Global attraktionskraft
genom regional stimulans
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Hotlist – En metodik för ökad konkurrenskraft,
tillväxt och sysselsättning i små- och medelstora
företag inom life science

02

PROJ EKTSA M M A N FATTN I NG

Hotlist – En metodik för ökad konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning i SME
Vi vill tacka Tillväxtverket som under 5 år finansierat projektet ”Metodik
för ökad konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning i SME
(Del 1-3)” – ett arbete med att skapa global attraktionskraft genom
regional stimulans med fokus på små- och medelstora life-scienceföretag
(SME) i Stockholmsregionen.
Stockholms och Sveriges framtid finns på många sätt hos innovativa och
kunskapsintensiva företag. Dessa bidrar till att skapa tillväxt i Sverige med
hjälp av ökad export samt attraktion av kapital och talanger. Vi måste
därför skapa ännu bättre förutsättningar för dessa företag att utvecklas.
Nyckeln är ett affärsnära, långsiktigt och kvalificerat samarbete mellan
företag, främjare och investerare.
Ylva Hultman

Head of life science
Investment promotion
ylva.hultman@stockholm.se
Phone +46 8 508 280 65
Mobile +46 70 472 80 65

Varför behövdes projektet? Invest Stockholm uppmärksammade
2014 att SME inom den kapitalintensiva branschen life science fick allt
svårare att attrahera utländskt kapital. En analys gav vid handen att det
internationella riskkapitalet halverats under en 5-årsperiod samtidigt som
de investerare som fanns kvar blivit mindre riskbenägna. Andra skäl till
minskad kapitalförsörjning handlade om bristande kunskap och insikter
hos regionens bolag om förutsättningarna för att få investeringar samt
investerarnas kunskaper om de möjligheter som finns. Detta hämmar
konkurrenskraft, tillväxt och expansion av SME som i sin tur medför att
potentiella skatteintäkter uteblir.
Vår modell Genom ökad synlighet av innovativa SME gentemot
investerare i kombination med spridning av kunskap till SME:erna om
bland annat vägar till kapitalisering, industrisamarbeten mm. så skapas
förutsättningar för bättre matchmaking mellan företag och investerare.
Vad har vi åstadkommit? Trots pågående pandemi i projektets
slutfas har 15 investeringar/industrisamarbeten genomförts. Dessutom
har fler än 1250 möten mellan investerare och start-ups hållits och drygt
35 aktörer har samverkat samtidigt som ett flertal långtgående och
initierade investeringsdiskussioner pågår. Insatserna har skapat över 120
nya heltidsjobb i regionen samtidigt som kunskapen om Stockholms olika
styrkeområden har ökat bland utländska investerare. Arbetsmetodiken
har vidare skalats till andra styrkeområden som Cleantech och IKT inom
Invest Stockholms verksamhetsområde. Sist men inte minst har projektet
bidragit till ökad jämställdhet, främst med avseende på andelen kvinnor i
ledningsgrupper samt andelen anställda med utländsk bakgrund.
Framtiden Behovet av detta arbete är kontinuerligt och inte bara för
företag inom life-sciencesektorn utan även för andra kunskapsintensiva
områden. Arbetet fortlöper inom Invest Stockholms verksamhet så
välkomna att kontakta oss.
Tack till alla deltagare för allt ni bidragit med och för ett gott
samarbete, gemensamt bygger vi ett starkt och attraktivt Stockholm med
konkurrenskraftiga och växande företag!
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BAKG RUN D / BEHO V

Behov av rådgivning och stöd
Hotlist-målgrupper

Projektnamn: Metodik för ökad konkurrenskraft,
tillväxt och sysselsättning i SME
Projektägare: Invest Stockholm

Investerare

Projektperiod: 2015–2020
Syfte: Effektivisera Invest Stockholms arbete med att stärka företag i
internationaliseringsprocessen och attrahera investerare till små- och
medelstora företag (SME) i Stockholmsregionen.

