
Effekter av CSR – En granskning av 
AstraZenecas samhällsstöd 

 

 
 
 
 

FILIPPA HYTTNER 
MARIA JANSSON 

 

 
 

  

MG103X Examensarbete inom Design och Produktframtagning 
 

Stockholm, Sverige 2011 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Effekter av CSR 
 

En granskning av AstraZenecas samhällsstöd 
 

av 
 

Filippa Hyttner 
Maria Jansson 

 
 
 

MG103X Examensarbete inom Design och Produktframtagning  
 

KTH Industriell teknik och management 
Industriell produktion 

SE-100 44 STOCKHOLM 
 



 

1 

Sammanfattning 
Corporate Social Responsibility, CSR, har under de senaste decennierna kommit att bli 
ett vedertaget begrepp och att engagera sig i CSR har blivit en självklarhet för många 
företag. Företag förväntas definiera sin roll i samhället och applicera både etiska och 
sociala normer inom sitt företagande. 
Läkemedel utvecklas och produceras för att förbättra hälsotillståndet i världen och det 
finns således en naturlig koppling mellan läkemedelsbranschen och CSR. Denna 
utredning berör det globala läkemedelsföretaget AstraZeneca och deras arbete med 
CSR.  
Att det inträffar olika typer av förödande katastrofer på jorden är ett faktum och vid 
dessa tillfällen donerar AstraZeneca läkemedel till behövande. Produktdonationerna 
genomförs på förfrågan från myndigheter och etablerade organisationer, som till 
exempel Röda Korset. AstraZeneca möjliggör dessutom att privatpersoner, med 
begränsad inkomst, kan få tillgång till deras läkemedel genom att erbjuda 
prisreduceringar. Årligen doneras produkter värda miljarder svenska kronor beräknat på 
genomsnittliga grossistpriser. Läkemedelsdonationerna utgör en stor del av 
AstraZenecas samhällsstöd, vilket är en av företagets tolv CSR-policies.  
Att ett vinstdrivande företag årligen donerar stora produktkvantiteter, med höga 
försäljningsvärden, anses häpnadsväckande och den valda frågeställningen grundar sig i 
en nyfikenhet kring varför detta sker. Genom kritiskt granskad empiri och teori syftar 
författarna på att, i denna rapport, utreda AstraZenecas bakomliggande motiv för deras 
produktdonationer. Syftet med rapporten är att belysa positiva effekter med CSR och på 
så sätt bidra till att engagemanget blir mer utbrett och applicerat, vilket gynnar både 
samhället och företag. 

Empirin är inhämtad från företagets årsredovisningar och publikationer samt via en 
omfattande intervju med AstraZenecas ansvarige för Global Corporate Responsibility. 
Empirin blev tillsammans med teorin, främst inhämtad från vetenskapliga artiklar, en 
tillfredställande grund för att kunna besvara den formulerade frågeställningen: ”Vilka är 
AstraZenecas motiv för att donera läkemedel?”. 

Utredningen visar att AstraZenecas motiv för att donera läkemedel är:  

• Att uppfylla förväntningar från intressenter och samhället 
• Att bibehålla nuvarande aktieägare och för att attrahera nya investerare 
• Att bygga förtroende och anseende i samhället 
• Att skapa positiv marknadsföring 
• Att etablera sig på tillväxtmarknader  

Samtliga, ovan nämnda, motiv har en gemensam grund - att öka företagets 
marknadsvärde. Forskning visar att majoriteten av alla företag engagerar sig i CSR-
frågor eftersom de vet att det gynnar företaget. AstraZeneca är ett av dessa företag då de 
är väl medvetna om att deras bistånd även främjar dem själva. AstraZenecas motiv är 
framförallt värdeskapande och intressentbaserade då agerar på grund av yttre 
påtryckningar från intressenter och samhället samt för egen vinning. Den egna 
vinningen innebär ett ökat marknadsvärde.  

 

Nyckelord: läkemedelsdonationer, kandidatexamensrapport, CSR, Corporate Social Responsibility, 
motiv, ansvarstagande, patientstödsprogram, AstraZeneca. 
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Abstract 
Corporate Social Responsibility, CSR, has during the last decades become a well-
known term and CSR is nowadays an integrated part in many companies. Companies 
are expected to define its role in society and to apply both ethical and social standards in 
their business. 
Medical products are developed and produced to improve world health and there is 
therefore a natural connection between the pharmaceutical industry and CSR. This 
research paper concerns the company AstraZeneca and their work with CSR. 
AstraZeneca is a global leading pharmaceutical company that is engaged in CSR and in 
addition, the company is partially founded in Sweden. 

