans bör ha möjlighet att 

träffas för att bygga tillit och för att initiera villkoren för samarbete. Först när detta är genomfört bör 

andra former av kommunikationsverktyg användas. Enligt Stroper och Venables (2004) är det viktigt 

att parter fysiskt interagerar med varandra, vid utbytet av komplex information. E-post och annan 

elektroniskt informationsutbyte fungerar bra för att leverera ett meddelande men det är inte ett verktyg 

för att bygga relationer eller att leverera kontext. Mycket av all kommunikation sker inte bara med 

hjälp av ord utan betydelsen är även beroende av kontext samt medvetna eller omedvetna signaler som 

de båda parterna sänder ut. Att bara höra orden ökar risken för manipulation och missförstånd då det 

en person säger, inte alltid är det som personen i fråga kommer att göra. Den fysiska kontakten 

människor emellan är därför den faktor som skapar förtroendefulla mänskliga relationer. Det kostar 

dock pengar att skapa relationer och det är inte möjligt att göra detta med alla kontakter över hela 

världen. Ett sätt att överbrygga detta hinder är att lita på sitt befintliga kontaktnät. Alla parter i ett 

kontaktnät bedömer alla personer som de interagerar med på en kontinuerlig basis. En person i 

kontaktnätet kan därför hjälpa till att rekommendera kontakter de litar på.  

Studier visar att när mindre företag internationaliseras saknar de ofta alla de nödvändiga resurser som 

krävs för att framgångsrikt genomföra expansionen. Enligt Blomstermo (2004) bör företag som 

expanderar internationellt ha kunskap om sitt lokala samt globala nätverk och använda sina sociala 

kontakter för att utveckla företaget eller för att integrera sina produkter med de från andra företag i 
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nätverket. Denna kunskap utvecklas främst genom erfarenhet. Kunskap om hur man tar sig in på 

marknader kan nästan bara fås genom erfarenhet och genom att använda andras erfarenheter ökar detta 

företags egen konkurrenskraft.    

Tolstoy och Agndal (2010) identifierar sex olika resursgrupper som ett företag kan få del av genom sitt 

globala nätverk. Dessa är (1) tillgång till avgörande teknologi samt kapacitet för forskning och 

utveckling (2) kunskap om marknader (3) humant kapital (4) det rykte företaget eller varumärket har 

(5) finansiering samt (6) fysiska resurser som lokaler och råvaror. Genom återkommande personliga 

relationer med andra organisationer i nätverket, kan ett litet företag få tillgång till en kombination av 

de nödvändiga resurser som företaget inte redan själva besitter. Förmågan att effektivt kommunicera 

med alla parter i sitt nätverk är en mycket viktig faktor för att upprätthålla det. Detta sker effektivast 

genom att låta sin personal i största möjliga mån personligen interagera med alla parter. Företag som 

utnyttjar sitt nätverk kan därigenom få tillgång till ny och nödvändig teknologi genom samarbete med 

befintliga leverantörer och kunder. De kan även erhålla teknologisk återkoppling angående alternering 

av produkter för anpassning till den nya marknaden samt information för att förstå dynamiken på 

denna. För små bioteknikföretag som vill utnyttja resurserna i sitt nätverk ges följande fyra 

rekommendationer. (1) Företag har oanade resurser i sina nätverk som de måste lära sig att använda 

tidigare i dess uppbyggnad. (2) Att träffa aktörer i nätverket, personligen istället för via datorn ökar 

ytterligare möjligheterna för kunskapsöverföring. (3) Att involvera både leverantörer och kunder i 

utvecklingsprocessen ger en större kunskapsbas för teknologisk utveckling. (4) Då goda kontakter är 

av stor betydelse vid etablering i andra länder är det lämpligt att söka genom hela nätverket för att 

finna tillförlitliga samarbetspartners eftersom ett mindre bra val kan få långt gående konsekvenser.  

För att kunna bygga upp ett nätverk är teorier kring kluster av yttersta vikt för bioteknikföretag. Porter 

(1990) poängterar klusters betydelse för en industris konkurrensfördel. Genom kluster ökar 

informationsflödet, sannolikheten för nya tillvägagångssätt och innovationer utvecklas samt skapandet 

av ”spin- offs”, det vill säga företag som bildas i och med att individer från olika organisationer eller 

företag går ihop och bildar nya företag. Ett starkt kluster uppmuntrar till investeringar och ytterligare 

specialiseringar. Utbytet mellan företag och industrier inom ett kluster fungerar som bäst när dessa är 

geografiskt koncentrerade. En geografisk närhet möjliggör att information kan spridas snabbt inom 

klustret och att interaktionen mellan personer verksamma däri underlättas. För nya företag betyder ett 

kluster att osäkerheten för företaget minskar liksom transaktionskostnaderna (Feldman, 2000). 

Prevezer (1998) har identifierat de främsta faktorerna till vad som driver bildandet av kluster inom 

bioteknik. Den mest drivande faktorn är tillgång till forskningsexperter men även faktorer som tillgång 

till personer med erfarenhet av att söka riskkapital och personer med försäljnings- och 

marknadsexpertis efterfrågas. Enligt Swann och Prevezer (1998) spelar tillgång till en stark 

forskningsbas en viktig roll för att attrahera bioteknikföretag till ett kluster och för dess fortsatta 
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tillväxt. Forskningsbasen ger idéer och tillför kunskap till klustret och bidrar till dess utveckling. 

Universiteten är en viktig källa för innovation inom bioteknikbranschen vilket leder till att kluster ofta 

utvecklas nära forskningscenter istället för i närheten av stora bioteknikföretag. Detta är en typ av 

klusterbildning som kan skilja sig från andra branscher där kluster utvecklas genom att företag 

attraheras av närheten till stora företag. En stor del av bioteknikbranschen präglas av så kallad tyst 

kunskap som kan vara svår att få tillgång till. Genom att tillhöra ett bioteknikkluster kan företag lättare 

få tillgång till denna kunskap då mycket av informationen inom ett kluster sprids informellt. Feldman 

(2000) bekräftar detta genom att visa att den viktigaste faktorn till varför ett företag söker sig till ett 

kluster är tillgången till information. Detta då ett bioteknikföretag finner den mesta av sin kunskap 

inom en 80 kilometers radie från företagets lokalisering.  

Gertler och Levitte (2005) bygger vidare på detta resonemang. Den lokala lärprocessen i ett kluster är 

som effektivast först när klustrets egna beståndsdelar är öppna för att ta till sig information från andra 

kluster spridda över världen. Detta leder till att fler innovativa idéer uppstår och att den innovativa 

dynamiken ökar. Starka lokala nätverk är av stor betydelse möjligheten att attrahera kapital. Även om 

kapitalmarknaden är global är sannolikheten störst att attrahera kapital från parter som geografiskt 

ligger nära företagets bas. Gertler frågar sig hur det kan komma sig att det inom en industri som 

bioteknik, där det är essentiellt för ett företag att binda till sig globala kunskaper och resurser, att 

klusterkoncentrationen ökar och inte minskar. Två faktorer ges som svar på detta. För det första söker 

företag sig till kluster för att maximera utbytet med de företag som redan sedan tidigare finns i 

klustret. Företagen söker även ett bra utbyte med lokala investerare samt med de 

forskningsinstitutioner som finns i ett kluster för att därigenom få tillgång till viktig kunskap. För det 

andra söker sig högteknologiska företag till platser där det är lätt att hitta kvalificerad arbetskraft. Både 

från de lokala lärosätena och från forskare som tillfälligt befinner sig på platsen. Faktorer som 

påverkar om utländska forskare vill komma till ett kluster är bland annat landets egen attraktivitet när 

det gäller levnadsstandard, kultur och sociala strukturer samt att det finns en kritisk massa av kreativt 

människokapital som kan attrahera kreativa människor från andra länder.     
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3. Metod 

Studien baseras på en sammanställning av data, en bibliometrisk belysning av bioteknikbranschen i 
Australien och Sverige samt en fallstudie utförd på fyra svenska företag med verksamhet i Australien. 
Avsnittet beskriver den metodologi som används vid dessa tre datainsamlingar. 

Syftet med denna studie är att belysa den australiensiska bioteknikmarknaden och analysera dess 

potential för svenska små och medelstora bioteknikföretag genom att marknadens attraktivitet och 

strategiska betydelse utreds. Studien har bedrivits med ett interpretativt synsätt. Då studien utreder 

många skilda faktorer har flera olika metoder använts för att ta fram data, främst kvalitativa men även 

kvantitativa. Allt beroende på vilken typ av delfråga som besvarats samt det redan kända 

kunskapsläget inom de olika studieområdena. Detta delar upp studien i tre delar. (1) En 

sammanställning av redan känd information angående hur dynamiken på den Australienska 

bioteknikmarknaden ser ut. (2) En bibliometrisk studie av primärdata från vetenskapliga tidskrifter för 

en förståelse av den forskning som utförs i de båda länderna. (3) En fallstudie av svenska företag med 

etablerad närvaro i Australien för att därur kunna dra slutsatser om vilka strategiskt intressanta fördelar 

landet kan erbjuda svenska företag.  

För att få en bättre förståelse för teorin bakom ämnet har teorier inom internationalisering, 

internationell handel samt marknadsselektion studerats. De för studien relevanta teorierna har 

sammanfattats i ett teoriavsnitt och använts vid analysen av insamlad data.  

3.1 Sammanställning av data   

Den första delen av studien bestod av att samla, sammanställa och analysera redan tillgänglig 

information om den australiensiska bioteknikmarknaden. Den grundläggande dynamiken på den 

svenska marknaden har också studerats för ta reda på hur redo den svenska marknaden är för att möta 

den australiensiska marknaden. Insamlingen av data utfördes på två olika sätt. Genom en 

sammanställning av sekundärdata samt genom intervjuer med experter inom området. 

Ett stort antal böcker, rapporter och artiklar från flertalet australiensiska, svenska och andra 

internationella organisationer har studerats för att få en överblick av vad som redan är känt om den 

australiensiska och svenska bioteknikmarknaden samt för att ta del av vad nationell och internationell 

statistik påvisar om utvecklingen i de båda länderna. En genomgång av detta slag genomförs för att 

sammanfatta tidigare kunskap och för att tydliggöra vilken ny kunskap studien tillför (Collis & 

Hussey, 2009).  

Utöver litteraturen har ett tiotal experter på den australienska och svenska bioteknikmarknaden 

intervjuats för att få deras perspektiv om dynamiken på de båda marknaderna, dess styrkor och 
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svagheter samt vilka möjligheter den australienska marknaden kan erbjuda utländska företag. 

Respondenterna valdes från de mest betydande organisationerna inom området i Australien och i 

Sverige. Vikt lades vid att de personer som är direkt ansvariga för det aktuella området hos 

organisationen är de som intervjuades. Några respondenter har identifierats, rekommenderats och 

kontaktats genom andra respondenter.  Alla intervjuer utfördes personligen, med semistrukturerad 

metod och öppna frågor. Liknande frågor ställdes till alla respondenter men vid varje intervjutillfälle 

anpassades frågorna utifrån vem respondenten var och vilket expertområde de arbetade inom. Enligt 

Collis och Hussey (2009) görs denna typ av intervju när en förståelse för respondentens tankevärld 

och åsikter om ett komplext ämne ska samlas in. De viktigaste frågorna skickades via e-post till 

respondenten några dagar innan intervjun. Detta för att respondenten skulle kunna förbereda sig på 

vilken typ av frågor som skulle ställas samt kunna ta fram relevant material för studien.  

Tanken med att använda multipla källor var att skapa en triangulering av insamlad data. Collis & 

Hussey (2009) beskriver triangulering av data som att samla in data från många olika källor vid olika 

tidpunkter för att säkerställa erhållet resultat. Intervjuerna utfördes även för att få bättre förklaringar 

till vad de skriftliga källorna och statistiken betyder och för att identifiera dynamiken på marknaden 

vilken inte finns att tillgå i litteraturen. 

3.2 Bibliometrisk belysning av bioteknikbranschen i Australien och i 
Sverige 

En artikeldatabas, Web of Science, användes för att ta fram mer information om den australiensiska 

bioteknikmarknaden i jämförelse med den svenska. 48 000 artiklar i 67 renommerade 

forskningstidskrifter relaterade till bioteknik valdes ut för att genomsökas efter nyckelord. (För lista 

över tidskrifter se bilaga 3.) Sökningen grupperade forskningsartiklarna i kluster utifrån gemensamma 

nyckelord och utfördes av professor Ulf Sandström på Kungliga Tekniska Högskolan med hjälp av 

bibliometriska metoder vilka han utvecklat. (Metoden beskrivs närmare i bilaga 2.) Genom att 

gruppera varje kluster av nyckelord till förutbestämda kategorier, det vill säga till de 

bioteknikområden som används i denna studie, skapades en sammanställning av vilka 

bioteknikområden som Australien respektive Sverige publicerat artiklar inom. Analysen av denna 

information gjordes genom att analogt jämföra siffrorna för de olika länderna och dra slutsatser från 

dem. Gruppering och analys utfördes av författarna själva.  

3.3 Fallstudie 

För att få ytterligare kunskap om hur det är att verka på den australienska marknaden och vad det 

innebär för ett svenskt företag, genomfördes en fallstudie med fyra svenska bioteknikföretag vilka 

redan etablerat någon typ av verksamhet i Australien. Enligt Collis & Hussey (2009) genomförs 

fallstudier när ett fenomen ska studeras och förstås i en viss kontext, när studien är öppen och när flera 
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datainsamlingsmetoder används. Yin (2007) menar att en fallstudie är mest lämpad när en forskare vill 

svara på frågorna hur eller varför, när det gäller ett aktuellt skede. En fallstudie utesluter inte att 

ytterligare insamlingsmetoder används i undersökningen. En enkätundersökning kan därför vara en del 

av fallstudien om den ger information som inte direkt ryms inom ramen för den faktiska fallstudien.  

Det första målet i fallstudien var att identifiera de fyra fallstudieobjekten. Då det finns cirka 250 

bioteknikföretag i Sverige krävdes en urvalsprocess. Vid många alternativ menar Yin (2007) att det 

första steget är att från en objektiv källa samla in relevant kvantitativ data om alternativen. Utifrån 

dessa data kan kriterier definieras för att minska antalet kandidater. Av denna anledning skapades en 

databas i Microsoft Access och information om alla bioteknikföretag i Sverige lades in. Information 

om namn och storlek på cirka 200 företag erhölls från branschlistor som organisationerna Vinnova och 

SwedenBio sammanställt. Då studien skulle ge information om den australienskaska 

bioteknikmarknaden för små och medelstora svenska företag valdes urvalskriterier utifrån detta. Stora 

företag med mer än 250 anställda samt företag som inte uteslutande sysslar med bioteknik enligt 

OECD:s definition valdes bort efter en granskning av företagens hemsidor. Efter denna gallring 

återstod 96 företag. Det finns en risk för att ett antal potentiella företag fallit bort i urvalsprocessen 

men de identifierade företagen är ändå kärnan av den svenska bioteknikmarknaden och ger därmed ett 

tillräckligt urval. 