Internationella investerare
som erbjuder kapital och/
eller industrikontakter

Främjare

Aktörer i regionen som har
som uppdrag att främja
företagande på olika sätt
genom tex investeringar,
affärsutveckling, coachning,
inkubation ökad innovationsförmåga och utnyttjandet av
befintliga strukturer. Exempel
H2, STING, Almi,
co-working arenor m fl

SMEs

Regionens små och medelstora life science företag.
Olika typer av ägarstruktur
(map, ursprung och kön)
hos SME uppmuntras

Arbetssätt: Vidareutveckla metoder för att effektivt kommunicera
investeringsmöjligheter i innovativa SME till utländska investerare och
industriella partners. Arbetet utgår från kommunikationsverktyget
life science Investment Hotlist där information om några av regionens
mest intressanta SME presenteras.

✔ Internationellt riskkapital har halverats de senaste fem åren, och de
investerare som finns kvar är mindre riskbenägna. Detta drabbar framför
allt SME inom life science-sektorn, som är en kapitalintensiv bransch
där företagen behöver stora investeringar hela vägen från innovation
till marknad. En bristande investering kan hämma små och medelstora
företags chanser till konkurrenskraft, tillväxt och expansion.
✔S
 ME inom life science lyckas inte attrahera investeringar i tillräcklig
utsträckning för att kunna växa och utvecklas. SME har behov av
rådgivning och stöd för att identifiera och få kontakt med potentiella
investerare.
✔ Investerare har behov av relevant och sammanställd information om
innovativa SME inom life science i Stockholmsregionen.
✔ F ör att nå framgång i arbetet med att öka antalet investeringar i SME
inom life science i Stockholmsregionen behövs ytterligare samverkan och
kommunikation mellan företagsfrämjande aktörer i Stockholmsregionen.
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M ETOD/KO N C EP TBES KR I V N IN G

Identifiera, kvalificera och utveckla
➜ Identifiera
Syfte & Mål

Discover

✔ Identifiera potentiella investerare till Hotlist-bolag
✔ F örstå investerares behov och kriterier
✔ Identifiera Hotllistbolag och nya bolag som motsvarar investerarnas kriterier
Lärdomar

Identifiera potentiella
investerare och
presentera Hotlist

✔S
 amarbeta med andra investeringsfrämjare och deras nätverk för att komma
i kontakt med investerare
✔E
 tablera egna långsiktiga kontakter med investerare
Innehåll

✔K
 ontakta utländska investerare
✔ L eads-genererande möten med investerare på till exempel internationella
investerarkonferenser
✔A
 nvända Hotlist som ett verktyg för att presentera bolag som finns i
Stockholmsregionen

Qualify

➜ Kvalificera
Syfte & Mål

Kvalificera och
introducera kontakt
mellan investerare och
Hotlist-bolag

✔Ö
 kad förståelse för investerares behov och kriterier
✔K
 valificerade leads som kan leda till investering eller samarbete med
Hotlist-bolag
✔ F örsta kontakt mellan potentiell investerare och Hotlist-bolag
Lärdomar

✔K
 valificeringsprocessen är mycket tids- och resurskrävande
✔D
 et krävs ständig kontakt med investerare (och Hotlist-bolag) eftersom deras
behov och intressen ändras hela tiden
Innehåll

Develop

Stödja och utveckla
kontakt mellan
investerare och bolag

✔ F ortsatt kontakt med investerare (e-post, telefon eller fysiska möten)
✔S
 kicka förslag på Hotlist-bolag till investerare utifrån deras kriterier
✔S
 öka efter nya bolag som ännu inte finns på Hotlist
✔ Introducera kontakt mellan Hotlist-bolag och potentiell investerare

➜ Utveckla
Syfte & Mål

✔ F ördjupad kontakt och utbyte mellan investerare och Hotlist-bolag
✔ Investeringar eller samarbeten mellan investerare och Hotlist-bolag
Lärdomar

✔D
 et tar oftast flera år från första kontakt till investering i bolag
✔V
 iktigt med kontinuerlig uppföljning (med både investerare och Hotlist-bolag)
för att fånga upp investeringar
Innehåll

✔ Överföra information mellan Hotlist-bolag och investerare
✔A
 rrangera investerarmöten där investerare träffat Hotlistbolag och fått lära
sig mer om Stockholms life science-scen
✔B
 oka in möten för att presentera Hotlist samt göra intron till Hotlist-bolag på
internationella investerarmöten
✔ F ölja upp genomförda investerarmöten för att säkerställa att kontakten hålls
vid liv och utvecklas