When different types of disasters occur in the world, AstraZeneca donates drugs to the 
people in need. The product donations are carried out on request from authorities and 
established organizations, such as the Red Cross. In the USA, AstraZeneca also makes 
their medicines accessible to individuals, with limited income, by offering price 
reductions. AstraZeneca annually donates products worth millions of American dollars, 
calculated on average wholesale prices. The pharmaceutical donations are a large part of 
AstraZeneca’s community support, which is one of the company’s twelve CSR-policies.  
The fact that a profit making company every year donates large quantities of products is 
considered remarkable and the chosen research issue is based on a curiosity of why this 
is carried out. By critically reviewed empiric and theory the authors aim to investigate 
the underlying motives of AstraZeneca's product donations. The purpose of the report is 
to highlight the positive impact of CSR to make the contributions and the commitment 
more extensive and applied, which will benefit both the society and companies. 
The empiric is acquired through an extensive interview with the Director of Global 
Corporate Responsibility at AstraZeneca, the company's annual reports and 
publications. The empirical study was combined with theory, mainly collected from 
scientific articles, and gave a satisfying basis to answer the formulated question; "What 
are AstraZeneca's motives for donating pharmaceuticals?". 

The research shows that AstraZeneca's motives are: 
• To meet the expectations of stakeholders and society 
• To maintain current shareholders 
• To attract new investors 
• To build trust and reputation in the community 
• To create positive marketing 
• To establish themselves in emerging markets 

All of the mentioned motives have a common basis - to increase the company's market 
value. Research shows that the majority of all companies engage in CSR, know that it 
benefits the company. AstraZeneca is one of these companies since they are well aware 
of the fact that their aid also benefits themselves. The company engages in CSR 
primarily for value creating- and stakeholder-based motives since they donate drugs 
because of external pressure from stakeholders and society as well as for personal gain. 
The company’s own gain leads to a higher market value.  
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Förord 

Föreliggande rapport redovisar resultatet av kandidatexamensarbetet för två teknologer 
inom programmet Design och Produktframtagning vid Kungliga Tekniska Högskolan.  
Det förutbestämda ämnet för kandidatexamensarbetet är Corporate Social 
Responsibility (CSR). Syftet med rapporten är att låta teknologerna visa prov på 
inhämtad kunskap och genomföra en vetenskaplig granskning av ett företag utifrån en 
egenformulerad frågeställning. Ytterligare ett syfte med rapporten är att ge teknologerna 
erfarenhet av att genomföra en vetenskaplig utredning. Detta inkluderar att ta fram en 
relevant frågeställning, planera arbetet, kritiskt granska empiri och att samarbeta för att 
slutligen kunna besvara den valda frågeställningen. 

Författarna till denna rapport valde att studera läkemedelsföretaget AstraZeneca och 
utredningen begräsades till att undersöka underliggande motiv för företagets 
läkemedelsdonationer. Syftet med rapporten är även att belysa positiva effekter med 
CSR och på så sätt bidra till att engagemanget blir mer utbrett och applicerat, vilket 
gynnar både samhället och företag. 
Samtliga moment i den utredande processen har utförts av båda författarna. 

Författarna vill tacka handledare Mats Bejhem för vägledning och goda råd samt 
Yvonne Näsström, Director Global Corporate Responsibility, på AstraZeneca för en 
omfattande och givande intervju.  
 

 

 

 

Filippa Hyttner & Maria Jansson 

Stockholm, 4 maj 2012 
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1. Inledning 
Corporate Social Responsibility (CSR) är inte ett nytt fenomen, men har först under de 
senaste decennierna blivit ett vedertaget begrepp och en självklarhet för många företag 
(Gladwell, 2000). Från att ha varit en ideologi hos företag har CSR kommit att bli en 
integrerad del i företags vardagliga arbete. Företag förväntas idag definiera sin roll i 
samhället och applicera både etiska och sociala normer inom sitt företagande 
(Lichtenstein, 2004).    
Läkemedel utvecklas och produceras för att förbättra hälsotillståndet i världen och det 
finns således en naturlig koppling mellan läkemedelsbranschen och CSR. Att forska 
fram nya läkemedel för att sedan göra dessa tillgängliga för allmänheten är en essentiell 
industri som påverkar många människors liv. Denna utredning berör företaget 
AstraZeneca och deras arbete med CSR. Valet av företaget är grundat i att AstraZeneca 
är ett globalt och världsledande läkemedelsföretag som är engagerade i CSR och som 
dessutom är delvis grundat i Sverige.  

