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Läkemedelsföretaget

Efter en ytterst blygsam start har bio-
teknikpionjären Amgen från lättsamma 
Kalifornien tagit världen med storm. 
Men hemligheten bakom de sagolika 
framgångarna för denna världsledande 
bioteknikgigant är knappast någon 
anspråkslös historia. Allt kretsar kring 
målet att vara bäst – eller först.

1980-talets Kalifornien måste ha haft en frodig jordmån, 
varur bjässar som Apple och Amgen har grott. Medan 
Apple för alltid kommer att förknippas med Steve Jobs 

har Amgen en egen husgud: Fu-Kuen Lin. Denne tystlåtne 
forskare lyckades 1983 isolera och klona genen som styr 
njurarnas produktion av hormonet erythropoietin, som i 
sin tur stimulerar stamceller i benmärgen att producera 
röda blodkroppar. Några år senare godkändes Epogen, 
som förbättrat livet för miljontals njursjuka med blodbrist.

– Det betydde allt för oss. Vi fick en produkt till mark-
naden och kunde finansiera fortsatt forskning, säger Mat-
tias Wik, affärsområdeschef för general medicine. Enligt 
honom ”allt som inte är cancer”.

Nästa forskningsgenombrott kom 1986 och resulterade 
fem år senare i Amgens största vinstmaskin, Neupogen, ett 
läkemedel som stimulerar tillväxten av vita blodkroppar 
för att bland annat skydda cancerpatienter mot infektioner.

– Produkten främjar tillväxten av röda eller vita blod-
kroppar, men de har också varit en oerhört viktig tillväxt-
faktor för Amgen, säger Elisabet Lundborg, affärsområdes-
chef för onkologi och hematologi.

Så sant. Med dessa storsäljare – och några till – har Am-
gen under sina 35 verksamhetsår säkrat en plats som en av 
branschens giganter, omsätter runt 160 miljarder kronor 
(2014) och har mer är 20 000 medarbetare runt om i världen. 
En global framgångssaga där Sverige utgör en vital be-
ståndsdel.

Beskedlig start
Den svenska verksamheten startade tämligen beskedligt 
1995. Förste vd:n Torgny Lagerstam satte i gång firman he-
mifrån med bara en telefon. Hemtelefonen tog han med till 
den första kontorslokalen, som hade en enda telefonlinje 
och tre medarbetare.

Sedan dessa mytomspunna dagar har mycket hänt. Nu-
mera råder det nog ingen brist vare sig på telefoner eller 
medarbetare. Amgens nya aktivitetsbaserade kontor med 
utsikt över Frösundavik i Solna har runt 120 anställda varav 
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30 arbetar med den svenska verksamheten och cirka 40 per-
soner ägnar sig åt Baltikum och övriga Norden. 

Resten av personalen ägnar sig åt klinisk forskning och 
utveckling. För närvarande pågår 14 studier, med 700 del-
tagande patienter. Alla produkter som Amgen lanserat i 
världen har testats även i Sverige.

Även försäljningen har ökat kraftigt med åren. Den 
20-årsjubilerande verksamheten i Sverige omsätter 330 mil-
joner kronor i år och har god lönsamhet, enligt Sverigeche-
fen Anders Göransson.

  är bra nog för Amgen
Den 20-årsjubilerande 
verksamheten i Sverige 

omsätter 330 miljoner kronor 
i år och har god lönsamhet.
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– 20-åringen mår otroligt bra! Den är full av energi och 
har stor framtidstro. Inom kort lanserar vi fyra nya produk-
ter, varav en är bäst i klassen och tre först i klassen. Det är 
inte många företag som har det, säger han.

Kollegan Thomas Johansson, chef för affärsutveckling, ut-
vecklar det vidare.

– De läkemedel som vi tar fram är antingen de första i 
sitt slag på marknaden eller bäst i klassen, säger han.

Där har vi både historiken och ambitionsnivån som präg-
lar Amgen – en ständigt pågående kapplöpning om att vara 
först och bäst. 

Men denna målsättning är inte oproblematisk. Speciellt 
då konkurrerande produkter är ett faktum i Europa, och 
snart även på hemmamarknaden i Nordamerika. I det läget 
kan det vara vanskligt att slumra till.

– Vi har hård konkurrens, men det är stimulerande. An-
nars hade vi försoffats, säger Anders Göransson.

Förvisso har Amgen stark grundforskning och har ge-
nom åren förvärvat djuplodande insikter om hur biologiska 
läkemedel massproduceras – tydligen konkurrenternas 
akilleshäl. 