AKTIVITETER
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Exempel på genomförda aktiviteter
➜ Investerare
Invest in the future
Meet the next generation companies from
Invest Stockholm’s Life Science Investment Hotlist
There will be presentations of a wide range of Biotechnology
innovations with implications for diagnostics, treatments and
research tools such as: vaccines, engineered materials, DNA
based immunomodulatory sequences (DIMS), in situ sequencing,
3D spheroid culture systems, cell- and gene therapy.

September 12 at 10:40-11:45 am
Conference Room C
Nordic Life Science Days
Presenting companies:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invest Stockholm, Investment opportunities
Cartana
Abera Bioscience
InDex Pharmaceuticals
NextCell Pharma
Sigrid Therapeutics
Sinfonia Biotherapeutics
Hepa predict
ILYA Pharma
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✔S
 elektion av relevanta investerare baserade på matchning mot målgrupps
bolag: Invest Stockholm har deltagit vid internationella/nationella konferenser och investerarmöten för att bygga och underhålla kontakter med
investerare.
✔ Identifiering av utländska investerare: Invest Stockholm har identifierat
och fått direktkontakter med investerare vid framförallt investerarkonferenser. Utländska kapitalinvesterare och industriella samarbetspartners
med intresse av att investera i eller samarbeta med Hotlistbolagen har
även identifierats med hjälp av bland annat Business Sweden i Korea och
Japan, samt Sweden BIO.

➜ SME
✔ Identifiering av nya relevanta målgruppsbolag för Hotlist: Invest Stockholm
har identifierat nya relevanta SME för Hotlist genom att delta i pitchaktiviteter, mediabevakning och eget nätverk.
✔ F örmedling av Hotlist-bolag till andra investeringsfrämjare, genom dessa
har bolagen fått ännu ett skyltfönster mot världen, vilket bland annat har
resulterat i konkreta kontakter med utländska investerare och samarbetspartner. Det finns exempel på Hotlist-bolag som har tecknat sekretessavtal
med utländska samarbetspartner där andra investeringsfrämjare introducerat kontakten.

Samhällets fokus måste ligga på att stödja små och
medelstora företag som vill växa. Det är de som ska
skapa sysselsättning och trygga Sveriges framtida
välstånd”
VINNOVA

✔K
 artläggning och kontakt
med utländska änglar, crowd
funding och family offices för
att öka tillgången till ett mera
diversifierat kapital.

➜ Främjare
✔O
 mvärldsbevakning och benchmarking: Invest Stockholm har bevakat,
jämfört och uppdaterat sin metod genom bland annat kontakter med
andra företagsfrämjare både i och utanför Sverige, samt löpande kontakt
med investerare och bolag inom life science.
✔ L ångsiktigt relationsbyggande och utveckling av nätverk – referensgrupp,
styrgrupp samt att bolag från Hotlist förmedlats till andra investeringsfrämjare vilket fördjupat relationerna samt byggt tillit för långsiktigt utbyte
av kontakter.

AKTIVITETER

➜ Hållbarhet

“

✔P
 rojektet har beaktat miljöaspekten genom att till exempel välja tåg
framför flyg till investerarkonferenser där det är möjligt, klimatkompensera
flygresor, maximera antalet möten vid investerarkonferenser och sprida
information digitalt snarare än genom trycksaker. Under 2020 har alla
internationella investerarkonferenser genomförts digitalt som en direkt
effekt av coronapandemin. Detta har inneburit att projektet har kunnat
delta vid ännu fler konferenser och möten än tidigare år, eftersom
deltagandet har kunnat ske på distans utan resor.

Nu har vi diskussioner med industrin som har blivit till
genom Hotlist. Det har inte lett till något samarbete idag
men vi har fått en kontakt in i dessa bolag. Man måste
skaffa sig ett nätverk och det har Hotlist hjälpt till med.
Såna avtal kan ta år innan man tecknat ett sådant.”