Yin (2007) definierar det andra steget i urvalsprocessen. Preliminär information om företagen samlas 

in och ytterligare kriterier bör väljas ut för att begränsa urvalet ytterligare. Därefter bör 

fallstudieobjekten väljas ut slumpmässigt utifrån dessa kriterier. Till de 96 identifierade företagen från 

det första urvalet skickades en kort enkätundersökning (se bilaga 4) som i praktiken innehöll två 

frågor. Om företaget har någon verksamhet i Australien, egen eller genom samarbetspartner samt 

företagets åsikt om anledning till att företaget valt eller inte valt att etablera någon form av verksamhet 

i Australien. Svarsfrekvensen på denna enkät var 64 %. För de företag som inte svarade studerades 

deras hemsida för att erhålla data om företaget har någon typ av verksamhet i Australien eller inte. Två 

företag med egen verksamhet i Australien och två med distributörer i landet valdes slumpmässigt ut 

från svarsmaterialet. För att få ett större datamaterial skickades ett kortare formulär (se bilaga 5) ut till 

övriga företag med verksamhet i Australien. I denna ställdes frågor som berörde vad företagen ansåg 

om sin verksamhet i Australien och hur de upplever att göra affärer i landet. Nio företag valde att svara 

på dessa frågor, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 50 %.  

Fallstudien designades som en flerfallsstudie med två fall innehållande två analysenheter var. Yin 

(2007) anger att vid en flerfallsdesign ska en replikeringslogik användas. Antingen ska 

analysenheterna replikera varandra och ge liknande resultat (en bokstavlig replikering) eller vara i 

kontrast till varandra (en teoretisk replikering). I den aktuella flerfallsstudien valdes två företag med 
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egen verksamhet och två med distributörer i Australien ut för en bokstavlig replikering av de båda 

analysenheterna i varje fall emellan samt en teoretisk replikering de bägge fallen emellan.  

 

Collis & Hussey (2009) definierar fem typer av fallstudier där två av dessa är den deskriptiva 

fallstudien samt den förklarande fallstudien. I den förstnämnda är respondenten begränsad till att bara 

beskriva aktuella skeenden och i den andra används existerande teori för att förstå vad som sker. De 

olika typerna är inte statiska och kan kombineras efter behov. Denna fallstudie är både deskriptiv och 

förklarande. Respondenter från företagen, både i Sverige och i Australien, beskrev sina erfarenheter av 

verksamheten i Australien genom semistrukturella intervjuer. För de båda företagen med egen 

verksamhet och ett av företagen med distributör i Australien, genomfördes intervjuerna personligen. 

För det andra företaget med distributör genomfördes intervjuerna via e-post. Totalt genomfördes åtta 

intervjuer. Fyra i Sverige med ansvariga för verksamheten i Australien samt fyra med deras motpart i 

Australien. Liknande frågor har ställts till alla respondenter för att materialet ska kunna jämföras och 

analyseras. 

3.4 Analys 

Alla intervjuer sammanfattades i text utifrån intervjuanteckningar direkt efter det intervjuerna 

genomförts och kompletterades i vissa fall genom att lyssna på inspelningen från intervjun.  All data, 

från fallstudien, från den bibliometriska studien och från datainsamlingen, reducerades genom att 

irrelevant data eliminerades och genom att gruppera relaterad information. Analysen genomfördes 

med ett vanligt analytiskt förfarande där strukturer och sammanhang identifierades och sedan 

jämfördes med studiens teoretiska ramverk. Därigenom drogs viktiga slutsatser och forskningsfrågan 

besvarades. Metoden för studien är designad för att slutsatserna ska vara generaliserbara för hela den 

svenska bioteknikmarknaden och är inte specifik för ett enskilt område eller företag vilket gör att 

ytterligare information kan komma att behöva samlas in vid applicering av studiens resultat på dessa.  

  Figur 2. Adapterad från Yin (2007). 
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4. Bioteknikmarknaden i Sverige 

En kort sammanställning av de grundförutsättningar som råder på den svenska bioteknikmarknaden. 

Enligt en studie genomförd av Vinnova (2009) har Sverige historiskt sett varit ett starkt land inom 

bioteknik både när det gäller företag och forskning. Knappa resurser har använts effektivt och Sverige 

har kunnat uppbåda världsledande forskning. En livskraftig bioteknikmarknad har byggts upp kring de 

stora läkemedelsföretagen och som avknoppningar från de stora svenska universiteten. Detta har 

skapat en god samverkan och ett naturligt kontaktnät mellan universiteten och industrin vilket i sin tur 

främjar innovationsmiljön i landet. Två bioteknikområden där Sverige av tradition varit framgångsrika 

är utveckling av apparatur och instrument för forskning och utveckling samt produktion inom 

biovetenskaplig forskning.  

Sverige satsade år 2010 3,6 % av BNP, procentuellt mest av alla OECD-länder, på forskning och 

utveckling. Största delen av dessa investeringar sker inom näringslivet. Av totalsumman kom 29,5 

miljarder kronor av dessa satsningar ifrån staten vilket motsvarade 0,92 % av BNP. Med detta ligger 

Sverige efter sina grannländer när det gäller statliga investeringar och hamnar i EU:s mittskikt. 

(Statistiska Centralbyrån, 2010b) En uppfattning om hur mycket av detta som satsas på Life Science 

(där bioteknik ingår) är att år 2005 gick 6,4 miljarder av totalt cirka 26 miljarder kronor till 

forskningen inom området. (Vinnova, 2009) Specifik statistik för enbart bioteknik har inte varit möjlig 

att tillgå i detta fall.  

År 2006 hade Sverige 251 bioteknikföretag med totalt 8 931 anställda (Sandström, Bergqvist, & Dolk, 

2007), av dessa företag räknades 148 som renodlade inom området (van Beuzekom & Anthony, 2009). 

Företagen är verksamma inom elva olika bioteknikområden, i diagram 1 visas den procentuella 

fördelningen av företag inom respektive område år 2006. De två dominerande områdena är Drug 

Discovery and Development med 29 % av företagen samt Biotech Tools and Supplies med 19 % av 

företagen. Över hälften av företagen agerar inom de fyra områden som är relaterade till hälso- och 

sjukvård. Geografiskt återfinns merparten av företagen vars huvudverksamhet är bioteknik i klustret 

kring Stockholm och Uppsala. Klustret i Skåne, vilket är väl integrerat med det danska klustret på 

Själland, har en god koncentration av företag medan endast några få företag är lokaliserade till 

Göteborg och Umeå (Sandström, Bergqvist, & Dolk, 2007).  
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Diagram 1. Fördelning av svenska bioteknikföretag inom respektive område (Vinnova, 2007). 

Tillväxten inom bioteknikområdet var år 1997-2006 hög och förhoppningarna stora inför framtiden. 

Sedan dess har Sverige tappat något i konkurrenskraft och det finns frågetecken kring hur bra Sverige 

kommer att klara sig i framtiden. Det finns få exempel på framgångsrika svenska innovationer som 

nått marknaden den senaste tioårsperioden. Då bioteknikbranschen ses som en framtidssektor har 

andra länder satsat hårt på forskning och utveckling inom området vilket har lett till att den 

internationella konkurrensen ökar allt mer. (Vinnova, 2009) (Bränfeldt, 2007) Den finansiella krisen 

medförde att små till medelstora bioteknikföretag haft svårt att finna finansiering och växer därmed 

dåligt på grund av sitt beroende av riskkapital. Svårigheterna att få in riskkapital beror enligt Bränfeldt 

(2007) även på att många investerare har tröttnat på branschen. Detta kan ha sin grund i att det tar lång 

tid att få tillbaka investerat kapital och att det i ett flertal fall varit svårt att ens få tillbaka 

investeringen.  Ytterligare en anledning till dålig tillväxt i branschen är att flertalet företag inte har fått 

ut sina produkter på den internationella marknaden vilket gör att de stannat i utvecklingen (Vinnova, 

2009). De senaste fem åren har andelen kliniska studier i Sverige minskat. Anledningen till detta tros 

vara bristen på incitament samt att läkarnas möjligheter till forskning har minskat vilket gör att företag 

söker sig till andra länder för sina studier. Andra faktorer som minskar den svenska konkurrenskraften 

är att Sverige till skillnad mot många andra länder saknar skatteincitament för forskning samt att inte 

lika mycket pengar satsas på olika typer av företagsstöd. Bland Sveriges styrkor återfinns förmågan att 

forma internationella allianser, högkvalitativ forskning, en omfattande bioteknikindustri samt ett 

allmänt gott affärsklimat. (Vinnova, 2009) 
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5. Bioteknikmarknaden i Australien 

En sammanställning av sekundärdata och intervjuer för att bilda en uppfattning om dynamiken på 
marknaden, de företag som agerar därpå och vilka villkor de ställs inför. 

5.1 Allmänna förhållanden 

Australiens befolkning uppgår till 22,3 miljoner. 80 % av befolkningen återfinns i de tre delstaterna på 

östkusten, New South Wales, Victoria och Queensland och 70 % bor i någon av de åtta 

storstadsregionerna (Exportrådet, 2010). Med detta är Australien ett av de starkast urbaniserade 

länderna i världen. (OECD, 2010a) Den starka befolkningskoncentrationen gör att potentiella 

kundgrupper för ett bioteknikföretag återfinns inom ett fåtal begränsade geografiska områden vilket i 

sin tur förenklar distribution trots de långa avstånden mellan befolkningscentren. År 2009 var 13,7% 

av befolkningen över 65 år vilket är en ökning med 9,6 % sedan år 2001 (OECD, 2010b). Detta ger 

indikationer på ett ökat framtida behov av hälso- och sjukvård, då denna siffra beräknas öka stadigt. 

 

Australien 

 

Sverige 

 

USA 

 

Antal invånare 22 342 000 (2010)1 9 412 851 (2010)2 308 745 538 (2010)3 

BNP (US$, 2009)4 924 miljarder (13:e) 406 miljarder (22:a) 14 119 miljarder (1:a) 

BNP per capita (US$, 2009)5 42 279 (15:e) 43 654 (14:e) 45 989 (9:e) 

FoU i % av BNP (2006)6 2,06 % (12:e) 3,83 % (2:a) 2,65 % (7:e) 

Sjukvård i % av BNP (2007)7 8,9 % 9,1 % 15,7 % 

Sjukvård per capita (US$, 2007, 
2000 inom parantes)7 3 986 (1 728) 4 495 (2 280) 7 285 (4 495) 

Källor: 1 (Australian Bureau of Statistics, 2010), 2 (Statistiska Centralbyrån, 2010a), 3 (U.S. Census Bureau, 2010), 4 (The 
World Bank, 2011a), 5 (The World Bank, 2011b), 6 (The World Bank, 2011c)  7 (World Health Organization, 2010) 

Tabell 5. Nyckeltal för Australien jämfört med Sverige och USA. Då den amerikanska ekonomin är världens största och 

spenderar mest av alla länder på sjukvård används landets siffror i denna tabell som jämförelse mot en extrem. 

Med en BNP på 924 miljarder US$ utgör den australienska marknaden världens trettonde största 

ekonomi (The World Bank, 2011a). Australien stod starkt under den finansiella krisen och är ett av få 

välutvecklade länder med en positiv BNP-tillväxt under år 2009 (Ernst & Young, 2010). Landet satsar 

8,9 % av sin BNP på sjukvård (World Health Organization, 2010) och 2,06 % på forskning och 

utveckling (The World Bank, 2011c). Innovationstätheten i Australien är hög och det finns ett 60-tal 

starka forskningsinstitut i landet (Australian Trade Commission, 2010). Vidare placerar sig fem av 

landets universitet bland de 50 bästa lärosäten i världen (QS, 2010). Detta har bidragit till att det finns 

tillgång till en välutbildad arbetskraft.  
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För Sveriges räkning är Australien den tredje största exportmarknaden utanför Europa (efter USA och 

Kina) och den 15:e totalt (Statistiska Centralbyrån, 2010c) med ett exportvärde på 13,5 miljarder 

kronor (Department of Foreign Affairs & Trade, 2010), vilket motsvarar 1,3 % av den totala exporten. 

(Statistiska Centralbyrån, 2010c) Det finns ingen specifik handelsstatistik avseende bioteknikvaror. De 

STIC-kategorier där varorna ingår omfattar även varor från andra Life Science områden. De täcker 

heller inte alla bioteknikområden. Australien har ett handelsunderskott och importen för varor inom 

Life Science överstiger exporten med 38 miljarder kronor. Den totala importen inom branschen uppgår 

till 72 miljarder kronor och varor från Sverige står för 3 miljarder av dessa. (Department of Foreign 

Affairs & Trade, 2010) Det finns inga direkta handelsavtal mellan EU och Australien vilket gör att 

importtullar appliceras vid handel parterna emellan. Enligt Intervju F (2010) varierar tullavgiften 

beroende på handelsvara men intervjupersonen anser att den ligger på en rimlig nivå. 

(År 2009, miljoner SEK) Australien Sverige 

STIC Totalt 

Med 

Sverige Totalt 

  Import 1 674 000 13 525 912 900 

542 Medicaments 48 700 2 427 23 019 

541 Pharm products 11 039 476 8 261 

872 Medical instruments 11 838 153 6 100 

  Export 1 648 000 2 863 996 700 

542 Medicaments 24 071 117 57 236 

541 Pharm products 6 632 0 10 729 

872 Medical instruments 2 648 0 8 100 

  Handelsbalans -26 000 -10 662 83 800 

Alla australienska summor har omvandlats till SEK med växelkurs 6,49 

SEK per AUD enligt e24.se den 25 januari 2011. Källa: (Department of 

Foreign Affairs & Trade, 2010) samt (Statistiska Centralbyrån, 2011) 

                                      Tabell 6. Import samt exportsiffror för Australien respektive Sverige 

Det politiska klimatet i Australien är stabilt och det legala systemet följer en europeisk tradition med 

till exempel en stark immaterialrätt samt ett effektivt upprätthållande av lagen. De få legala risker som 

existerar är inte större än i jämförbara europeiska länder. Även om Australien är en federal stat gäller 

samma lagar och förordningar i alla delstater. (Intervju H, 2010) Australien räknas bland ett av 

världens allra säkraste länder att investera i och är tillsammans med Kanada, Schweiz och Norge bland 

de fyra länder som enligt Dun& Bradstreet´s Global Risk Indicator, rankas högst (Dun & Bradstreet, 

2009). När det gäller korruption placerar sig landet som det land med den åttonde lägsta korruptionen. 