Det inträffar onekligen och dessvärre olika typer av förödande katastrofer på jorden. En 
del företag tar självmant ansvar vid dessa tillfällen och bistår med oerhört stora resurser 
för att hjälpa utsatta människor och hela samhällen. Detta ansvarstagande är en del av 
CSR och varje år donerar företag oerhört stora summor till icke vinstdrivande 
organisationer av olika anledningar, exempelvis filantropi och marknadsföringsmotiv 
(Lichtenstein, 2004). 

1.1 Syfte  

AstraZeneca är ett av de företag som donerar produkter till människor vid händelse av 
en katastrof. Ett underliggande antagande i utredningen är att AstraZeneca har en 
strategi bakom utförandet av dessa donationer och att de agerar utifrån ett egenintresse. 
Syftet med denna rapport är att utreda anledningen till varför ett vinstdrivande företag 
som AstraZeneca tar initiativet att donera läkemedel till behövande. Genom att 
uppmärksamma positiva följder med CSR, skulle engagemanget kunna bli allt mer 
utbrett och applicerat, vilket gynnar både samhället och företag.  

1.2 Frågeställning 

Att ett vinstdrivande företag årligen donerar produkter värda miljarder kronor, beräknat 
på genomsnittliga grossistpriser, anses mycket intressant och den valda frågeställningen 
grundar sig i nyfikenhet kring varför AstraZeneca utför denna handling. 

Frågeställningen som författarna i denna rapport ämnar utreda är formulerad enligt 
följande: Vilka är AstraZenecas motiv för att donera läkemedel? 

1.3 Metod 

Den empiriska studien inleddes med en omfattande informationssökning om CSR. 
Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, tillgodosåg teknologerna med relevanta 
föreläsningar i ämnet samtidigt som litteratur studerades på egen hand för att ge en 
grundlig teoretisk bakgrund. Därefter genomfördes en ingående empiriundersökning 
angående AstraZenecas CSR-arbete. Relevant information från företagets 
årsredovisningar och egenpublicerade dokument sammanfattades och företagets 
verksamhetsbeskrivningar granskades.  Kunskapen om företagets syn på CSR ökade 
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markant under en omfattande intervju med Yvonne Näsström, Director Global 
Corporate Responsibility hos AstraZeneca. 
Den inhämtade empirin granskades kritiskt och blev tillsammans med teorin en 
tillfredställande bakgrund och ett verktyg för att kunna besvara den utformade 
frågeställningen. 

1.4 Avgränsningar 

Läkemedelsdonationer är ett omfattande ämne med många intressanta sidospår. 
Utredningen begränsades genom uteslutning av ett flertal intressanta studieområden 
kring AstraZenecas produktdonationer. Områden som behandlar risker med förfalskade 
läkemedel, det aktuella problemet med antibiotikaresistens, produktansvar, riskerna för 
oväntade biverkningar och oetiska underleverantörer etc. tas inte upp i denna rapport. 
Vidare har endast de senaste åtta åren av AstraZenecas samhällsstöd studerats. 
AstraZenecas CSR-arbete utgörs av tolv olika policies. Denna utredning är begränsad 
till en av dessa; Samhällsstöd, inklusive produktdonationer och stöd till patientgrupper. 
Ett tänkbart sidospår i denna utredning var att se över vilka länder och områden som är 
berättigade donationer och hur denna urvalsprocess genomförs. För att ytterligare 
begränsa denna utredning valdes detta ej att inkluderas.  
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2. Teoretisk referensram 
Kapitel två ämnar ge läsaren den vetskap som behövs för att kunna ta del av och förstå 
rapportens empiridel. Begreppet CSR, motiv för CSR, företaget AstraZeneca och 
innebörden av en donation presenteras kortfattat.  