“

✔S
 eminarier kring olika teman
med bl a branschexperter från
USA, Korea och Kina om vilka
krav bolagen behöver uppfylla
för att vara aktuella för investering i respektive marknad.

✔S
 kalning av arbetsmodellen till andra styrkeområden inom Invest
Stockholm såsom IKT och Cleantech skapar hållbara och jämförbara
arbetsmetoder.

En viktig framgångsfaktor för att medicintekniska företag ska växa till kritisk storlek
är att tidigt nå ut till en betydande marknad. Exportfrämjande åtgärder och praktiskt
stöd vid utveckling av företagens internationaliseringsstrategier är av stor betydelse.
Systematisk marknadsbearbetning och kontakter med andra företag, aktörer och
kundsegment är nödvändigt för utveckling. Detta gäller både internationellt och
nationellt för strategiska samarbeten, affärsutveckling och finansiering av företagens
marknadsutveckling.”
Stockholm Medtech Growth, ett tidigare strukturfondsfinansierat projekt

FOTO : ANNA HU GOS SON
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RESULTAT

Resultat för projektet

>1250
möten mellan
investerare och
Hotlist-företag

15

genomförda
investeringar

>35
samarbetande
aktörer

120

heltidsanställningar
i regionen

Mätbara resultat
✔ >1250 möten mellan investerare och Hotlist-företag
✔ 15 genomförda investeringar
✔ >35 samarbetande aktörer
✔ Drygt 120 heltidsanställningar i regionen

Mål och utfall
Aktivitetsindikator

Målvärde år 2020

Utfall (dec 2020)

Antal bolag som tas in på Hotlist

100 bolag

89 bolag,
varav 55 aktiva

Antal kvalificerade möten mellan
Hotlist-bolag och investerare

1 250 möten,
dvs 250 möten per år

Mer än 250 möten
per år

31 samarbetande
organisationer

35-40 samarbetande
organisationer

Målvärde år 2020

Utfall (dec 2020)

Investeringar i life science-bolag i
regionen till följd av projektet*

20 investeringar

15 investeringar

Antal heltidstjänster
i Hotlistblag

85 heltidstjänster

>120 heltidstjänster

Antal samarbetande organisationer
som deltar i projektet
Antal genomförda investeringar: 15 mot mål 20

Resultatindikator

*Med investering avses industriella samarbeten med utländska investerare eller kapitalinvesteringar av utländsa
investerare. Resultatindikatorn avser investeringar i life science-bolag i Stockholmsregionen, därmed inte enbart
bolag som finns på Hotlist.

Hållbarhetsindikator

Målvärde år 2020

Utfall (dec 2020)

50 %
(48 % anställda inom
life science generellt)

58 %

>35 %
(börssnitt 23 %,
nynoterade bolag inom
life science 38%, äldre
bolag betydligt sämre)

70 %

>20 %
(börssnitt 10 %)

22 %

Andel nyanställda med utländsk
bakgrund i Hotlist-bolag under 2020

>21 %
(13 % av arbetsför
befolkning och 21 %
inom life science-bolag
generellt)

40 %

Andel Hotlist-bolag med personer med
utländsk bakgrund i ledningsgruppen

>25 %
(inga jämförelsesiffror)

>27 %

Andel personer med utländsk bakgrund
på VD-post i Hotlist-bolag

>20 %
(inga jämförelsesiffror)

27 %

Andel kvinnor bland nyanställda som
anställts i Hotlist-bolag under 2020

Andel Hotlist-bolag med kvinnor i
ledningsgruppen
Andel kvinnor på VD-post
i Hotlist-bolag
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RESULTAT

Värde för Hotlist-bolagen
Kontakter med investerare: De flesta Hotlist-bolag har fått konkreta kontakter
med en eller flera investerare. Flera bolag har haft enskilda möten och
långtgående dialog med utländska investerare. I många fall har kontakterna
med investerare ännu inte resulterat i en investering eller ett samarbete
mellan bolag och investerare. Enligt bolagen har kontakterna dock stor
potential att leda vidare till
investeringar eller samarbeten
De (Invest Stockholm) har varit jättebra, de har fått till
och flera uppger att de kommit
mötena, varit ute på konferenser. De har sparat pengar
långt i dialogen med invesåt de mindre bolagen genom att åka ut på Bio Europe
och i USA och även träffat drakarna. Vi har fått 5-6 möten terare. Invest Stockholm/Hotlist
har gett bolagen ett utökat
som är mycket mer fokuserade än speed dating-möten
kontaktnät bland investerare.
på konferenser. Helt fantastiskt!”
De uppger också att de har fått
hjälp att behålla eller återuppta kontakt med investerare som de tidigare haft
kontakt med.