Som jämförelse befinner sig Sverige på en fjärde plats. (Transparency International, 2010) Enligt 

PricewaterhouseCoopers (2010) är det totala skattetrycket på företag i Australien 47,9 % (Vinstskatt: 

25.9% Skatt för arbetskraft: 20.7% Övrig skatt: 1.3%) vilket placerar landet på 127:e plats på listan 

över länder med lägst företagsskatt. Sverige hamnade på 146:e plats med ett totalt skattetryck på 54,6 

% (Vinstskatt: 16.4% Skatt för arbetskraft: 36,6% Övrig skatt: 1.6%)    
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För att nå framgång på den australienska marknaden är det viktigt med en lokal säljnärvaro i form av 

säljkontor eller en distributör. Avståndet till övriga marknader gör även att behovet för lokal support 

och service ökar. (U.S. Department of Commerce, 2010) I och med landets geografiska position finns 

en stor tolerans för långa leveranstider på beställda varor. (Intervju R, 2010) (Intervju K, 2010). Vad 

gäller den australiensiska affärskulturen är den i flera avseenden lik den informella kultur som råder i 

Sverige. Beslutsvägar är korta och beslutsprocesser sker genom att berörda får vara med och diskutera 

sina åsikter innan beslut tas. Uppriktighet i affärssituationer är viktigt då inlindande undermeningar 

uppfattas som svävande och oärliga. Ett aggressivt försäljningsbeteende uppfattas som skryt och en 

inköpare vill hellre att en produkts förträfflighet talar för sig själv. I den australiensiska kulturen finns 

en djupt rotad jämlikhetstanke där ingen är förmer än någon annan och teamwork anses viktigt inom 

ett företag. (Global Business Media, 2011) I kontrast till detta råder en strikt klädkod i 

affärssammanhang och ett respektabelt kontor värderas högt. Affärssinnet påminner om det 

amerikanska med ett stort fokus på mål och resultat.  Organisationer samt företag är generellt öppna 

för förändring och nya produkter (Intervju G, 2010). Hofstede, som har studerat hur kulturella 

värderingar påverkar affärsklimat, visar att Australien i likhet med Sverige har en hög individualism, 

en låg distans mellan chef och underställda, en hög tolerans mot osäkra situationer och ett kortsiktigt 

fokus när det gäller resultat. Det perspektiv där länderna skiljer sig mycket åt är när det gäller 

maskulina värderingar. Australien har en hög inverkan av maskulina värderingar i samhället vilket 

avspeglar sig genom starka könsroller medan Sverige har en hög inverkan av feminina värden och hög 

jämlikhet. (Hofstede, 2009) 

5.2  Bioteknikföretagen 

Den interna bioteknikmarknaden i Australien domineras av ett fåtal stora företag som tillsammans står 

för en mycket stor del av omsättningen. Kring dessa finns många små bioteknikföretag som skapats 

genom avknoppningar från antingen forskningsenheter eller andra företag. Av dessa är cirka hälften 

vinstdrivande. (Intervju O, 2010) Vad gäller konkurrenssituationen är majoriteten av företagen 

utländska (Intervju P, 2010) (Intervju Q, 2010).  

Det finns ingen officiell statistik över hur många bioteknikföretag det finns i Australien och den 

statistik som finns att tillgå skiljer sig åt beroende på vilken definition av bioteknik som har använts. I 

denna studie har statistik inhämtats från IBIS Worlds årliga rapport om den australiensiska 

bioteknikmarknaden. Dessa siffror ligger i paritet med statistik från andra rapporter och har dessutom 

en obruten serie sedan år 2001. Enligt IBIS World (2010) fanns det år 2009 totalt 523 

bioteknikföretag. Tillväxttakten för nystartade företag har minskat de senaste åren. De fem första åren 

på 2000-talet låg tillväxttakten på cirka 10 %. Sedan år 2006 har detta minskat till en tillväxt på 1-3 % 

årligen. De inhemska intäkterna hos företagen har inte ökat i samma takt som antalet företag. Sedan år 

2001 uppgår intäktsökningarna till 42 % medan antalet företag har ökat med 54 %. Ibis World (2010) 
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estimerar att intäkterna de närmaste fem åren kommer att öka med 4,4 % årligen. Diagram 4 visar hur 

de 523 företagen är fördelade enligt bioteknikområde. Det överlägset största området är Human 

Therapeutics (vilken består av Drug Discovery and Development, Drug Delivery samt Biotech 

Medical Technology). Australien har även många företag inom Agricultural Biotechnology och 

Diagnostics.  

 

 

Diagram 2. Antal australiensiska bioteknikföretag under perioden 2001-2009. (IBIS World, 2010) 

 

 

Diagram 3. Intäkter för australiensiska bioteknikföretag under perioden 2001-2009. (IBIS World, 2010) 
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Diagram 4. Fördelning av australiensiska bioteknikföretag inom respektive område. (IBIS World, 2010) 

Under första kvartalet år 2010 var 63 stycken av bioteknikföretagen i Australien publika. Börsvärdet 

för dessa företag, exklusive det största företaget CSL, presenteras i diagram 5 och uppgick år 2010 till 

A$ 4 miljarder. År 2009 var ett bra år trots den finansiella krisen och företagen upplevde en ökning av 

börsvärdet på 102,2 %. Indikationer tyder på att det kommer att ske en nedgång under 2010, då 

börsvärdet minskade med 28 % under det första halvåret. (Department of Innovation, Industry, 
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Diagram 5. Omsättning under perioden 2004-2009 inom publika bioteknikföretag i Australien. Sammanställt av data från 

E&Y Beyond Boders - Global Biotechnology Report 2006-2010. 

 

 

Diagram 6. Antal anställda under perioden 2004-2009 inom publika bioteknikföretag i Australien Sammanställt av data 

från E&Y Beyond Boders - Global Biotechnology Report 2006-2010. 

 

Diagram 7. Procentuell förändring i börsvärde för publika företag under åren 2005-2010, sammanställt från Biotech 

Business Indicators (Australian Government- Department of Innovation Industry, Science and Research). 
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5.3 Förhållanden på den australienska bioteknikmarknaden 

Enligt statistik från OECD var Australien den 5:e största bioteknikmarknaden år 2006 om man ser till 

antalet dedikerade bioteknikföretag (van Beuzekom & Anthony, 2009). Trots detta är den 

australiensiska bioteknikmarknaden relativt okänd för många länder vilket är något som 

myndigheterna ständigt arbetar med att försöka förändra (Intervju H, 2010). Avståndet till marknaden 

och tidsskillnaden till övriga marknader anses som bidragande orsaker till detta. Tidsskillnaden 

möjliggör dock att företag kan arbeta dygnet runt med projekt om motparter finns i USA och Europa. 

Detta besparar tid, minskar svarstid på frågor och ger ett effektivt problemlösningssystem (Intervju J, 

2010). Med en västerländsk kultur, en geografisk närhet till Asien och en stor asiatisk population har 

Australien historiskt varit en instegsmarknad till östra Asien. (Intervju M, 2010) Med en växande 

asiatisk marknad har denna betydelse dock marginaliserats. 

Det genomförs ett stort antal kliniska studier i Australien, mer än 800 stycken per år (Australian Trade 

Commission, 2010), majoriteten av dessa i fas I och II (Intervju H, 2010) (Intervju N, 2010) (Intervju 

J, 2010). Detta motsvarar ungefär 3 % av alla kliniska studier i världen (U.S. National Institutes of 

Health, 2011). Studier i fas III och IV kräver ett större befolkningsmaterial och genomförs oftare 

genom internationella samarbeten (Intervju L, 2010). Att ett stort antal kliniska studier genomförs i 

landet beror på befolkningens variation och på att den australienska forskningen inom området är 

mycket framstående. Det finns en stor erfarenhet av kliniska studier (Intervju H, 2010) vilket lett till 

att delstaterna utvecklat expedierade processer för att underlätta genomförandet av dem (Intervju O, 

2010). Australien har andra årstider än norra halvklotet (Intervju R, 2010) vilket leder till att landet en 

komplementär testmarknad för säsongsberoendeprodukter. Ett exempel på detta är influensavaccin.  

Vad gäller import av bioteknikprodukter till Australien har den australiensiska tullmyndigheten strikta 

regler gällande vad som får föras in i landet. Detta på grund av att Australien har ett isolerat ekosystem 

som lätt kan störas av främmande arter. Av denna anledning har de myndigheter som beviljar 

importtillstånd i landet ett annat fokus än liknande myndigheter i andra länder. Landet har upprättat 

egna definitioner för produktgrupper och skydd mot substanser. Importtillstånd behövs vid införsel av 

de flesta bioteknikprodukter vilket utfärdas av AQIS (Australian Quarantine and Inspection Service). 

Ett importtillstånd från AQIS gäller vanligtvis i två år och tar ungefär en månad att erhålla i ett 

initialskede. Vid förnyelse av importtillståndet är tidsåtgången något kortare. (Australian Quarantine 

and Inspection Service, 2010) Material och substanser som används i terapeutiskt syfte samt 

hälsovådliga substanser (se bilaga 1 för mer information) är dock förbjudna att importera till 

Australien utan att företaget registrerar sin produkt och erhåller tillstånd samt licens av Therapeutic 

Goods Administration (TGA) eller Office of Chemical Safety and Environmental Health (OCSEH) 

beroende på produktens art. (Department of Health and Ageing, 2010) Dessa behöver förnyas mot en 

avgift med jämna tidsintervall. TGA är den australienska myndigheten för godkännande av 
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terapeutiska produkter, jämför med amerikanska FDA (U.S. Food and Drug Administration) eller ett 

EU godkännande. Om en produkt har ett FDA godkännande är detta inte behjälpligt i importprocessen 

då TGA har andra bedömningsgrunder än FDA. Ett europeiskt godkännande kan däremot underlätta 

(Intervju T). Att erhålla ett av dessa godkännanden är en relativt tidskrävande process. Hur lång tid det 

tar beror dock på produkt och vilken klass den tillhör. Utländska företag behöver en sponsor hos TGA. 

Med detta menas en person som hanterar ansökningar och dokumentation och som är ansvarig för 

kommunikation med myndigheten. (Intervju G, 2010) 

5.4 Statliga stödsystem 

Bioteknik är en prioriterad och strategiskt viktig industri för den australiensiska regeringen. För fem år 

sedan fanns det en nationell strategi för hur landets bioteknikindustri skulle utvecklas. Ansvaret för 

detta ligger idag på delstatsregeringarna medan den federala regeringen koncentrerar sig på att skapa 

förutsättningar för forskning och innovation samt att bygga upp en infrastruktur som stimulerar detta. 

(Intervju L, 2010) Kring industrin och i bioteknikklustren har flertalet stödfunktioner byggts upp. Fyra 

exempel på detta följer. (1) CSIRO (The Commonwealth Scientific and Industrial Research 

Organisation) är ett statligt forskningsinstitut som bedriver egen spetsforskning och bistår företag med 

infrastruktur och personal för avancerad forskning som företag själva inte har resurser att utföra.  

CSIRO är även ett stöd vid kommersialisering av forskning. (Intervju J, 2010) (2) CRO (Contract 

Research Organisations) assisterar bioteknikföretag och läkemedelsföretag att få ut sina produkter på 

marknaden. (Intervju O) (3) Ett väl utvecklat program för CRC (Cooperative Research Centres). CRCs 

skapas för att få till en kritisk massa inom ett forskningsområde och sammanför forskare med företag 

som verkar inom samma område. På detta sätt maximeras forskningen och parterna får den närhet till 

varandra som krävs för att stimulera kunskapsbyggande. CRCs finns inom bland annat 

cancerbehandlingar och Environmental Biotechnology. (Department of Innovation, Industry, Science 

and Research, 2011) (4) En satsning på en egen Synkrotron, en typ av partikelaccelerator som används 

bland annat inom läkemedelsutveckling och bioteknikforskning. (Australian Synchrotron Company , 

2011) Förutom att utveckla infrastrukturen har den federala regeringen infört flera ekonomiska 

stödsystem. Bland annat skatterabatter på forskning och utveckling som utländska företag kan ta del 

av om de har ett dotterbolag i landet. Utländska företag kan även erhålla forskningsstipendier i 

Australien men de måste då ha en vinstdrivande verksamhet i landet (Intervju O, 2010).   

Inom forskningen är Australien framstående inom flera bioteknikområden men svårigheter finns med 

att kommersialisera denna. Under de senaste åren har ett stort förändringsarbete påbörjats. Vid 

ansökning av forskningsbidrag låg fokus tidigare på vilken potential projektet visade inom 

forskningsvärlden. Idag utvärderas istället hur projektet ska generera intäkter och hur 

kommersialiserbar produkten i fråga bedöms vara. (Intervju L, 2010) Universitet som bedriver 

forskning har därmed fått en ökad press att tänka kommersiellt vilket är en omställning för alla 



34 
 

berörda. (Intervju I, 2010) I och med detta skifte har forskningsorganisationer börjat se till vad 

industrin efterfrågar och söker även efter ytterligare finansiering till sina projekt på den öppna 

marknaden. Detta system stimulerar till entreprenörskap och har gjort affärsklimatet bättre för de 

australienska bioteknikföretagen. Som stöd i kommersialiseringsprocessen kan mindre företag tillgå 

konsulter inom området som understödjer dem i processen från forskning till produkt och bidrar med 

ledningskompetens. Detta program har utvecklats och understöds av Commercialisation Australia. 

(Intervju O, 2010)   

5.5 Bioteknikkluster 

Som nämndes ovan är det de enskilda delstaterna som ansvarar för utvecklingen av bioteknikindustrin. 

För detta ändamål har alla delstaterna anslagit resurser samt utvecklat en handlingsplan för 

genomförandet. Resultatet av dessa satsningar följs upp regelbundet. Av de investeringar som 

genomförts inom bioteknikindustrin de senaste åren har analyser visat att delstaterna fått en 

återbetalning på 2 till 3 gånger sitt investerade kapital. (Intervju J, 2010) Det finns tre mycket starka 

bioteknikkluster i Australien. Dessa återfinns i New South Wales med Sydney som kärna, i Victoria 

med Melbourne som kärna samt i Queensland med Brisbane och Townsville som huvudområden. I 

dessa kluster finns en kritisk massa och en infrastruktur som främjar utveckling. Det existerar ett 

mindre kluster i Australiens västra del med Perth som bas. Detta kluster befinner sig i en stark 

tillväxtfas. (IBIS World, 2010) Nedan följer en kort genomgång av dessa regioner. Statistik om andel 

företag som är lokaliserade i regionen är hämtade från Hopper och Thorburn (2008). 

Victoria: År 2007 var 32 % av alla bioteknikföretag lokaliserade i Victoria. Sedan år 2007 har detta 

dock förändrats något då Victoria lyckats attrahera företag som tidigare haft sin bas i New South 

Wales. Detta på grund av att delstatsregeringen arbetar med att främja bioteknikområdet och har 

utarbetat ett flertal program för detta ändamål medan New South Wales inte har prioriterat bioteknik i 

samma utsträckning. Victoria står även för mer än hälften av all omsättning i branschen. (Intervju N, 

2010) Klustret har en stark koncentration av företag inom Drug Discovery and Development samt 

Diagnostics och anses vara Australiens bas för forskning inom dessa områden. (Intervju N, 2010) 

(Intervju O, 2010) Starka forskningsområden är bland annat stamcells- och cancerforskning. (Intervju 

I, 2010) Vidare satsar Victoria på att bli ett starkare kluster inom Agriculture och har nyligen byggt ett 

nytt forskningscenter, AgriBio Centre, för att stärka sin position (Department of Innovation,Industry 

and Regional Development, 2010). I och med att Victoria är det starkaste bioteknikklustret tilldelas en 

stor andel av landets forskningsbidrag till denna delstat. (Intervju I, 2010)  Ett av världens femtio bästa 

universitet, University of Melbourne, ligger i även delstaten. (QS, 2010) 
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New South Wales: Med 27 % av företagen utgör New South Wales ett starkt bioteknikkluster med en 

koncentration inom Medical Devices och delstaten är det starkaste klustret för Environmental 

Biotechnology. Delstaten har inte satsat på infrastruktur för forskning i samma utsträckning som 

Victoria och Queensland och har därmed kommit efter något i utvecklingen. (Intervju I, 2010) Klustret 

har dock en mycket stark forskningsbas samt många mogna företag inom alla olika 

bioteknikbranscher. (Intervju M, 2010) Vidare ligger två av världens femtio bästa universitet, 

University of New South Wales samt University of Sydney, i delstaten. (QS, 2010) 

Queensland: Queensland är ett kluster som haft en stor tillväxt de senaste åren och dess 

delstatsregering främjar investeringar inom branschen och satsar mycket kapital på att bygga ut 

infrastrukturen kring den. 19 % av Australiens bioteknikföretag återfinns i delstaten och cirka 25 % av 

dessa är verksamma inom agrikultur och regionen är för tillfället det starkaste klustret för detta 

område. (IBIS World, 2010) I denna region återfinns ett av världens femtio bästa universitet, 

University of Queensland. (QS, 2010) 

Övriga delstater: De övriga delstaterna i Australien erbjuder en mindre koncentration av företag. 

