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Ni har säkert alla sett en rund, mångfärgad 
liten pin på kavajslagen hos såväl offentliga 
företrädare som hos många näringslivs-

personer och allmänheten. Och vad är det då den 
symboliserar? Det är de så kallade 17 globala håll-
barhetsmålen som tillsammans utgör Agenda 2030. 
Den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar 
utveckling antogs av FN:s alla medlemsländer i ge-
neralförsamlingen den 25 september 2015 – på min 
50-års dag, ingen dålig födelsedagspresent alls.

Det gläder mig mycket att fler och fler aktörer även 
inom vår egen sektor lägger ökad kraft på att säker-
ställa att de relevanta målen i Agenda 2030 integreras 
i verksamheterna fullt ut. Jag har i flera sammanhang 
nämnt det samtal som den nationella life science-sam-
ordnaren Jenni Norborg hade med Lifs kansli i början 
av 2020 då hon tydligt bad om läkemedelsbranschens 
inspel på vilka av de globala hållbarhetsmålen som 
är relevanta för life science-strategin, och hur de kan 
införlivas i mål, planer och aktiviteter.

Om jag tänker tillbaka på min egen erfarenhet från 
dryga 25 års hållbarhetsarbete inom läkemedels-
branschen är det tydligt att detta har gått från ett stort 
miljöfokus till att rymma allt fler aspekter. I dag är 
hållbar utveckling en nödvändig del av affärsstrate-
gin.

Eftersom målet med hållbar utveckling är att nå 
ekonomiskt och socialt välstånd för hela befolkning-
en, med minimal miljö- och klimatpåverkan, så är det 
egentligen ganska självklart att näringslivet har en 
mycket viktig uppgift att fylla. Och läkemedelsbrans-
chen tar redan, som många av er är medvetna om, ett 
stort ansvar för att bidra till ett hållbart samhälle.

Hållbarhet inom läkemedelsbranschen handlar 
först och främst om arbetet med hälsa, välbefinnande 
och prevention samt tillgång till mediciner över hela 
världen, men också goda arbetsvillkor för anställda, 
miljöhänsyn vid produktion av läkemedel, fram-
gångsrik medicinsk innovation och hårda etiska reg-
ler för branschen. 

Målet om god hälsa och välbefinnande (mål num-
mer 3) är branschens självklara spelplan – allt vi gör 
syftar till det. Men viktigt att komma ihåg är att lä-
kemedelsföretagen även påverkas av, och har möjlig-
het att påverka och bidra till, samtliga av de övriga 
16 målen.

Jag har som sagt främst arbetat med de miljömäs-
siga perspektiven av hållbar utveckling under mina 
år i läkemedelsbranschen, men på senare tid har mil-
jömässig hållbarhet och de sociala perspektiven allt 
mer vuxit ihop med de finansiella förutsättningarna 
för hela vår verksamhet. Jag skulle vilja hävda att håll-
barhet är en del av alla affärsstrategier i dag och att 
det är en god utveckling. Det handlar inte bara om 
att ”göra det rätta av moraliska skäl” utan också om 
att arbetet drivs på i rätt riktning av rent kommersi-
ella skäl.

Men hållbarhetsutmaningarna är ofta komplexa. 
Ett tydligt exempel på komplexiteten och hur starkt 
miljöperspektivet är sammankopplat med sociala och 
finansiella utmaningar är klimatförändringarna. 
Världen står inför enorma problem och vi måste alla 
göra allt vi kan för att minska utsläppen av växthus-
gaser. Vi kommer att se fler och fler exempel på hur 
verksamheter ställer om för ”koldioxidneutralitet”. 
Ett annat problem som också är ett växande globalt 
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hot är antibiotikaresistensen. Om vi inte kan få ned 
infektionstrycket i samhället genom ansvarsfull an-
vändning, förbättrad hygien och sanitet, diagnostik 
och ökad användning av preventiva åtgärder (till ex-
empel vaccination), samt säkerställer tillgången till 
verksamma antibiotika, kan hälso- och sjukvården 
tvingas tillbaka till de förhållanden som gällde innan 
Fleming upptäckte penicillinet. Det är nästan omöjligt 
att föreställa sig hur en sådan framtid skulle gestalta 
sig och hur mycket av den moderna hälso- och sjuk-
vårdens landvinningar som helt skulle omkullkastas.

Vi behöver alla ta de miljömässiga och sociala ho-
ten på största allvar och agera samfällt och kraftfullt. 
Låt oss hoppas att de lärdomar som vi har dragit från 

den pågående covid-19-pandemin som visar att kraft-
fulla, gemensamma och samfällda insatser gör skill-
nad, tas med i allt framtida arbete.

Lif vill bidra till att skapa engagemang för det lång-
siktiga hållbarhetsarbetet. Ett sätt vi gör det på är att 
under hösten 2020 lyfta fram det arbete som bran-
schen och läkemedelsföretagen gör kopplat till Agen-
da 2030 – ett tiotal exempel på initiativ som stödjer 
olika delar av agendan och de globala hållbarhetsmå-
len https://www.lif.se/fokusomraden/i-fokus/lake-
medelsforetagen-bidrar-till-ett-hallbart-samhalle/. 
Exemplen omfattar både miljömässiga och sociala in-
itiativ, arbeten viktiga för såväl det samhälle vi verkar 
i som för de enskilda företagens affärer och verksam-
hetsutveckling.

Läs om läkemedelsbranschens hållbarhetsarbete: 
https://www.lif.se/fokusomraden/i-fokus/hallbar-
het/
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