“

Investeringar eller industriella samarbeten: I december 2020 har det genomförts totalt 15 investeringar i Hotlist-bolag. Det handlar om både kapitalinvesteringar och industriella samarbeten med utländska investerare eller
samarbetspartners. Intervjuade Hotlist-bolag menar att dessa investeringar
och industriella samarbeten blivit realiserade tack vare kontakter som de fått
genom Invest Stockholm och Hotlist.

“

Exponering och uppmärksamhet inom branschen: Hotlist-bolagen vittnar om
att de genom metodiken har fått ökad synlighet och uppmärksamhet inom
branschen och också med
svenska investerare. Bolagen
Hade vi inte varit med på Hotlist så hade de (investerarna)
bjuds in till olika typer av
inte hittat oss. De blickade hit och ville hitta något
konferenser, introduceras till
spännande i Stockholm. Hotlist-gänget var selektiva och
potentiella samarbetspartner,
valde ut bolag som de tyckte var bäst. Vi hade därför inte
deltar i möten och paneler etc,
fått kontakten utan Hotlist.”
vilket skapar ökade möjlig-heter
att knyta nya kontakter och visa
upp sitt bolag för branschen. Några Hotlist-bolag har dessutom vunnit priser,
vid till exempel pitchtävlingar.
Nätverk med andra Hotlist-bolag: Genom att delta i projektet har bolagen
även fått kontakt med andra SME inom life science i Stockholmsregionen.
Nätverket används för att utbyta erfarenheter, ge varandra tips eller inleda
affärssamarbeten.
Samarbeten som uppstått via andra investeringsfrämjare: Invest Stockholm
har även vidareförmedlat bolag från Hotlist till andra investeringsfrämjare.
Genom dessa har bolagen fått ännu ett skyltfönster mot världen, vilket bland
annat har resulterat i konkreta kontakter med utländska investerare och
samarbetspartner.
Talangattraktion: Hotlistbolag upplever att uppmärksamheten kring Hotlist har
lett till att de har fått fler svar på jobbannonser och fler spontana ansökningar
från personer som vill arbeta hos dem.
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RESULTAT
Värde för utländska investerare
Lättillgänglig och sammanställd information om Hotlist-bolagen: Intervjuade
utländska investerarna uppger att de har haft nytta av Hotlist eftersom de får
enkel tillgång till kortfattad och sammanställd information om SME inom life
science i Stockholmsregionen.
Investerarna uppger att de
Genom Hotlist har vi fått kontakter som vi annars
löpande använder Hotlist som
inte hade fått i Europa, Asien och USA. Genom att
ett verktyg för att få uppdaterad
vi varit listade på Hotlist så har vi fått kontakt med
information och hitta intressanta
läkemedelsindustrin globalt.”
bolag i regionen. Intervjuade
investerare uppger att Hotlist
underlättar deras arbete eftersom svenska bolag oftast inte marknadsför sig
själva internationellt och därför kan vara svåra att hitta för investerare. De
uppger också att Invest Stockholm har sorterat ut och presenterat urval av
bolag utifrån investerarens specifika intresse.

“
“

Kontakt med intressanta
Hotlistbolag: Intervjuade
utländska investerare uppger
att de har nytta av projektet
eftersom de får praktiskt hjälp
att kontakta intressanta bolag.
Projektledningen matchar investerare med Hotlist-bolag utifrån investerarens kriterier, faciliterar möten och
följer sedan upp kontakten hos både bolaget och investeraren. Intervjuade
investerare uppger att Hotlist underlättar deras arbete eftersom de själva inte
behöver kontakta alla SME i regionen som potentiellt kan vara intressanta.