Western Australia har 12 % av företagen, Southern Australia 8 % och Tasmanien och Australian 

Capital Territory 1 % var.  



36 
 

6. Fallstudie: Svenska bioteknikföretag verksamma i 

Australien 

Redogörelse för de erfarenheter svenska företag verksamma på den australiensiska marknaden haft 
vid etablering, försäljning samt kontakt med kunder och myndigheter. 

För att identifiera företag att studera i fallstudien genomfördes en enkätundersökning bland ett stort 

antal svenska bioteknikföretag. Det visade sig att endast 4 % (4 stycken) av företagen hade egen 

verksamhet genom ett dotterbolag i Australien. Två av dessa företag är dotterbolag till stora 

internationella koncerner och räknas därför inte som små eller medelstora företag. 19 % eller 18 av 

företagen hade en distributör i Australien. Av de företag som angav att de inte har någon verksamhet i 

Australien angavs följande fyra anledningar, rankade efter antalet svar, till att man ännu inte tagit sig 

in på marknaden. (1) Den australiensiska bioteknikmarknaden är okänd för företaget och det stora 

avståndet hindrar dem från att gå in på marknaden. (2) Resursbrist i företaget gör att de prioriterar 

andra större marknader i ett initialskede. (3) Fokus ligger på närliggande marknader och Australien är 

därför inte en prioriterad marknad. (4) Australien har undersökts och marknaden uppfattas inte som 

tillräckligt stor för att ta sig in på. Två företag har även uppgett att kostnaderna för att registrera 

produkten hos TGA har ansetts för höga för att motivera ett inträde på en relativt liten marknad.  

Nedan kommer de fyra företag som valdes ut för fallstudien att beskrivas samt hur de etablerat sig i 

Australien, vad de fått ut av denna etablering samt hur de upplever det att agera på den australienska 

bioteknikmarknaden. Varje företag har tilldelats ett fiktivt företagsnamn. 

6.1 Egen säljverksamhet 

6.1.1 BioProd1 AB 

BioProd1 är ett privatägt företag som grundades år 1986. I slutet av år 2009 hade den svenska 

divisionen av företaget 31 anställda och en omsättning på 49 miljoner kronor samt ett positivt resultat 

på 9 miljoner kronor (Alla Bolag, 2011a).  Företaget tillhandahåller främst produkter för att analysera 

antigenspecifika immunsvar som används vid bland annat utvecklingen av nya vaccin. Förutom 

huvudkontoret i Sverige har företaget egna kontor i USA, Frankrike, Tyskland samt i Australien. I 

resten av världen representeras företaget av flertalet distributörer.    

Under 90-talet hade BioProd1 en viss försäljning i Australien, dock fanns svårigheter att penetrera 

marknaden från Sverige. Problem med den australiensiska tullmyndigheten och att erhålla 

importtillstånd för biologiskt material från AQIS förekom. År 2000 fattades beslut om en etablering i 

Australien och denna fortlöpte problemfritt. En viktig aspekt för andra svenska företag som vill 
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etablera sig i landet är att en person, permanent boende i Australien, måste registreras som lokal agent 

för företaget. Detta för att hantera legala frågor då det måste finnas en fysisk person som ansvarar för 

företagets handlingar. En person med permanent uppehållstillstånd ska även sitta i företagets styrelse. 

Svenska Exportrådet anlitades för att bistå vid etableringen och BioProd1 arbetade aktivt för att 

upprätta nödvändiga kontakter i landet. En omformning av dotterbolaget genomfördes efter åtta år då 

ett enmansbolag, som sedan tidigare distribuerade en komplementprodukt, tog över driften i 

Australien.  

Det främsta målet med etableringen i Australien var att öka försäljningen vilket har uppnåtts. Landet 

har blivit företagets sjätte största marknad med en hög tillväxt under de senaste åren. Efter 

etableringen har det blivit lättare att importera produkter till marknaden. Huvudkontoret i Sverige 

upplever att kontakten med det australiensiska dotterbolaget fungerar bra. Allt 

marknadsföringsmaterial kommer från Sverige och dotterbolaget är tillfreds med den support som 

erhålles från huvudkontoret. I Australien har företagets representant ett stort kontaktnät med forskare 

som utnyttjas för att finna nya kunder samt informera marknaden om sina produkter. BioProd1 har 

idag en liten del av marknaden och det segment företaget inriktar sig mot är de forskare som prioriterar 

produkter av hög kvalitet. I Australien står svenska produkter i allmänhet för kvalitet vilket är en 

uppfattning som företaget upplevt som en fördel. 

BioProd1s dotterbolag, representerat av enmansbolaget, ansvarar för hela importprocessen. Alla 

produktslag vid en leverans måste deklareras enskilt och en beskrivning av alla produkter måste 

bifogas. Produkterna måste hanteras av AQIS (den australienska karantänmyndigheten) och en 

tullavgift samt säkerhetsavgift ska betalas. Alla processer vid importen avgiftsbeläggs men varje avgift 

i sig är rimlig anser företaget.  Ett importtillstånd från AQIS gäller i två år och tar ungefär en månad 

att erhålla i ett initialskede. Vid regelbunden import fungerar processen tillfredställande med hjälp av 

elektroniska importtillstånd. Företaget har aldrig undvikit att ta in en produkt till Australien på grund 

av att importprocessen skulle vara för dyr, tidskrävande eller komplicerad. Införsel av produkter sker 

vanligtvis varannan vecka. Snabba leveranser eftersträvas och en lagerhållning finns i Australien, 

något som är uppskattat då det inte är vanligt förekommande i landet. All frakt sker via flyg och 

fraktkostnaderna utmärker sig inte mot de till jämförbara länder. 

När fördelarna med den Australienska bioteknikmarknaden diskuteras poängterar BioProd1 att landet 

ligger i framkant inom forskning och är öppet för innovationer. Försäljningen är hög med tanke på 

befolkningsunderlag och Australien måste därför anses som en påtaglig marknad med stadiga intäkter. 

Det finns ett bra samarbete mellan alla länkar i kedjan, från forskning till produktion och distribution. 

En styrka är att kliniska studier av hög kvalitet utförs i landet. Bland nackdelarna nämns att Australien 

är ett högkostnadsland med höga löne- och lokalkostnader och även om landet är innovationsrikt finns 



38 
 

svårigheter att attrahera riskkapital. Riskkapitalisterna vill ha resultat redan efter ett till två år medan 

de i andra länder i regel ger bioteknikföretag längre tid på sig att visa resultat.  

Sammanfattningsvis är Australien en bortglömd men relativt spännande marknad med mycket mer 

potential och framstående forskning än det som uppfattas av andra i Sverige.  

Sammanställt från (Intervju C, 2010) och (Intervju P, 2010). 

6.1.2 BioMedTech1 AB 

BioMedTech1 bildades år 1989 som en utbrytning från ett av Sveriges största universitet. Företaget 

har egen verksamhet i Sverige, USA och Australien. Moderföretaget hade i slutet av år 2009 159 

anställda varav runt 100 av dessa är placerade i Sverige. Företaget hade samma år en omsättning på 

274 miljoner kronor och ett redovisat resultat på 34 miljoner kronor. (Alla Bolag, 2011b) 

BioMedTech1 tillhandahåller produkter inom tre olika områden. (1) Näringsmedia och avancerade 

instrument för användning vid fertilitetsbehandlingar. (2) Produkter som håller mänsklig vävnad i 

levande organ intakt vid väntan på transplantation. (3) Näringsmedia och instrument som används vid 

hantering av stamceller.    

Då marknaden för IVF (in vitro fertilisering) bedömdes vara stark i Australien, med många aktörer 

samt en lång forskningstradition identifierades landet tidigt som en strategisk viktig marknad.  Den 

första kontakten med marknaden etablerades år 2005 då representanter för företaget var verksamma i 

landet under sexmånadersperioder. På grund av visumrestrektioner var det inte möjligt att stanna under 

lägre tid. Dessa representanter hanterade endast de befintliga kunderna. År 2007 etablerades en 

försäljningsverksamhet i eget dotterbolag och en medarbetare, kopplad till en forskningsgrupp som 

BioMedTech1 samarbetar med, anställdes för att ansvara för bolaget. Vid etableringsprocessen hade 

företaget god hjälp av Svenska Exportrådet som kunde bistå dem med att förstå det australienska 

affärsklimatet. Dotterbolaget är lokaliserat i Melbourne och ansvarar för försäljningen i Australien och 

Nya Zeeland. Marknadsföring och logistik hanteras av bolaget självt medan bokföring och legala 

frågor sköts av en extern revisor i Sydney. De huvudsakliga fördelarna med ett eget dotterbolag i 

Australien är enligt BioMedTech1 närvaron på en strategisk viktig marknad. Därigenom blir det lättare 

att bygga personliga relationer och att öka sin marknadsandel. Vidare är det med eget kontor i 

Australien lättare att få visum för svensk eller amerikansk personal. I tider av prispress är det heller 

inte lämpligt att ha en mellanhand. Att den Nya Zeeländska marknaden hanteras från Australien har 

inte inneburit några problem i sig men det har varit svårt att hitta nya kunder på marknaden då lite tid 

ägnas åt denna på grund av dess ringa storlek.  

Australiensiska företag är lojala mot andra nationella företag och med ett registrerat australiensiskt 

företag underlättas försäljningsprocessen. Innan australiensarna beslutar sig för ett inköp efterfrågar de 

ofta data på produktens prestation samt funktion. Dessa data bör helst komma ifrån Australien. 
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Europeisk data ses som tillförlitlig men amerikanska studier bör undvikas då dessa inte accepteras i 

någon större utsträckning.  

BioMedTech1 har ett mycket nära samarbete med en forskare i Melbourne vilket ger företaget en 

forskningsförankring. För dem är det viktigt vid marknadsföring av sina produkter att ha en opinion 

bakom sig. På det sättet blir landet mer av en hemmamarknad. Ytterligare ett samarbete sker med en 

klinikchef som använder samt föreläser om företagets produkter. BioMedTech1 besöker potentiella 

kunder och lämnar ut produktprover för att ge möjlighet till utvärdering och bedömning. Ett gott rykte 

är en av de viktigaste marknadsföringskanalerna. De eftersträvar en aktiv kontakt med branschens 

nyckelpersoner och anordnar möten samt seminarier inom ämnet för att placera sitt varumärke på 

kartan. Genom att låta studenter använda deras produkter och då det finns många internationella 

studenter i Australien sprids kunskapen om BioMedTech1s varumärke över hela världen. Företaget 

upplever resultat på dessa marknadsaktiviteter och anser sig vara på god väg att bli en kvalificerad 

aktör på marknaden. Trots en kraftig tillväxt tror de att det finns ytterligare potential och inom en nära 

framtid planerar de att avsätta ytterligare resurser i form av nyanställningar för att stärka upp sitt 

lokala kontor.   

BioMedTech1 betonar den vikt TGA spelar vid en etablering i Australien. Denna process bör vara ett 

företags primära fokus i initialskedet. TGA utför en noggrann bedömning när de godkänner produkter 

och det kan ta 6-18 månader att få ett TGA- godkännande. Under denna period skickas dokumentation 

ett flertal gånger mellan företag och myndighet. Det finns risk för ett moment 22 då produkter med 

höga marginaler ofta inte säljs i stora kvantiteter och de kan därför blir dyra att importera efter en lång 

TGA- process. En anställd i Sverige hanterar alla importtillstånd och TGA- godkännanden. Efter ett 

antal år på marknaden vet företaget vad som gäller och importprocessen i sig ses inte som ett problem. 

BioMedTech1 har aldrig fått avslag på en ansökan men en del har tagit längre tid och krävt mer arbete 

än andra.  

Den australiensiska bioteknikmarknaden särskiljer sig från andra marknader BioMedTech1 är aktiva 

på. Sjukvården domineras av stora enheter med en central ledning och många kliniker. Detta medför 

förhandlingar med färre parter och vid tilldelning av en upphandling tillförskansas en stor 

marknadsandel. Australien har ett öppet affärsklimat och det är lätt att bygga personliga relationer. Det 

stora geografiska avståndet är dock en nackdel. Företaget måste från lång distans kunna skala upp 

produktionen om en stor order erhålles. Avståndet kan också innebära fördelar. Med enheter i Sverige, 

USA och Australien har företaget möjligheter att arbeta 24 timmar om dygnet och ett problem med 

kort deadline kan vara löst redan till nästa morgon australiensisk tid. 

Victoria har ett bioteknikkluster med mycket forskning och många potentiella kunder. Dess 

delstatsregering satsar mycket resurser på att främja bioteknikindustrin. BioMedTech1 får inga direkta 

stöd av delstatsregeringen men kan ta del av ett program för att skjuta upp momsinbetalningar på 
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importvaror tills varan omsätts. För företaget är snabba leveranser av hög prioritet. Detta är en 

nödvändighet då en av konkurrenterna har produktion i Australien och en konkurrensfördel då många 

företag inte levererar förrän efter 4-6 veckor. Företaget ser över olika möjligheter till att förbättra 

distributionen och därmed öka denna fördel ytterligare.  

Sammanställt från (intervju D, 2010) och (Intervju Q, 2010). 

6.2 Företag med distributör i Australien 

6.2.1 BioMedTech2 AB 

BioMedTech2 grundades år 1996 och tillverkar samt utvecklar produkter som används vid in vitro 

fertilisering (IVF) eller insemination på människor och djur.  Då främst för hantering av spermier 

utanför en levande organism. Företaget hade år 2009 en omsättning på 16 miljoner kronor och ett 

positivt resultat på 700 000 kronor. Det har 13 anställda och ett distributionssystem över hela världen. 

(Alla Bolag, 2011c) BioMedTech2 mötte sin ursprungliga australiensiska distributör år 1998 vid en 

mässa där en tillfällig kontakt ledde till ett långvarigt samarbete. Efter ett ägarbyte på den 

australiensiska distributören, representeras företaget idag av tvåmannaföretaget Dis1 med bas i 

Sydney. Dis1 representerar endast sin svenska leverantör i dagsläget men samarbetar nära med ett 

större företag som har en portfölj på 12-14 företag med komplementära produkter till de 

BioMedTech2 tillhandahåller. Förutom försäljning i Australien har BioMedTech2 även utfört små 

kliniska studier på IVF-kliniker i landet. 

Australien är en stor marknad för IVF-produkter och är därför mycket viktig för BioMedTech2. Bland 

annat beroende på att staten subventionerar kostnaden vid IVF-behandlingar. BioMedTech2 har en 

smal produkt men bedömer att marknaden öppnats upp då andra företag börjat rekommendera deras 

produkter. Företaget är inte marknadsledande och med stadiga försäljningsnivåer upplever 

BioMedTech2 att de inte nått upp till sin fulla potential på den australiensiska marknaden. Om detta 

beror på att BioMedTech2 inte satsar tillräckligt mycket på denna marknad eller på att distributören 

har sina etablerade kunder och inte aggressivt letar efter nya är i dagsläget osäkert. Från Dis1 medger 

de att de tidigare inte i någon större utsträckning letat aktivt för att hitta nya kunder men bedömer att 

det finns en potentiellt större marknad för BioMedTech2 i framtiden och då främst när det gäller avel 

av djur. Inom detta område vill distributörerna satsa mer resurser framöver.  