För fyra år sedan införskaffades även ett ”hemligt vapen” 
för framtiden, ett genetiskt bibliotek på Island. Detta gör 
det möjligt att identifiera genetiska riskfaktorer för många 
vanliga sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar eller cancer.

– Det innebär att vi delvis slipper musstudier och giss-
ningar, och kan i stället direkt titta på människor, säger 
Mattias Wik.

Anders Göransson                                                       Mattias Wik
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Entreprenörskap och tillåtande miljö
Men till syvende och sist är det mest avgörande sättet att 
behålla försprånget att sprinta framåt och ta fram nya re-
volutionerande produkter, framhåller han.

Banbrytande produkter fordrar en ingrediens till: entre-
prenörskap, vilket i sin tur förutsätter en tillåtande miljö. 
Närmast en grundläggande värdering på Amgen.

– Värre än att begå misstag är att fokusera på att göra 
rätt. Då blir det inga banbrytande innovationer. Man måste 
tillåtas att ta risker, säger Anders Göransson.

Detta väldiga driv och entreprenörskap ger begreppet 
”kalifornisk lättsamhet” en ny innebörd som är fjärran från 
tillbakalutad lättja. I Amgens tappning handlar det sna-
rare om ledig klädkod, prestigelöshet, rak kommunikation 
och en icke-hierarkisk stil med informella kontakter kors 
och tvärs inom företaget.

– Alla har händer i många syltburkar och jobbar hårt, det 
finns inte mycket tid för prestige, säger Mattias Wik.

En svällande forskningsportfölj
Denna företagskultur innebär inte så mycket tid på surfbrä-
dan, däremot en svällande pipeline. Bland framtidslöftena 
ingår blodfettsänkande Repatha. Repatha har undersökts i 
ett antal studier, med 30 000 patienter, varav 500 i Sverige.

– Repatha har potential att ändra synen på hjärtinfarkt. 
Patienterna som behandlas med produkten kan sänka sitt 

De läkemedel som vi 
tar fram är antingen de 

första i sitt slag på marknaden 
eller bäst i klassen.

 Thomas Johansson
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dåliga kolesterol till sådana låga nivåer att de borde kunna 
slippa ytterligare hjärtinfarkter. Därmed kan patienten kän-
na trygghet och gå vidare med sitt liv, säger han.

En annan nykomling på Amgens stjärnhimmel är Ky-
prolis, andra generationens proteasomhämmare och tillika 
ett läkemedel mot multipelt myelom.

– Med Kyprolis har vi fått en betydligt djupare respons 
än någon annan behandling. Det finns en konkurrerande 
produkt, men Kyprolis är dubbelt så bra och absolut bäst i 
klassen. Det känns otroligt kul att kunna säga det, säger 
Michael Grövdal, som är medicinsk rådgivare.

Där kommer vi till ännu ett av Amgens kärnvärden: 
djuprotad vetenskaplig profil. I praktiken betyder det min-
dre säljsnack, mer vetenskap.

– För mig är det jätteviktigt att det är vetenskapsbaserat 
hos oss. Jag hade inte klarat av att hitta på eller tänja på sa-
ker och ting. Här behövs det inte, eftersom vi har så bra 
produkter. När jag är ute hos kunder ser jag det som att jag 
är ute och utbildar om hur våra produkter fungerar. Jag får 
respekt tillbaka, säger Michael Grövdal.

Med respekt är mycket vunnet, men att vara först av alla 
att ta fram morgondagens biotekniska läkemedel har också 
en baksida.

– Läkemedlen öppnar upp för helt nya möjligheter så det 
kan bli svårt för landstingen att utvärdera dem. Vi måste 
hjälpa dem att fatta kloka beslut. Det är en pedagogisk ut-
maning att förklara för landstingen hur mycket bättre vård 
patienterna skulle kunna få. Där har våra medarbetare som 
jobbar på fältet ett stort ansvar, säger Thomas Johansson.

Som Elisabet Lundborg påpekar försvåras uppgiften då 
flera myndigheter med skilda plånböcker är inblandade. 
Sjukvårdkostnaden står landstingen för medan sjukersätt-
ningen betalas ut av Försäkringskassan – och däremellan 
är det vattentäta skott.

– Det kan vara en tuff resa att vara först och förklara den 
långsiktiga vinsten av läkemedlen för landstingen. Som 
tvåa eller trea kan man åka snålskjuts. Fast det är en större 

Banbrytande produkter 
fordrar en ingrediens till: 

entreprenörskap, vilket i sin 
tur förutsätter en tillåtande 
miljö. Närmast en grundläg-
gande värdering på Amgen.