Våra förväntningar på kontakter (via Hotlist) har till och
med överträffats. Vi hade nog tänkt oss lokala kontakter
eftersom i andra sammanhang är det oftast servicebolog
som vill bli våra leverantörer som kontaktar oss. Men att
vi skulle få kontakt med internationella bolag hade vi inte
förväntat oss.”

Värde för främjare och omgivande samhälle
Resurseffektivisering: Utbyte av investerarkontakter och målgruppsföretag
ökar effektiviteten, breddar nätverket och ökar den individuella
stödkapaciteten.
Skalningsbara modeller: för att arbete med investeringar och att öka
kapaciteten i innovationssystemet.

“

Accentuerad faciliatorsroll: Intervjuade Hotlist-bolag och utländska
investerare uppger att de behöver någon form av mellanhand som kan
förmedla kontakter och matcha ihop rätt investerare med rätt bolag.

Nyttan (av Hotlist) har bestått i att vi fått fler kontakter
med företag som vi troligtvis inte skulle nå själva.
Vi har just nu pågående diskussioner om avtal med
representanter för dessa företag.”
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RESULTAT
Oväntade resultat

Health Tech Business Opportunities in the Stockholm-Uppsala Region 2017

Health Tech

✔ Hotlistbolag har fått kontakt med svenska investerare
Hotlistbolagen har genom Hotlist fått en större generell synlighet som i
flera fall har lett till att de får kontakt med svenska investerare.

Business Opportunities
in Stockholm-Uppsala
November 2017

✔ Utländska investeringar i Hotlistbolag som inte går att härleda
till projektet

Uppmärksamheten kring Hotlist har lett till att bolagen fått kontakt med
utländska investerare på egen hand utanför projektet. I några fall har
kontakterna lett till utländska investeringar i bolagen.
✔ Hotlistbolag har fått kontakt med potentiella kunder
Bolagen har genom Hotlist fått kontakt med många olika typer av aktörer.
eftersom de synts och medverkat i olika sammanhang. Tack vare detta har
några Hotlistbolag fått kontakt med potentiella kunder.

1

Infectious Diseases
World-Leading Research and
Business Opportunities in
the Stockholm-Uppsala Region
March 2017

✔ Utländska life science-bolag som etablerat sig i Stockholmsregionen
Det finns exempel på utländska life science-bolag som valt att etablera sig i
Stockholmsregionen efter att de fått information om regionen och kontakter
via Invest Stockholm och deras arbete med Hotlist.

Lärdomar
✔ Digitala mötesplatser
Ökat antal faktiska möten har bidragit till ökad hållbarhet med minskad
miljöpåverkan på grund av färre resor.
Oncology

World-Leading Research and Business Opportunities in the Stockholm-Uppsala Region

✔ Uppbyggd kunskap
– Ett flertal sakområdesrapporter har tagits fram och kommunicerats digitalt
(se ett urval till vänster).

Oncology
World-Leading Research and
Business Opportunities in
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✔ Resurser och kompetens
För investeringsfrämjare krävs en avvägning mellan att å ena sidan bygga
upp en stor kritisk massa av många intressanta bolag och hålla många
kontakter igång samtidigt, och att å andra sidan fokusera på de bolag som
är mest aktiva och intresserade av investerarkontakter.
✔ Uthållighet
Erfarenheterna från projektet visar att det tar mycket lång tid att etablera ett
framgångsrikt arbetssätt och att bygga upp de relationer med målgruppen
och samarbetspartners som är nödvändiga för att nå resultat. En viktig lärdom
från projektet är därför att det krävs långsiktiga satsningar på den här typen
av insatser.
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Framgångsfaktorer
✔ Behovsdrivet
Baserat på verkliga behov hos målgruppsbolag och investerare.
Swedish healthtech companies
PHOTO: SCANDINAV BILDBYRÅ

Adding value to the care of patients
with Alzheimer’s and Parkinson’s disease

✔ Samverkan
Samarbete mellan innovationsstödjande aktörer är nödvändigt för ett effektivt
stöd till målgruppsföretagen. Den här typen av insatser bygger i många fall
på personliga kontakter som ska underhållas samt information om bolag och
investerare som ska uppdateras löpande. Gemensamt och förtroendefullt
arbetssätt.
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