Distributören är mycket varsam när de väljer vilka företag de ska representera. De bedömer hur länge 

ett företag har funnits på hemmamarknaden vilket är en indikation på överlevnadsförmåga. De är även 

noggranna med att utvärdera marknaden för företagets produkter i Australien och att de inte tar in 

konkurrerande produkter till sitt befintliga utbud.  
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På BioMedTech2 anses avståndet till Australien som ett hinder. Marknaden är svårgenomskådlig på 

grund av den begränsade informationen. Detta kan inte överkommas via personliga kontakter då det är 

för kostsamt för företaget att skicka en egen representant till landet. Företaget träffar istället sin 

distributör en gång om året vid en europeisk mässa. Tidsskillnaden gör att nästan all information 

mellan BioMedTech2 och distributören förmedlas via e-post. Informationsutbytet fungerar bra och 

nyheter samt feedback förmedlas på ett tillfredställande sätt för båda parter. Det som inte diskuteras i 

samma utsträckning över e-post är mål och strategier vilket diskuteras via telefon när så är möjligt. 

Distributörerna upplever att BioMedTech2s informativa hemsida underlättar deras arbete. Vidare 

upplever BioMedTech2 att dokumentationsprocessen vid export till Australien kan vara besvärlig. 

Distributören ska sköta detta men vid ett tillfälle kom dokumenten till Sverige. Myndigheterna i 

Australien påstod att allt som behövde göras var att fylla i ett enkelt webbformulär men det visade sig 

vara ett flertal och ingen tydlig förklaring fanns om hur detta skulle utföras. Det slutade med att 

BioMedTech2 efter månader av hantering fick lämna över ärendet till sin distributör. 

Dis1 förklarar närmare processen vid import av BioMedTech2s produkter till Australien. Det är 

distributören som handhar alla tillstånd samt är sponsor för produkterna och därmed ansvarig för dem i 

landet. Vad gäller nya produkter delar distributören uppfattningen med de andra företagen i fallstudien 

att det i många fall är en tidskrävande process. Att introducera en ny produkt kan av dessa anledningar 

vara kostsamt. Därför är det av stor vikt att en marknad existerar för produkten för att finansiera detta.  

När en produkt väl har godkänts av myndigheterna lagras dokumenten elektroniskt och importen kan 

fortgå utan problem. Dis1 har inte haft några specifika problem med BioMedTech2s produkter, dock 

har de inte tagit in alla företagets produkter då de tror att introduktionskostnaderna för vissa av dem 

kan komma att överstiga den möjliga försäljningen av dem. 

Angående den allmänna uppfattningen om Australien som marknad anser distributören att forskarna i 

landet är konservativa och om inte en fördel kan påvisas med att byta produkt gör de heller inte det. 

Det kan därför vara svårt att sälja in någonting nytt. Något europeiska företag har svårt att visualisera 

är Australiens storlek. På grund av avstånden blir fraktkostnaderna förhållandevis höga. Det kan gå 

fortare att få produkter från Sverige än det tar att frakta varor inom landet. Dis1 genomför ofta sina 

beställningar fredag morgon (svensk tid) och får produkterna till Australien på tisdagen. Kunderna 

uppskattar att de kan få sina produkter snabbt då detta inte är vanligt i Australien. Dis1 håller ett litet 

lager och hantera det med just-in-time i den mån det är möjligt. 

Sammanställt från (Intervju E, 2010) och (Intervju S, 2010). 
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6.2.2 BioProd2 AB 

BioProd2 startades upp år 1995 och har idag 18 anställda. Omsättningen år 2009 uppgick till 25 

miljoner kronor med ett positivt resultat på 3 miljoner kronor. (Alla Bolag, 2011d) Företaget tillverkar 

och utvecklar flertalet bioreagenser samt kits för användande inom diagnostik samt biokemi. Med en 

tidigare nästan obefintlig försäljning i Australien började BioProd2 år 2007 söka en distributör i 

landet. Svenska Exportrådet i Sydney kontaktades och tre kandidater med en enligt dem lämplig profil 

valdes ut. Dis2 med bas i Sydney ansågs vara det mest intressanta företaget av de tre alternativen. 

Distributören representerar förutom BioProd2 även 28 andra företag från hela världen. Sedan 

samarbetet med Dis2 inleddes har försäljningen i Australien ökat, år 2010 med 30 %, och säljmålen i 

landet har uppfyllts. BioProd2 har inte upplevt några konkreta svårigheter med att exportera sina 

produkter till Australien. När tillstånd från AQIS (Australian Quarantine Inspection Service) finns på 

plats och korrekta exporthandlingar bifogats brukar inga ytterligare administrativa uppgifter 

tillkomma. Dis2 koncentrerar sin säljverksamhet mot den australienska forskningsmarknaden vilken i 

förhållande till landets storlek är betydande och marknadsför sitt sortiment genom alla tillgängliga 

kanaler. De ser en tydlig marknad för BioProd2s produkter i Australien då produkten innebär en 

tidsbesparing för forskare. Kunder som redan använder sig av företagets produkter efterfrågar en 

utökning av företagets sortiment och detta innebär en potentiell expansion på den australiensiska 

marknaden om företaget kan leverera det som efterfrågas.  

Sammanställt från (Intervju U, 2010) och (Intervju W, 2010). 

6.2.3 Andra företag med distributörer i Australien 

Alla företag som i enkätundersökningen svarade att de hade en distributör i Australien ombads att 

svara på ytterligare frågor angående deras verksamhet i Australien. Nio av dessa 18 företag valde att 

svara på frågorna vilket är en svarsfrekvens på 50 %. Svaren på dessa frågor skilde sig inte nämnvärt 

från det resultat som erhölls i fallstudien men tre konsekvenser kunde bekräftas. 

1. Det svåraste hindret som upplevs när det gäller export till Australien är att få importtillstånd 

eller att registrera sina produkter hos TGA. Dessa tillstånd har nästan alltid erhållits efter en 

tid men processen försvårade introduceringen av produkter i landet. 

2. Australien har en mogen marknad och alla företag har fått igång en försäljning och oftast 

uppfyllt de försäljningsmål som satts upp. De företag som har haft kliniska studier eller 

forskningssamarbeten i landet har lyckats med dem och har inte haft några direkta problem 

med utförande.  

3. Avståndet gör personliga relationer svårare vilket försvårar kommunikationen och försäljning. 

Ett företag anger att de nedprioriterat Australien på grund av detta medan andra företag 

överkommit problemet.  
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7. Bibliometrisk studie 

En bibliometrisk genomlysning av de bioteknikartiklar som publicerats i Sverige och Australien år 
2000-2008. Resultatet indikerar starka forskningsområden hos de båda länderna samt vilka 
möjligheter den australienska bioteknikforskningen kan erbjuda. 

7.1 Resultat 

Cirka 48 000 artiklar publicerade i 67 vetenskapliga tidskrifter inom bioteknikområdet mellan år 2000-

2008 utgör grunddata för den bibliometriska studien. Under tidsperioden har svenska forskare 

publicerat 540 artiklar från 767 unika artiklar och Australien 585 artiklar från 856 unika artiklar. (Har 

en unik artikel författare från fler än ett land har dessa delats upp länderna emellan.) Sverige och 

Australien ligger därmed förhållandevis lika i antalet artiklar medan artiklar per capita väger över till 

Sveriges fördel. I detta perspektiv är det intressant att Sverige har betydligt färre företag inom 

branschen. Genom att för de båda länderna jämföra inom vilka områden forskning sker med de 

områden företagen agerar inom, erhålls en bild över dynamiken på marknaderna. Australien har en 

större spridning på de områden forskning utförs inom än vad Sverige har. Sverige har en koncentration 

av forskning inom Drug Discovery and Development samt Biotech Tools and Supplies vilket även är 

de områden där flest företag återfinns. I Australien forskas det mycket inom de tre områdena 

Environmental Biotechnology, Food-related Biotechnology och Industrial Biotechnology, något som 

inte avspeglas i antalet företag. Detta är de tre områden som förutom Drug Discovery och 

Development haft den största ökningen vad det gäller forskning världen över (se diagram 10). Att 

Australien har mer forskning inom dessa framtidsområden betyder dock inte att den australienska 

forskningen har bättre kvalitet än den svenska vilket citeringsfrekvensen visar. Citeringsfrekvensen är 

ett trubbigt men i vetenskapsvärlden vanligt mått på forskningskvalitet och definieras som antalet 

andra artiklar som har citerat en forskningsrapport (Ewing, Adler, & Taylor, 2008). Det är endast två 

områden där Australien har en något högre citeringsfrekvens än Sverige och det är inom 

Environmental Biotechnology och Biotech Medical Technology. Dock har Sverige betydligt högre 

citeringsfrekvens inom Biotech Tools and Supplies och Agricultural Biotechnology och något högre 

inom Bioproduction. Citeringsfrekvens och de fem procent mest citerade artiklarna i världen indikerar 

att Sverige och Australien båda är mycket framstående inom Food-related Biotechnology och 

Environmental Biotechnology.  
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Diagram 8. Australiensiska forskningsartiklar per område publicerade under perioden 2000-2008. 

 

Diagram 9. Svenska forskningsartiklar per område publicerade under perioden 2000-2008. 
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Diagram 10. Procentuell ökning av antalet artiklar i världen per område år 2000-2008. 

 

Diagram 11. Antal citeringar i snitt per artikel uppdelat på bioteknikområde. 
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Diagram 12. Andel artiklar som finns bland de 5 % mest citerade i världen. 
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7.2 Diskussion 

Det är svårt att dra några säkra slutsatser från den bibliometriska studien men de ger vissa indikationer 

på dynamiken inom den svenska respektive australiensiska bioteknikbranschen. Fyra specifika punkter 

ska här diskuteras. 

• Då Sverige är starkare än Australien när det gäller forskning inom Biotech Tools and Supplies 

samt Bioproduction och då forskningsindustrin är stark i Australien är detta ett område som 

erbjuder en exportpotential för svenska företag.  

• Gapet mellan antalet företag i Australien och den forskning som utförs inom framför allt 

Environmental Biotechnology, Food-related Biotechnology och Industrial Biotechnology ger 

indikationer på att australiensiska företag själva inte kan tillgodogöra sig all den forskning 

som pågår. Detta innebär stora möjligheter för svenska företag att vinna ny kunskap och 

utveckla nya produkter inom dessa områden. Ett exempel på detta är ett företag baserat i 

Uppsala från enkätundersökning som kunnat ta tillvara forskning från statliga 

forskningsmyndigheter i Australien när de tack vare sitt goda rykte inom branschen, blev 

inbjudna att bidra till ett projekt för att utrota en djursjukdom (Intervju V, 2010).  

• Inom Environmental Biotechnology och Food-related Biotechnology ligger både Sverige och 

Australien i framkant när det gäller forskning och det bör finnas potential för välutvecklade 

forskningssamarbeten och att nya företag på sikt skapas inom områdena i de båda länderna.  

• Trots att mängden forskning och publicerade artiklar är liknande i Sverige och Australien 

finns det betydligt fler företag inom bioteknikbranschen i Australien än vad det gör i Sverige. 

Anledningen till detta har inte utretts i denna studie. Det kan dock indikera att Sverige ägnar 

sig mer åt forskning utan affärsmässiga implikationer samt att Australien är bättre än Sverige 

på att kommersialisera sina forskningsresultat. Det sistnämnda kan styrkas av 

intervjumaterialet som visar en allt mer ökad fokus på kommersialisering av 

bioteknikprodukter i Australien vid tilldelande av forskningsmedel och andra stöd. Sverige har 

därmed något att lära av Australien när det gäller att kommersialisera forskningsinnovationer 

samt att stötta företag som befinner sig i inledningsfasen av sin utveckling i en bransch som är 

beroende av stöd och riskkapital. 
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8. Analys 

Avsnittet diskuterar resultatet utifrån den teoretiska referensramen och behandlar de faktorer som 
påverkar Australiens attraktivitet och strategiska betydelse för svenska företag. Diskussionen har 
delats upp i fyra områden. Hur kunskapsbristen om Australien kan övervinnas. Vilka externa 
förhållanden som råder för ett bioteknikföretag. Hur industridynamiken och stöd inom industrin ser ut 
samt den potentiella efterfrågan som marknaden erbjuder.   

8.1 Kunskapsläget om den australienska marknaden 

Då en övervägande majoritet av bioteknikföretagen i Sverige är små och medelstora har företagen ofta 

nischade produkter med begränsade försäljningsmöjligheter på den inhemska marknaden. Företagen 

tvingas därför i ett tidigt stadium gå in på internationella marknader samt att vara verksamma på alla 

de marknader där potential finns för att driva sin verksamhet framåt och för att nå konkurrensfördelar. 

Bradley (2002) menar att det är av stor vikt för ett företags konkurrenskraft att rätt marknader väljs ut. 

Erfarenhet har visat att även om några företag har utarbetade strategiska planer om vilka marknader 

som ska penetreras går många in på marknader ad hoc. Penrose (1959) poängterar att bristen på 

kunskap om en marknad gör att risker, osäkerheter och kostnader överdrivs medan de potentiella 

vinsterna underskattas. Att samla in information om potentiella marknader är därför av vikt för företag 

i en expansionsfas. Fallstudien visar att det finns ett lågt intresse för den australiensiska 

bioteknikmarknaden bland svenska företag. I enkätundersökningen svarade 77 % av de tillfrågade 

företagen att de inte har någon verksamhet i Australien, varken med en distributör eller med eget 

dotterbolag. Frågan är om det låga intresset är berättigat och bygger på en genomtänkt analys av den 

australienska marknaden eller om bristen på kunskap gör att Australien känns främmande och att 

potentialen underskattas medan riskerna med att gå in på marknaden överskattas?  

Enkätundersökningen ger svar på ovanstående fråga. Den visar att det finns en okunskap om den 

australiensiska bioteknikmarknaden bland de svenska bioteknikföretagen. Endast få svar tyder på att 

en strategisk analys låg till grund för att avstå från marknaden. Flertalet företag anser att det stora 

geografiska avståndet till Australien är ett hinder för att tillgodose sig mer kunskap och i slutändan för 

att etablera en verksamhet i landet. Fokus ligger istället på närliggande marknader samt den stora 

amerikanska marknaden. Som den överlägset största marknaden för sjukvård och forskning är USA i 

många fall av hög prioritet för företagen. En faktor som gör att även många konkurrenter väljer att 

etablera sig i landet vilket skapar en starkt konkurrensutsatt miljö, något som dock inte verkar påverka 

intresset för marknaden avsevärt.  En ökad trend finns av att inträda på snabbt växande marknader som 

Kina, Indien samt Singapore, som ofta är en ingångsport till den asiatiska marknaden. I dessa länder 

finns hög framtida potential men osäkerheten vid etablering är hög beroende på bristande kunskaper, 

stora kulturella skillnader samt osäkra legala system. Vid satsning på närliggande marknader är 
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information och kunskap om dessa lättillgänglig och det är inte ovanligt med tidigare erfarenheter och 

ett redan etablerat nätverk. Att gå in på en närliggande marknad upplevs av denna anledning som ett 

mindre risktagande än att gå in på en okänd marknad.  