Michael Grövdal                                                                                                                                                               Billie Pettersson
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utmaning att bryta ny mark. Om vi inte gillat det hade vi 
inte varit här, säger Mattias Wik.

– Redan för fyra år sedan anpassade vi vår organisation 
för att komma både beslutsfattare och patienter närmare. 
Vi måste lyckas med det för att bli framgångsrika, säger 
Anders Göransson.

En annan utmaning är den digra pipelinen med fyra ak-
tuella lanseringar.

– Det är en krävande utmaning som ställer höga krav på 
individen, medger Elisabet Lundborg. I vår organisation 
gäller det hela tiden att prioritera och fokusera. Tycker man 
om det så älskar man att jobba här.

Uppenbarligen gör hon själv det, annars hade hon inte 
stannat i 13 år.

Frågan är vilken typ av individer trivs i ett företag som 
satsar på att bli bäst.

Öppen kommunikation mellan starka medarbetare
– En sak slog mig när jag började här för två år sedan. 
Många starka individer har lockats hit. Jag har varit egen-
företagare och känner igen entreprenörsandan. Den skapar 
dynamik som är förutsättningen för att komma framåt utan 
att fastna, säger Billie Pettersson, chef för prissubventioner 
och policy i Norden och Baltikum.

– Vi är starka individer och är väldigt engagerade så An-
ders Göransson kan ha en tuff uppgift att styra oss, säger 
Elisabet Lundborg.

Uppenbarligen fungerar samarbetet ändå. Av skratten 
och munhuggningen att döma är de öppna och raka i sin 
kommunikation och feedback, både informellt och i den 
årliga formella återkopplingen.

– Det kräver starka individer som vill uppnå något och 
hjälpa patienter. Då kommer de att trivas och stanna länge 

PRODUKTER I URVAL 
• Repatha. Monoklonal antikropp (subkutan injektion varannan vecka) som sänker LDL-kolesterol med, i normalfallet, 
55–75 procent ytterligare (efter sänkningen vid standardbehandling med statin).

• Xgeva. RANK-ligand-hämmare (human antikropp) som förebygger komplikationer för patienter med skelettmetastaser, 
första läkemedelsbehandlingen för patienter med så kallad jättecellstumör.

• Vectibix. EGFR-hämmare (human antikropp) för patienter med metastaserande kolorektalcancer.

• Aranesp. Långverkande EPO mot blodbrist (patienter med njursvikt eller i samband med cytostatikabehandling).

• Prolia. Monoklonal antikropp (subkutan injektion två gånger per år) mot osteoporos.

Läkemedelsföretaget
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här. Men vantrivs man med tydlig ansvarsfördelning och 
återkoppling skulle man nog inte må så bra. Man måste tåla 
en positiv granskning och se det som en del i den person-
liga utvecklingen, säger Sverigechefen Anders Göransson.

Frågan är hur han får alla dessa starka personer att dra 
åt samma håll.  

– Jag ser till att alla får utlopp för sin vilja och försöker 
att kanalisera den åt samma håll, säger han.

Anders Göransson förklarar att alla förenas av en etisk 
övertygelse om att patientens bästa är överordnad allt an-
nat.

Därutöver använder de ett behändigt ledarskapsverktyg 
för att underlätta det interna samarbetet. Tre bokstäver: D, 
A och I – varje bokstav står för en roll som en individ får i 
en given situation. D står för beslutsfattare (decision maker), 
A för rådgivare (advicer) och I för utförare (implementer). 
Tydlig rollfördelning mellan beslutsfattare, rådgivare och 
utförare utifrån individens bästa kompetens i den givna 
situationen borgar för smidigt samarbete och effektiv re-
sursallokering, menar Anders Göransson.

DAI är också botemedlet mot toppstyrningen från led-
ningen i USA i takt med företagets kraftiga expansion.

– Det är en lång process, eftersom inte alla i USA har im-
plementerat konceptet. Men vi tar de beslut vi behöver ta. 
Vi har inte tid att vänta - och inte heller patienterna, säger 
Anders Göransson.
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AMGEN
Grundat i Kalifornien 1980, den svenska verksamheten star-
tades 1995.
Cirka 120 anställda i Solna, 20 000 globalt i 50 länder.
Omsättning cirka 160 miljarder kronor (2014), Sverigeprogno-
sen för i år är 330 miljoner kronor.
Säte i Thousand Oaks i södra Kalifornien.




