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BRANSCHORGANISATIONEN
FÖR MEDICINTEKNIK

Medtechbranschen i siffror
Snabba fakta
Inklusive medlemsföretagen i
Swedish Medtech (oavsett storlek)
finns omkring 640 medicintekniska
företag med minst 5 anställda och
med en nettoomsättning på över 1
miljon kronor. Härutöver finns det ett
stort antal företag med 1-4 anställda.

Exempel på stora produktområden:
•
•
•
•
•
•
•

Medicinska instrument
Ortopediska artiklar och
implantat
In vitro diagnostiska produkter
Röntgen och
strålningsutrustning
Fordon för personer med
funktionsnedsättning
Respiratorer
Steriliseringsutrustning

Export, import och nettoexport 2000-2016 i miljarder SEK
Avser: Medicinsk och dental utrustning; Strålnings-, elektromedicinsk och elektroterapeutisk
utrustning; In vitro-diagnostik samt Rullstolar. Bearbetning av rådata från SCB-SPIN

Kommentar: Nedgången av exportvärdet från 2014 till 2016 härrör huvudsakligen från minskad export
av pacemakers m.m. efter St. Jude Medicals avveckling i Sverige. Samma nedåtgående trend med ett
negativt handelsnetto visas dock för total export och import för Sverige.

Antal anställda i medicintekniska företag i Sverige 2012-2015
(i tusental)
Medicinteknikindustrin i Europa
har ca 650 000 anställda. Tyskland
har flest antal anställda i och
Sverige ligger på en delad
sjätteplats
tillsammans
med
Spanien. Medtechsektorn är med
andra ord en viktig spelare i den
Europeiska ekonomin.
I Sverige står Swedish Medtechs
medlemmar står för ca 40% av det
totala antalet anställda i sektorn.

650 000 anställda i
medtechsektorn i Europa
3%

97%

Sverige

Nettoomsättning i medicintekniska företag 2012-2015
Data över antal anställda och
nettoomsättningen i branschen är
baserade på Bisnodes branschrapport
under april 2017.
Mycket stora företag som levererar
system
och
programvaror
för
medicinteknik är inte inräknade; vidare
har några mycket stora företag med
blandad verksamhet (utöver medicinteknik även t.ex. elektronik eller
läkemedel) räknats med endast till en
antagen andel av 25 eller 50%.
Export- och importvärden baseras på
bortfallsjusterade data från SCB.
Medlemmar i Swedish Medtech står för
ca 50% av nettoomsättningen hos den
svenska medicinteknikbranschen.

Patentansökningar till European Patent Office 2016 1
Antal patent: 12 263

1. Medicinteknik -2.1%

2. IKT

9. Pharma

10. Biotech

1

Totalt antal registrerade patent
under 2016 var 159 353, varav
hälften kom från Europa.

Antal patent: 10 915
-1.2%

Vad gäller antal patentansökningar
per capita ligger Sverige på en
tredjeplats i Europa med 360
ansökningar/miljon invånare.

Antal patent: 5 754
-5.0%

Schweiz ligger i topp med 892
ansökningar/miljon invånare. Flest
patentansökningar rörde medicinteknik med IKT på en andraplats.

Antal patent: 5 744
+0,3%

Antal patentansökningar rörande
läkemedel och bioteknologier var
totalt drygt 11 500.

http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2016/statistics.html

Antal medicintekniska företag i Sverige 2016
14%

2%

Antal medicintekniska företag i
Sverige under 2016 var ca 640
medicintekniska företag med minst
5 anställda och med en nettoomsättning på över 1 mSEK. Av
dessa utgjorde mikroföretag* ca
40%, SME* ca 44%, medelstora
företag med 51 till 250 anställda
14% och storbolag 2%. Härutöver
finns det ett stort antal företag med
1-4 anställda.

40%

44%
<10

10-49

50-249

Enligt The 2016 EU Industrial R&D
Investment Scoreboard är 5 av de
44 största R&D-tunga bolagen i
Europa (inom sektorn Health Care
Equipment and Care) svenska.

≥250

http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard16.html#modal
-two

Fördelningen mellan sektorer av medicintekniska företag i Sverige under 2016. Ett bolag kan finnas med
i flera sektorer.
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*Små företag (Small Medium Enterprises, SME) är de som har mellan 10 och 49 anställda. Mikroföretag är de
som har färre än 10 anställda.

förbrukningsartiklar, oftalmologiska produkter etc. som däremot är redovisade i stapel- och cirkeldiagrammen
på sid 3. Vissa förändringar i statistiken har gjorts över tid men kontinuiteten har ändå varit god.
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