Fallstudien visar hur kunskapsluckan om Australien kan övervinnas. De två företag med eget 

försäljningsbolag i Australien, BioProd1 samt BioMedTech1, är båda företag som grundades i slutet 

av 1980-talet och befinner sig enligt Meléns (2010) definition i den fortsatta internationaliseringsfasen 

med väl utbyggda nätverk och utvecklade metoder för att penetrera marknader som ligger geografiskt 

långt borta. Efter etablering på andra utländska marknader var en etablering i Australien ett naturligt 

steg. Detta då de har uttalade strategier om vilka marknader som är strategiskt viktiga och för att de 

har de resurser som krävs för att undersöka nya marknader. Kunskap om Australien inhämtades 

genom att skicka svensk personal till den australienska marknaden. På plats i Australien kunde ett 

nätverk byggas upp av forskare, potentiella kunder och med andra bioteknikföretag vilka varit 

behjälpliga i etableringsfasen. Med tillgång till detta nätverk har de båda företagen byggt en grund för 

fortsatta framgångar i landet.  

De två ovannämnda företagen har sedan grundandet vuxit till den storlek där de har möjlighet att 

allokera resurser för att undersöka nya marknader och att skicka personal till geografiskt avlägsna 

marknader. De flesta svenska små bioteknikföretag har dock mycket begränsad tillgång till kapital, 

personal, likvida medel samt kunskap och besitter därigenom inte själva alla de resurser som krävs för 

att undersöka och utvärdera alla tillgängliga marknader. Enligt Johanson och Wiedersheims (1975) 

etableringskedja befinner sig dessa företag antingen i steget med oregelbunden export eller att de har 

export via en mellanhand. Både teorin och fallstudien visar att oregelbunden export till Australien är 

att undvika. Faktorer som avstånd, svårighet att erhålla information om marknaden, de speciella 

importtillstånden samt kommunikationssvårigheter gör att en distributör eller egen säljverksamhet när 

detta är möjligt är att föredra. De båda företagen i fallstudien som har distributörer i Australien har 

tagit hjälp av Svenska Exportrådet för att finna distributörer och därigenom överbryggat den egna 

bristen på kunskap om marknaden. Ett urval av distributörer bör genomföras med stor omsorg. Det är 

viktigt att se till var distributören är lokaliserad och vilket kluster den tillhör. Detta för att försäkra sig 

om att distributören är rätt lokaliserad med tanke på var potentiella kunder finns. Distributören bör inte 

ha för många leverantörer. Det är av vikt att dessa inte är konkurrerande och en fördel om de har 

komplementära produkter. Valet av distributör påverkar utfallet av försäljningen och för företagets 

uppfattning om marknaden. Det är viktigt att företaget har en kontinuerlig dialog med sin distributör 

för att stämma av försäljningsresultat och sätta upp försäljningsmål.  

Trots att de har en distributör i Australien uttrycker flera av de studerade företagen att de endast har en 

vag uppfattning om den australiensiska marknaden och att de uppfattar att försäljningspotentialen 

skulle kunna vara högre än den uppnådda. Detta visar att en distributör inte överbryggar 
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kunskapsgapet i tillräcklig utsträckning utan endast ger försäljningsmöjligheter i landet. Stroper och 

Venables (2004) visar att komplex information endast kan överföras genom att parterna fysiskt 

interagerar med varandra och bygger personliga relationer av tillit. Att lägga resurser på att bygga en 

personlig relation med en distributör kan därför leda till ökad försäljning samt ökad kunskap om 

marknaden. Att arbeta med en ny marknad genom sitt befintliga nätverk är mer kostnadseffektivt för 

ett företag med knappa resurser än att själv skicka representanter till landet i fråga. Tolstoy och Agndal 

(2010) påpekar att de resurser som finns i ett företags befintliga nätverk effektivt överbryggar 

resursbrister vid etablering på en ny marknad. Genom ett företag som redan agerar i Australien kan 

dynamiken på marknaden förstås och nya strategiska kontakter knytas. De kan även agera 

stödfunktion när det gäller att införskaffa nödvändiga resurser och skapa en medvetenhet om det nya 

varumärket.  

8.2 Förhållanden inom Australien 

För att utvärdera en marknads potential är det viktigt att studera de förhållanden som råder. Enligt 

Porter (1990) bör ett flertal faktorer behandlas för att få en rättvisande bild av detta. Han framhåller 

faktorer som arbetskraft, utbildningsnivå, tillgång till relevant kunskap, resurskostnad samt tidzon som 

lämpliga studiefaktorer. Leonidou (2004) menar att faktorer som kommunikation, kundbeteende, 

politisk stabilitet, affärskultur, lagar, regler och restriktioner är potentiella handelshinder bör studeras. 

Nedan följer en genomgång utav dessa faktorer och en diskussion kring dess betydelse för svenska 

bioteknikföretag. 

I Australien finns tillgång till välutbildad arbetskraft och landet har en etablerad biotekniksektor med 

en lång tradition av forskning och utveckling. Lokalkostnader är höga och den totala kostnaden för 

arbetskraft är något högre än i Sverige.  Tillgången på forskningsmaterial, substanser och 

kringutrustning är begränsad och företag måste vända sig till distributörer med långa leveranstider. Av 

dessa anledningar lämpar sig inte Australien för svenska företag som är intresserade av 

kostnadsbesparingar och söker en plats för produktion. Till detta lämpar sig länder med lägre 

kostnader eller med en närhet till stora marknader bättre. Landet befinner sig däremot i forskningens 

framkant och svenska bioteknikföretag bör följa den forskning som pågår i Australien samt bygga 

nätverk med australiensiska forskare för att ta till sig den forskning som är av betydelse för företaget.  

Vad gäller kundbeteende i landet skiljer detta sig inte avsevärt från andra forskningsintensiva 

västländer. Inom bioteknikområdet karakteriseras det av att kunder och forskningsinstitut är öppna för 

att prova nya produkter och metoder. Det är dock nödvändigt att visa på samt övertyga om produktens 

eller metodens förbättringspotential för att erhålla en möjlighet att komma in på marknaden.  Generellt 

prioriteras kvalitet och tidsbesparing framför kostnad vid inköp av produkter vilket innebär en fördel 

för svenska företag då dess produkter ofta förknippas med en hög kvalitet. Vid inköp av produkter 

relaterade till sjukvård prioriteras främst kostnad och kvalitet. Dessa köps in via stora inköpsenheter 



51 
 

som är ansvariga för inköp till ett flertal kliniker vilket gör det svårt för företag att ta sig in på 

marknaden då antalet förhandlingsmöjligheter är begränsade. Detta är dock en fördel för de företag 

som lyckas ta sig in på marknaden då det skapar en inträdesbarriär för nya konkurrenter. 

Australien befinner sig inom tidzonen UTC +10 vilket gör det svårt för svenska företag att 

kommunicera med sina distributörer, lokala säljkontor eller annan verksamhet i landet. Detta hinder 

minskar i betydelse i dagens samhälle där videokonferenser och e-post underlättar kommunikationen. 

Dock kan tidsskillnaden medföra en risk för förseningar i taktiska och strategiska beslut då 

beslutsprocesser kan ta längre tid (Leonidou, 2004). Australiensarna är dock vana att hantera 

tidsskillnaden då kommunikation med internationella företag tillhör vardagen och är en nödvändighet 

för många företags överlevnad. Detta innebär att det finns utarbetade förhållningssätt för att 

överbrygga problem med tidsskillnad och detta är något som svenska företag bör ta del och lärdom av. 

Vidare bör den personliga kontakten inte underskattas då detta bidrar till ett ökat förtroende och starka 

relationer. Att träffa sina australiensiska kollegor, distributörer eller andra samarbetspartners, främst i 

ett initial skede men även på en kontinuerlig basis främjar tilliten och förbättrar möjligheterna till 

framgång.  

På grund av landets geografiska avstånd till andra marknader är landet något isolerat och det främsta 

transportmedlet både till och inom landet är flyg. För bioteknikprodukter som ofta kräver en snabb 

leveranstid på grund av dess hållbarhet och temperaturkänslighet är detta inte någon nackdel då flyg 

generellt används till denna typ av transporter. Detta understryks av företagen i fallstudien som 

påpekar att kostnaderna för transport till Australien inte överstiger kostnaderna för transport till 

jämförbara länder. Även om Australien är lokaliserat på ett stort geografiskt avstånd till Sverige är det 

psykiska avståndet litet. Länderna har båda en politisk stabilitet med lagar och regler av västerländsk 

tradition. Risken för kommunikationssvårigheter är liten då engelska är landets huvudspråk. När det 

gäller affärskultur och värderingar är Sverige och Australien mycket lika. Australien har dock ett 

högre fokus på mål och resultat i amerikansk anda och är i en hög grad präglad av maskulina 

värderingar till skillnad mot i Sverige där feminina värderingar är dominerande.    

Den australiensiska tullmyndigheten har strikta regler gällande vad som får föras in i landet och de 

myndigheter som beviljar importtillstånd till landet använder sig av annorlunda definitioner och 

standarder än de andra jämförbara länder tillämpar. Denna typ av statliga bestämmelser skapar en icke 

ekonomisk barriär (Harrell & Kiefer, 1993) av stor betydelse för små företag vilken kan hindra dem 

från att gå in på en marknad (Leonidou, 2004). Ytterligare en barriär av stor betydelse är okända 

importprocesser som innebär att hantera andra bestämmelser och förfaranden än vad företagen är vana 

vid. Företag bör arbeta proaktivt för att lösa och överkomma denna barriär. Beroende på vilken 

produkt som ett bioteknikföretag vill exportera till Australien innebär AQIS (Australian Quarantine 

and Inspection Service), TGA (Therapeutic Goods Administration) eller OCSEH (Chemical Safety 
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and Environmental Health) barriärer av olika betydelse. För icke terapeutiska produkter är AQIS den 

enda av dessa myndigheter som företaget har kontakt med. Fallstudien visar att även om processen hos 

AQIS ses som något tidskrävande och byråkratisk har företagen fått importtillstånd för alla produkter 

de sökt för och utgör därmed inget handelshinder av markant betydelse. När ytterligare tillstånd måste 

sökas hos TGA eller OCSEH är barriären av stor betydelse. Då tidsåtgången är lång, 6-18 månader, 

och de dokument som efterfrågas kan skilja sig från de som efterfrågas i till exempel USA och Europa 

innebär detta en kostsam process. Flera företag i fallstudien har avvaktat eller undvikit att ta in 

produkter av detta slag beroende på osäkerheten om en framtida försäljning kan komma att täcka 

kostnaderna för att få ett godkännande för produkten. En bra strategi är därför att initialt gå in på 

marknaden med produkter som inte behöver dessa tillstånd och därigenom erhålla mer kunskap om 

marknaden och bedöma om potential finns för de produkter som kräver särskilda importtillstånd. På 

detta sätt hjälper denna försäljning även till att finansiera den kostsamma ansökningsprocessen. 

Om ett svenskt bioteknikföretag önskar etablera verksamhet i Australien är det viktigt att noga 

analysera vilket kluster och placering som passar företaget bäst. Vilket kluster som lämpar sig bäst för 

ett utländskt bioteknikföretag beror på vilket bioteknikområde företaget är verksamt inom samt vilken 

typ av kluster som företaget föredrar att verka i. Ett kluster under utveckling eller ett moget 

bioteknikkluster med flera etablerade företag och forskningsinstitut. Klustret i New South Wales är en 

lämplig placering för företag verksamma inom Medical Devices samt Environmental Biotechnology. 

Vidare innehåller klustret ett flertal starka forskningsinstitut, två toppuniversitet och är även det näst 

största klustret för områdena Drug Discovery and Development och Diagnostics. Dock satsar inte 

delstatsregering lika mycket på infrastrukturen kring bioteknikindustrin som andra delstater gör. 

Victoria är Australiens starkaste kluster för bioteknik och dess delstatsregering satsar mycket på att 

främja området. Klustret är särskilt starkt inom områdena Drug Discovery and Development samt 

Diagnostics. Regionen är en lämplig placering för bioteknikföretag som önskar tillhöra ett kluster med 

många mogna bioteknikföretag, en gynnande infrastruktur för bioteknik samt en stark kunskapsbas. 

Delstaten Queensland är ett kluster under tillväxt och även denna delstatsregering investerar stora 

summor för att främja bioteknikindustrin. Klustret är särskilt starkt inom Agriculture och har flest 

antal företag inom detta område i landet. Därmed bör svenska företag verksamma inom agrikultur 

överväga att etablera sig inom detta kluster. Ett annat kluster under tillväxt är Western Australia med 

Perth som bas där flest företag är verksamma inom området Drug Discovery and Development. 

Klustret är dock geografiskt åtskilt från övriga bioteknikkluster vilket medför högre transportkostnader 

till övriga delar av Australien samt en avskildhet från övriga kluster och potentiella kunder. 

Genom att etablera sig i ett av de starka bioteknikkluster som finns i Australien erhålls en möjlighet att 

få tillgång till den forskning och utveckling som sker inom klustret. Denna tillgång till information är 

den faktor som är av störst betydelse för företag och den främsta anledningen till varför ett företag 

söker sig till ett kluster (Feldman, 2000). Kluster kan även bidra till att nya metoder och ny teknologi 
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upptäcks eller att för företaget viktiga forskningsallianser bildas.  Vidare poängterar Swann och 

Prevezer (1998) att bioteknikföretag attraheras till kluster innehållande en stark forskningsbas. 

Klustren i Victoria, New South Wales och Queensland erbjuder en kritisk massa av forskare och även 

tillgång till den infrastruktur som byggts upp kring dessa. Exempel därpå är den statliga 

forskningsmyndigheten CSIRO som mot en avgift erbjuder avancerad forskning, de CRCs 

(Cooperative Research Centers) som byggts upp för att stödja forskning och kommersialisering samt 

möjligheten att använda den synkrotron som nyligen invigts i Melbourne.  Utan egen närvaro i ett 

kluster är det svårt att ta del av den kunskap som etableras då den ofta sprids informellt och genom 

personliga relationer. I enlighet med Porter (1990) kan geografisk närhet och kulturell likhet bidra till 

att inhemska företag har lättare att få tillgång till denna information. Företagen i fallstudien har 

poängterat fördelarna med att vara verksamma inom ett specifikt kluster. Bland annat möjliggör detta 

att skapa en opinion kring företagets produkt, en tillgång till det nätverk som klustret erbjuder samt att 

företaget kan erhålla värdefull återkoppling. Säljprocessen förenklades även för de företag som själva 

etablerat säljverksamhet i landet. Detta betyder att även svenska företag kan dra nytta av att vara 

verksamma inom något av de starka bioteknikkluster som Australien erbjuder. 

8.3 Industridynamik 

Att bioteknikindustrin är global och att företag är verksamma inom ett flertal skilda bioteknikområden 

gör att på en marknad som den australienska, med endast cirka 500 företag, råder en begränsad 

inhemsk konkurrens. I enlighet med Porter (1990) har detta inneburit en öppenhet mot utländska 

företag och att en internationell konkurrenssituation råder. Då Australien länge varit ett förhållandevis 

isolerat land finns en tradition av att lösa problem på en inhemsk basis vilket skapat en innovativ 

kultur och en samarbetsvilja mellan australiensiska företag. Den hårda internationella konkurrensen 

inom bioteknikindustrin har bidragit till att denna industri är högprioriterad av den federala regeringen 

och de olika delstaterna. Detta har resulterat i att det existerar utarbetade strategier och ett flertal 

program för att stödja industrin. Den federala regeringen fokuserar på helhetsbilden och att skapa 

förutsättningar för FoU samt innovation. Delstaterna ansvarar för uppbyggnaden av industrin i 

respektive stat och utarbetar egna strategier och handlingsplaner för hur bioteknikindustrin ska 

utvecklas. Dessa följs kontinuerligt upp och resultat jämförs med uppsatta mål. Goda resultat har 

uppvisats och genom ökade skatteintäkter, fler arbetstillfällen och ökad export överstiger de 

samhällsekonomiska vinsterna två till tre gånger det investerade kapitalet.  De flesta program och 

incitament som kan erhållas i landet är endast öppet för australiensiska företag vilket skapar en 

konkurrensfördel för dem i förhållande till utländska konkurrenter som agerar på eller försöker ta sig 

in på marknaden. Dock kan utländska företag med eget australiensiskt dotterbolag och en etablerad 

verksamhet utnyttja de skatterabatter som finns för forskning och utveckling. Delstaterna är heller inte 

främmande för att ge investeringsstöd vid större utländska investeringar i delstaten.   
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Två ytterligare resurser som utländska företag kan utnyttja är möjligheten till att utföra kliniska studier 

samt en tillgång till konsulttjänster för kommersialisering av bioteknikforskning. När det gäller 

kliniska studier erbjuder Australien goda möjligheter för att genomföra studier i fas I och II. För fas III 

och IV studier kan befolkningsunderlaget dock i många fall vara för litet och dessa studier genomförs 

istället i internationella samarbeten. Delstaterna ansvarar för ansökningarna och det finns redan 

program på plats för att en studie ska kunna vara igång en vecka efter registrering. Genom ett gott 

samarbete mellan sjukvård och forskningsinstitutioner är det möjligt att få en expedierad process. 

Konsulttjänsterna är till för att stötta företag som ska omvandla forskningsresultat till en 

kommersialiserad produkt. På detta sätt får oerfarna företag tillgång till expertis inom företagsledning 

samt konsulternas egna kontaktnät.  

Tillgången till riskkapital för bioteknikföretag är något som upplevs som svårt för australiensiska 

bioteknikföretag och kapitalmarknaden anses som outvecklad. Svenska företag bör inte söka sig till 

denna marknad i hopp om att få tillgång till nytt riskkapital utan bör då söka detta på andra mer 

utvecklade kapitalmarknader.  

Ett kontinuerligt inflöde av kompetens är av stor vikt för att upprätthålla konkurrensfördelar inom en 

industri. Australien har idag spetskompetens inom bioteknikområdet och många studenter och 

doktorander från andra länder kommer till landet för att studera eller delta i forskningsprogram. Vidare 

deltar landets egna studenter samt doktorander i utbytesprogram, vilket ger ett inflöde av kunskap från 

hela världen och ökade möjligheter till forskningsallianser. Forskare i Australien har dock uttryckt en 

oro över att landets bästa studenter i allt större grad väljer andra utbildningsalternativ än de inom 

naturvetenskapen och de studenter som ändå väljer att utbilda sig inom bioteknik kan lämna landet för 

att arbeta i mer framstående länder. Australien riskerar därmed att i framtiden förlora sin 

konkurrensfördel och delar av sin kunskapsbas. I dagsläget finns dock en stark forskningsbas inom 

området och om riskscenariot blir verklighet handlar det om ett långt tidsperspektiv. 

8.4 Potentiell efterfrågan 

Denna rapport diskuterar den potentiella efterfrågan av bioteknikprodukter på den australienska 

marknaden i allmänhet och inte för specifika produkter. Detta betyder att denna diskussion kommer att 

utgå från allmänna nyckeltal. Bradley (2002) menar att slutsatser kring en potentiell marknad ska dras 

utifrån landets ekonomiska förhållanden samt den ekonomiska ställningen hos de inhemska företagen 

inom branschen. Papadopoulos et al (2002) kompletterar detta med import- och exportsiffror samt 

varors ursprungsland. Nedan följer en diskussion kring potentiell efterfrågan med utgångspunkt i 

ovannämnda variabler.     

Australien har en stadig ekonomi i världens toppskikt och är världens totalt trettonde största ekonomi 

med den tionde högsta BNP per capita. Landet var ett av få industriländer som inte gick in i en 
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recession under finanskrisen år 2008-2010 utan påvisade under denna period en positiv BNP tillväxt. 

Den australienska dollarn har förstärkts kraftigt och var i slutet av år 2010 för första gången starkare 

än den amerikanska dollarn. Handeln med omvärlden är omfattande. Läkemedel är landets fjärde 

största importvara och importen inom sjukvårdssektorn uppgår till A$ 11 miljarder årligen vilket är A$ 

6 miljarder mer än vad som exporteras inom branschen. Med en åldrande befolkning satsas 8,9 % av 

BNP eller US$ 3 986 per år och invånare på sjukvård vilket ger landet en plats bland de 15 länder i 

världen som satsar mest kapital inom detta område. Utläggen för forskning och utveckling står för 2,1 

% av BNP vilket placerar Australien på plats 12 i världen. I och med att landet undkommit den senaste 

ekonomiska krisen har det visat sig att marknaden erbjuder stadiga försäljningsinkomster för 

bioteknikföretag då inga direkta besparingar har skett inom den offentliga sektorn. Australien kan 

självklart inte jämföras med de allra största marknaderna i världen då dessa erbjuder betydligt större 

möjligheter men den kan i storlek, tillsammans med den närliggande Nya Zeeländska marknaden, 

jämföras med hela den skandinaviska marknaden (Sverige, Norge, Danmark). Dessutom satsar landet 

stora summor, både i reella tal och per capita, på sjukvård och FoU. En stor del av Australiens 

marknad för Life Science består av importerade varor och det finns en bred acceptans och öppenhet 

för utländska produkter. Det finns en lång tradition av svensk export till Australien och de svenska 

varorna har ett rykte av sig att hålla bra kvalitet vilket öppnar upp möjligheterna för nya svenska 

produkter att komma in i landet. Ett hot är dock valutarisken vilket alltid är fallet när det handlas i två 

mindre valutor som kronan och den australiensiska dollarn. De senaste åren har valutaändringen dock 

varit till Sveriges fördel. Trots en stärkt krona har den australiensiska dollarn ökat än mer i värde 

vilket resulterat i högre avkastning från landet.  

Som det sjätte största landet när det gäller antalet bioteknikföretag är den australiensiska 

bioteknikmarknaden av betydelse. De flesta nyckeltal inom området har visat på en tillväxt med en 

ökande marknad och lönsamhet. Börsvärdet för de börsnoterade bioteknikföretagen har ökat de senaste 

fem åren. Även de totala intäkterna har ökat och allt fler företag har gått från förlust till en verksamhet 

som går med vinst. Detta ger indikationer på att statens ökade fokus på kommersialisering av 

forskningsresultat vid ansökan om stöd samt de program som framtagits för att praktiskt bistå företag 

att bli mer lönsamma har givit effekt. IBIS World (2010) förutspår en fortsatt tillväxttakt på 

marknaden med 4,4 % per år fram till år 2015. Den årliga ökningen av antalet företag har dock 

minskat de senaste tre åren. Från 10 % årligen i början av 2000-talet till ungefär 1-3 % årligen. Detta 

kan bero på att olönsamma företag konkurrerats ut från marknaden. Vidare kan det även vara en 

indikation på att marknaden är på väg att mogna då tillväxttakten för antalet företag har börjat plana 

ut. Även de ökande intäkterna och lönsamheten tyder på detta. Med ökade intäkter på marknaden och 

en stabil tillväxt finns det goda möjligheter att få del av marknaden även för utländska företag vid 

introduktion av konkurrenskraftiga produkter.  
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Det finns flertalet bioteknikområden som erbjuder möjligheter av olika karaktär för svenska företag i 

Australien. Landet har en mycket stark forskningsindustri där mycket kapital investeras för att främja 

industrin ytterligare. Detta innebär att det finns en potentiell marknad för företag som erbjuder 

produkter vars användningsområde återfinns inom forskning och utveckling. Därmed erbjuds en 

potentiell marknad för företag verksamma inom Biotech Tools and Supplies samt Bioproduction. 

Detta är två bioteknikområden där Sverige har en fördel i jämförelse med Australien vad gäller antal 

företag samt pågående forskning. Sverige har även stark en tradition inom dessa områden, vilket är till 

de svenska företagens fördel. Terapeutiska bioteknikområden (Drug Discovery, Biotech Medical 

Technology och Drug Delivery) samt Diagnostics är det område där Australien har en stark position 

både inom forskning och i antal företag. Tillsammans med ett stort antal utländska företag på 

marknaden innebär det en konkurrensutsatt miljö vilket främjar innovationer och utveckling men 

samtidigt innebär att företag som vill ge sig in på marknaden möter en stor konkurrens.  En dyr och i 

många fall långdragen introduktionsprocess genom TGA eller OCSEH gör att det behövs en 

betydande marknad för de produkter som introduceras, något som Australien i sig inte alltid kan 

erbjuda med sitt begränsade befolkningsmaterial. De största möjligheterna för svenska terapeutiska 

bioteknikföretag uppstår om ett företag kan erbjuda en framgångsrik nischad produkt av hög kvalitet 

till ett konkurrenskraftigt pris för vilken det har identifierats en substantiell marknad. Agriculture är en 

potentiellt intressant marknad på grund av dess stora betydelse för Australien. Jordbruksprodukter 

utgör en stor del av landets export och är en viktig inkomstkälla. Nya bioteknikprodukter som erbjuder 

förbättringar med stor betydelse för framtida produktion har av denna anledning stora kommersiella 

möjligheter. Detta kan handla om avel av djur samt motståndskraft mot ohyra, hetta eller väta för 

växter. Cirka en sjättedel av Australiens bioteknikföretag är verksamma inom agrikultur och det 

bedrivs mycket och bra forskning inom området, dock kommersialiseras inte denna forskning i den 

utsträckning som är önskvärd enligt våra intervjukällor. På grund av områdets stora betydelse för 

landet finns ett stort behov av konkurrenskraftiga produkter och detta innebär möjligheter för svenska 

bioteknikföretag att antingen introducera egna framgångsrika produkter eller att ta vara på den 

kunskap som finns i Australien och i samarbete med dem utveckla nya produkter. Med en något 

starkare forskning än Australien inom området (se diagram 11 och 12) är Sverige gott utrustade för 

denna typ av samarbeten. Inom Environmental Biotechnology och Food-related Biotechnology pågår 

mycket framstående forskning både i Sverige och i Australien. Inget av länderna har dock en industri 

som matchar den forskning som utförs. Dessa framtidsbranscher lämpar sig därför för att utveckla 

forskningsallianser och därigenom ta tillvara på den kunskap som finns i de båda länderna och på lång 

sikt utveckla fler företag i branschen. Även Industrial Biotechnology är ett forskningsområde av 

intresse där Australien har en framstående position vilket är något som svenska företag och forskare 

verksamma inom detta område bör ta vara på. De företag som existerar inom de tre sistnämnda 

framtidsbranscherna har goda möjligheter att ta tillvara på den forskning som utförs i Australien för att 
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förbättra konkurrenskraften i företaget. Australien erbjuder även en bra testmarknad för denna typ av 

produkter.       

Genom att vara verksam på den Australiensiska marknaden öppnas en möjlighet att verka på den Nya 

Zeeländska marknaden. Denna marknad är liten men bör inte uteslutas om företaget har en närvaro i 

Australien. Det går att administrera sin verksamhet i Nya Zeeland från Australien men det kan vara 

svårt att söka nya kunder och den Nya Zeeländska marknaden bör behandlas unikt då landets invånare 

inte uppskattar att behandlas som australiensare. Tidigare kunde Australien ses som en ingångsport till 

en sluten asiatisk marknad. I och med en allt öppnare industri- och handelsklimat har denna betydelse 

minskat betydligt och i denna studie har ett sådant samband inte kunnat styrkas.   
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9. Slutsats 

De slutsatser som kan dras från studien och de begränsningar som den har sammanfattas i detta 
avsnitt tillsammans med rekommendationer om fortsatt forskning på området. 

En övervägande del av de svenska bioteknikföretagen har ingen närvaro på den australiensiska 

marknaden. Det finns en okunskap om marknaden och ett lågt intresse för att etablera verksamhet i 

landet. Den främsta anledningen till detta är det långa geografiska avståndet till marknaden. Alla 

tillgängliga marknader bör analyseras för att identifiera strategiskt viktiga marknader och en potentiell 

marknad ska ej negligeras enbart på grund av det geografiska avståndet. För att få en god utvärdering 

av den australienska marknaden är det nödvändigt att aktivt söka information genom att utnyttja 

nätverk och etablera kontakter och därigenom erhålla en relation till landet. Det geografiska avståndet 

medför att marknaden inte bör behandlas ad hoc utan en strategisk långsiktig plan krävs för 

verksamheten. Oregelbunden export till Australien bör undvikas och även vid export genom 

mellanhand krävs mer än ett ytligt engagemang för att uppnå framgång på marknaden.   

Australien är världens trettonde största ekonomi med ett gynnsamt företagsklimat. Landet erbjuder 

goda förhållanden för bioteknikföretag med god infrastruktur för forskning, tillgång till betydande 

kluster, en högutbildad arbetskraft samt forskning av mycket hög kvalitet. Kluster är av särskild 

betydelse för bioteknikföretag då detta ger tillgång till en stark forskningsbas och bidrar till en 

innovationsfrämjande miljö. Därmed betraktas landets starka kluster som en fördel även för utländska 

företag. Dock är det viktigt att arbeta aktivt med att etablera kontakter och bygga upp ett nätverk inom 

klustret för att få del av dess fördelar. Kostnaderna för arbetskraft, lokaler och dess avstånd till övriga 

marknader medför att landet inte bör penetreras av de företag som söker en plats för produktion, för 

detta ändamål bör andra marknader övervägas.  En betydande handelsbarriärer som har identifierats är 

ett strikt ramverk med särpräglade krav och långa behandlingstider kring godkännandet av 

terapeutiska bioteknikprodukter av det australiensiska läkemedelsverket (TGA). Andra svårigheter för 

utländska företag som agerar på marknaden är en svag kapitalmarknad, ett främmande 

importförfarande, valutarisker samt kommunikationssvårigheter på grund av stora tidsskillnader. 

Bioteknikmarknaden i Australien har haft en positiv tillväxt när det gäller antal företag och 

omsättning. En fortsatt årlig tillväxt på 4,4 % förutspås de kommande fem åren. Marknaden är 

substantiell och hamnar bland de tio största i världen. Den är dock isolerad och Nya Zeeland är den 

enda naturliga närmarknaden. En övervägande del av de bioteknikprodukter som konsumeras i landet 

importeras vilket innebär en öppenhet för utländska företag och produkter. Med en kvalitativ och 

kvantitativ forskning utgör Australien en god marknad för produkter relaterade till forskning. Två 

områden där detta erbjuder möjligheter för svenska företag är inom Biotech Tools and Supplies samt 
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Bioproduction. Detta på grund av dess starka position både när det gäller antalet företag och 

framstående forskning inom dessa fält. Den tidskrävande och ibland svårforcerade 

godkännandeprocessen hos TGA samt en påtaglig konkurrens inom det terapeutiska området innebär 

att de största möjligheterna för små och medelstora svenska bioteknikföretag uppstår om företaget kan 

erbjuda en framgångsrik nischad produkt av hög kvalitet med ett konkurrenskraftigt pris. 

Den bibliometriska studien visar att både Sverige och Australien ligger i framkant vad det gäller 

forskning inom de båda framtidsområdena Environmental Biotechnology och Food-related 

Biotechnology. Detta betyder en potential för välutvecklade forskningsallianser vilket kan utmynna i 

att nya företag skapas inom områdena i de båda länderna.  

9.1 Begränsningar och förslag till framtida forskning 

Studien innehåller flertalet begränsningar. Den största har varit att finna jämförbar, korrekt och aktuell 

statistik för bioteknikområdet angående import- och exportsiffror samt data gällande den svenska och 

den australiensiska bioteknikmarknaden. Statistiken är beroende av en enhetlig använd definition av 

vad ett bioteknikföretag är, vilket helt saknas. Handelsstatistik saknar unika SITC-koder för bioteknik 

och av denna anledning har bredare definitioner av begreppet använts vilket även inbegriper områden 

utöver bioteknik. Det finns ingen enhetlig användning av statistik inom bioteknikområdet vilket leder 

till att data från olika länder kan vara mycket svåra att jämföra. För en mer korrekt bild av de båda 

bioteknikmarknaderna krävs att egen primärdata med en enhetlig metod tas fram från de båda 

länderna. Ett försök till jämförelse har ändå gjorts i denna studie och efter genomgång av ett stort urval 

av tillgänglig data kan tydliga indikationer och mönster urskiljas.   

Vid den bibliometriska studien var antalet tidskrifter begränsad till det urval som fanns tillgänglig i 

den databas som användes för att extrahera data. Varje kluster innehöll tio nyckelord. Med ett något 

större antal hade vissa kluster varit enklare att kategorisera. Kategoriseringen av kluster begränsades 

till den kunskap författarna innehar i ämnet. För en bättre reliabilitet skulle kategoriseringen ha 

replikerats av forskare inom området och resultatet därefter sammanförts och analyserats. En önskan 

var att utföra en patentsökning med samma metodologi som den bibliometriska studien. Detta var inte 

möjligt att genomföra på grund av begränsningar i den databas som användes. En sådan studie hade 

skapat en bild av hur mycket och vilken forskning som kommersialiseras. Nämnas skall dock att en 

relativ liten del av innovationerna inom bioteknikområdet patenteras.   

Vid fältstudien begränsades intervjuerna till två geografiska områden, Victoria och New South Wales. 

Detta på grund av tidsbrist, geografiska avstånd samt att en större vikt lades vid de två dominerade 

klustren i landet. Detta kan ha påverkat resultatet något och en mer omfattande studie hade krävt 

intervjuer i alla regioner samt med ett större urval av respondenter. 
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Vid studien identifierades tre potentiella framtida forskningsområden inom ämnet. (1) Den 

australienska federala staten och de enskilda delstaterna har utarbetat strategier för industrins 

utveckling och genomfört många främjande infrastrukturprojekt, program för kommersialisering samt 

utvecklat andra stödfunktioner. Dessa har givit resultat och varje investerad dollar ger en 

samhällsekonomisk vinst på upp till tre gånger det satsade kapitalet. Vad har Sverige att lära från 

dessa satsningar och hur ska en framgångsrik strategi för utveckling av den svenska 

bioteknikmarknaden se ut?   (2) Denna studie har beskrivit den australiensiska bioteknikmarknaden i 

allmänna ordalag och vissa generaliseringar har gjorts. Detta då studien inte har utförts för ett enskilt 

företag utan ska behandla industrin i sin helhet. Ett intressant projekt vore att titta närmare på ett 

specifikt område och matcha den aktivitet som utförs inom denna i Sverige med den som sker i 

Australien. (3) Australien har satsat stort på att skapa CRCs inom ett stort antal områden. Detta för att 

skapa en kritisk massa inom en small nisch och för att kunskap inom området lättare ska kunna spridas 

till intressenter i landet. Vad har resultatet av detta program blivit? Har de uppsatta målen uppnåtts och 

har detta resulterat i bättre och mer kommersialiserad forskning? Är detta ett program någonting för 

Sverige att lära av och satsa på i framtiden?  
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Bilagor 

Bilaga 1. Myndigheter  

Användbar information för svenska bioteknikföretag som önskar exportera produkter till 
Australien. 

De flesta bioteknikprodukter som skall importeras till Australien behöver ett importtillstånd, detta 
tillstånd utfärdas av AQIS (Australian Quarantine and Inspection Service). Ett importtillstånd från 
AQIS gäller vanligtvis i två år och tar ungefär en månad att erhålla i ett initialskede. Vid förnyelse av 
importtillståndet är tidsåtgången något kortare.  Vissa ämnen är dock förbjudna att importera till eller 
exportera ut från Australien utan att företaget har en särskild import- eller exportlicens för dessa gods. 
Dessa licenser är vanligen årliga licens som behöver uppdateras varje år. Vidare behöver varje 
substans ett särskilt tillstånd för att få importeras eller exporteras. Detta i enlighet med förordning 5 i 
Customs (Prohibited Imports) Regulation från år 1956 samt förordning 10 i Customs (Prohibited 
exports) Regulations från år 1958. Licens samt tillstånd utfärdas av Office of Chemical Safety and 
Environmental Health (OCSEH) eller Therapeutic Goods Administration (TGA) beroende på vilken 
substans som avses importeras eller exporteras. En lista över substanser som kräver särskild 
importlicens och tillstånd finns att tillgå på Australian Government Department of Health and Ageing, 
här finns även generell information för importörer eller exportörer av produkter med substanser där 
särskilda licenser och tillstånd krävs. 

Australian Quarantine and Inspection Service information om import av produkter: 

http://www.daff.gov.au/aqis/import 

Ansökningsformulär för importtillstånd hos AQIS: 

http://www.daff.gov.au/forms/aqisforms/import 

Lista över substanser som behöver särskilt importtillstånd finns att tillgå på följande adress: 
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/ocs-treaties-compliance-prohibited-
impexp-precursor.htm 

Ansökningsformulär och riktlinjer för särskilda licenser och tillstånd kan laddas ned på följande 
adress: 
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/application-forms-and-guidelines 

För de substanser där ansökan av licens och tillstånd genomföres till TGA finns ytterligare information 
att tillgå på följande länk: 
http://www.tga.gov.au/impexp/commercial.htm#impaust 

Företag behöver en sponsor för TGA, med detta menas en person som hanterar ansökningar och 
dokumentation och som är ansvarig för kommunikation med myndigheten. För mer information: 
http://www.tga.gov.au/adr/pharmaco.pdf 

Företag som är verksamma i Australien måste följa de regler och bestämmelser som gäller för företag i 
landet. Myndigheten Australian Securities & Investments Commission (ASIC) efterföljer Corporations 
Act 2001 och ansvarar för att denna efterföljs. 
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Information för utländska företag som önskar registrera verksamhet i Australien finns på nedanstående 
två länkar: 
http://www.asic.gov.au/asic/asic.nsf/byheadline/Foreign+Companies?opendocument#who 
http://www.icciaus.com.au/UserFiles/Setting%20up%20and%20Running%20a%20Company%20in%
20Australia.pdf 

För att en god konkurrensmiljö ska råda finns Trade Practices Act som reglerar att inte priskarteller, 
bojkotter eller andra icke främjande förekomster ska råda. Trade Practices Act skyddar bland annat 
kunder från att missvisande reklam och erbjudanden publiceras som kan misstolkas vad gäller pris, 
kvalitet samt ursprungsland. Information kring detta finns att tillgå på The Australian Competition & 
Consumer Commission: http://www.accc.gov.au 

För information om arbetsvisum och migrationsfrågor se Australian Government, Department of 
Immigration and Citizenship: http://www.immi.gov.au 

För information gällande skatteregler för företag och invånare i Australien besök Australian Taxation 
Office: http://www.ato.gov.au/  

Information om att utföra kliniska studier i Australien finns på: http://www.clinicaltrials.org.au 

Information från de olika delstaterna vad gäller prioriterade industrier, investerings- och affärsklimat. 

New South Wales: http://www.business.nsw.gov.au 

Victoria: http://www.business.vic.gov.au 

Western Australia: http://www.pir.sa.gov.au/ 

South Australia: http://www.bioinnivationsa.com.au 

Tasmania: http://www.development.tas.gov.au 

Queensland: http://www.industry.qld.gov.au 
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Bilaga 2. Bibliometrisk sökning  

Beskrivning av metoden använd för den bibliometriska sökningen. Skriven av professor Ulf 
Sandström vid Kungliga Tekniska Högskolan. 

The analysis rests on one underlying idea: the literature on the study is organized according to 
different themes held together by different topics and research communities.1 Those differences show 
up in the use of references, and, therefore, scientometric methods can disclose, to a large extent, the 
actual organization by using references as the unit of analysis.  

Basically there are two methods for clustering of references; 1) co-citations, and 2) bibliographic 
coupling. Co-citation is the number of times a pair of documents has been cited in subsequent papers 
(Small, 1973). Bibliographic coupling is a grouping according to papers using the same references, or, 
to put it in correct terms, the distance between papers is determined by the number of shared 
references (Kessler, 1961). The former method, co-citations, has many benefits, but also a main 
drawback: there is a need for a long time-period for documents to get cited in order to perform an 
analysis and in this case, with social science subjects, we would need, at least, a five year citation 
window.  

The procedure for clustering of papers, then, is based on shared references, or bibliographic coupling 
(Kessler, 1961). In the first step a co-occurrence matrix is produced with the ten most pertinent edges 
using the similarity measure of Salton’s Cosine Index. From that we perform a graph layout using 
OpenOrd2 using a similarity file based as input. Clusters are created using a average-linkage 
algorithm. Every article’s position in the matrix (x, y) and their edges were used to assign papers to 
clusters in two iterations. 

In order to receive information on each cluster a procedure of extracting noun phrases was the next 
step. Based on “Title”, “Abstract” and “Keywords” to each document, terms were produced using a 
method that identifies phrases and computes the frequencies and the centrality of the phrases. 
Basically, the method search for sequences of words that match the pattern of terminological phrases. 
We tend to consider only those phrases that consist of two or three words. With this method all noun 
phrases for the papers was extracted. The highest frequencies of words for each cluster of articles were 
identified.  

There are about 161 clusters in this literature. Each cluster is, of course, described by many terms and 
in this search the ten most frequent ones are used, it gives a quite reasonable picture of the field as 
such. It should be noted that some of the terms are duplicated in order to secure their representation in 
the search. This also makes visible the propagation of each cluster, and illustrates that some of the 
clusters apparently occupies space in corridors alongside other clusters.  

                                                      
1 Themes can also be understood as “research fronts”, see e.g. Boyack & Klavans (2010). 
2 OpenOrd by Sandia, see Martin et al. (2011), also known under the name of DrL.  
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Bilaga 3. Tidskrifter till den bibliometriska studien 

En lista över de tidskrifter som användes till den bibliometriska studien. 

Totalt användes 67 tidskrifter inom bioteknikområdet som rådata för att göra den bibliometriska 
studien. Dessa hämtades från databasen Web of Science. 

• Agro Food Industry Hi-Tech 
• Animal Biotechnology 
• Applied Biochemistry And Biotechnology 
• Applied Microbiology And Biotechnology 
• Biocatalysis And Biotransformation 
• Biocontrol Science And Technology 
• Biomarkers 
• Biopharm International-The Applied Technologies Of Biopharmaceutical Development 
• Bioscience Biotechnology And Biochemistry 
• Biotechnic & Histochemistry 
• Biotechnology & Biotechnological Equipment 
• Biotechnology Advances 
• Biotechnology And Applied Biochemistry 
• Biotechnology And Bioengineering 
• Biotechnology Letters 
• Biotechnology Progress 
• Bmc Biotechnology 
• Cancer Gene Therapy 
• Cell Separation: Fundamentals, Analytical And Preparative Methods 
• Cloning And Stem Cells 
• Comparative And Functional Genomics 
• Current Opinion In Biotechnology 
• Current Opinion In Molecular Therapeutics 
• Disease Markers 
• DNA Sequence 
• Electronic Journal Of Biotechnology 
• Engineering In Life Sciences 
• Enzyme And Microbial Technology 
• Food And BioProducts Processing 
• Food Biotechnology 
• Food Technology And Biotechnology 
• Gene Therapy 
• Genetic Counseling 
• Genetic Engineering News 
• Journal Of Bioactive And Compatible Polymers 
• Journal Of Biomedicine And Biotechnology 
• Journal Of Biomolecular Screening 
• Journal Of Bioscience And Bioengineering 
• Journal Of Biotechnology 
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• Journal Of Chemical Technology And Biotechnology 
• Journal Of Gene Medicine 
• Journal Of Industrial Microbiology & Biotechnology 
• Journal Of Microbiology And Biotechnology 
• Journal Of Molecular Microbiology And Biotechnology 
• Journal Of Tissue Engineering And Regenerative Medicine 
• Marine Biotechnology 
• Metabolic Engineering 
• Minerva Biotecnologica 
• Molecular And Cellular Probes 
• Molecular Biotechnology 
• Mutation Research-Fundamental And Molecular Mechanisms Of Mutagenesis 
• Mutation Research-Reviews In Mutation Research 
• Nature Biotechnology 
• New Biotechnology 
• Oligonucleotides 
• Plant Biotechnology 
• Plant Biotechnology Journal 
• Plant Breeding 
• Plant Cell Tissue And Organ Culture 
• Preparative Biochemistry & Biotechnology 
• Protein Expression And Purification 
• Stem Cells 
• Systematic And Applied Microbiology 
• Tissue Engineering 
• Tissue Engineering Part C-Methods 
• Trends In Biotechnology 

• World Journal Of Microbiology & Biotechnology 
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Bilaga 4. Enkätundersökning  

Enkät utskickad via e-post till 96 svenska företag med bioteknik som huvudverksamhet.  

1. Har ni verksamhet i Australien? Om ja, egen eller i ett samarbete?  

2. Om ni inte har egen verksamhet eller samarbetspartner i Australien, vad är anledningen till att 

ni inte har satsat på den australiensiska marknaden? Om ni har någon verksamhet i Australien, 

vilken typ av verksamhet har ni där, var är den lokaliserad och är det genom en 

samarbetspartner eller återförsäljare. I så fall vilken?  

3. Har ni något forskningssamarbete med Australien? 

4. Har ni verksamhet i något annat land? Om ja, egen eller i ett samarbete?   
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Bilaga 5. Frågeformulär  

Frågeformulär utskickad till de 18 företag i enkätverksamheten som svarade att de hade en 
distributör i Australien. 

1. Vad var den främsta anledningen till att ni började söka distributörer i Australien? 

2. Hur valdes distributören? 

3. Har ni haft några svårigheter som är relaterade till er försäljning i Australien? 

4. Vilka mål har ni med er närvaro i Australien och hur har ni lyckats uppfylla dessa mål? 

5. Vilka fördelar respektive nackdelar anser ni att den Australienska bioteknikmarknaden har i 

jämförelse med den svenska? 

6. Har ni eller har ni haft några forskningssamarbeten i Australien och hur har dessa fungerat? 