2.1 Corporate Social Responsibility  

Corporate Social Responsibility (CSR) har blivit ett hett ämne och att arbeta med CSR-
frågor är numera en självklarhet hos många företag (Ihlen, 2011, s. 23). CSR är i själva 
verket inte ett nytt fenomen, men det har vuxit i omfattning hos organisationer under de 
senaste decennierna (Gladwell, 2000). Det finns ingen universell definition av CSR, 
men i grund och botten handlar begreppet om företags frivilliga samhällsansvar 
uppdelat i tre områden: ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och 
socialt ansvarstagande (Grankvist, 2009, s.17). 

• Ekonomiskt ansvarstagande handlar om att driva företag på ett sätt som 
genererar största möjliga inkomst. Företag tar således ansvar för aktieägarna och 
tryggar företagets finansiella ställning samt ger investerare avkastning på 
investerat kapital.  

• Miljömässigt ansvarstagande tar ett företag som driver sin verksamhet på ett sätt 
som inte påverkar miljön och jordens naturresurser negativt. Målet är ett 
långsiktigt hållbart företag ur miljösynpunkt. 

• Socialt ansvarstagande innebär att företag drivs på ett sådant sätt att hänsyn tas 
till andra människors hälsa och välbefinnande. Detta gäller inte endast de 
anställda utan även de som arbetar hos underleverantörer, är affärspartners eller 
konsumenter. Ansvarsområdet innefattar dessutom att se till att det finns en 
hälsosam balans mellan olika kön, åldrar, etnicitet och religioner på 
arbetsplatsen och att ingen grupp diskrimineras. 

Området etiskt ansvarstagande anses ibland utgöra ett fjärde ansvarsområde, men 
Grankvist (2009) menar att det är ett område som influerar de övriga och att det således 
endast finns tre separata områden. Det är viktigt att låta de tre ansvarsområdena 
samspela för att få en verksamhet som är långsiktigt hållbar (Grankvist, 2009, s.20). 
Alla företag använder inte begreppet CSR utan eliminerar bokstaven S, för ”Social”, 
och använder således uttrycket CR. Detta görs för att undvika förvirring då många 
felaktigt drar slutsatsen att CSR enbart innefattar socialt ansvarstagande och inte ansvar 
för till exempel miljö. Sustainability, eller hållbarhet, används också synonymt till CSR 
och har fördelen att inkludera både ekonomiskt ansvarstagande och en tidsdimension 
(Grankvist, 2009, s.20). 

2.2 Vad motiverar företag att arbeta med CSR? 

Är företags CSR-arbete baserat på filantropi eller finns det underliggande vinsttankar i 
den tillsynes osjälviska handlingen? Vad motiverar företagen att ta ansvar för ett 
hållbart samhälle? 
En teori varför företag arbetar med CSR är att företag som tar socialt ansvar, själva 
upptäcker behov i samhället och känner sig skyldiga att bistå med resurser, vilket både 
gynnar samhället och företaget i fråga (Theaker, 2001, s.107). Ytterligare en teori är att 
vinstdrivande företag anser att det är tack vare samhället som de kan genomföra sin 
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verksamhet och att det är samhället som möjliggör deras vinst. I gengäld känner sig 
företag skyldiga att ge tillbaka till samhället (Chung, 1987, s125). En tredje teori är att 
företag ser sig själva som en integrerad del av samhället och de anser därmed att de bör 
arbeta med CSR då det är en del av deras roll i samhället (Peach, 1987, s191-3). 
Ett motiv för att arbeta med CSR är att det även kan resultera i positiv marknadsföring. 
Att förmedla och visa att företaget engagerar sig i CSR är ett sätt att skapa en positiv 
bild av företaget (Hooghiemstra, 2000). Förmedlingen av CSR-arbetet sker främst via 
hemsidor och årsrapporter vilket visar att den främsta målgruppen för informationen är 
intressenterna (Esrock, 2000). 

Kundbelåtenhet utgör också ett motiv för CSR-arbete. Engagemanget ger upphov till en 
positiv attityd hos kunden gentemot företaget (Brown, 1997) och det leder även till att 
kunder kan identifiera sig med dem (Bhattacharya, 2003, 2004). Luo och Bhattacharya 
C.B. (2006) anser att en kund är mer nöjd med en produkt som är tillverkad av ett 
företag som tar socialt ansvar. Vidare drar de slutsatsen att företag som arbetar med 
CSR får en större medvetenhet och kunskap om deras kunder och att detta i sig leder till 
en ökad kundbelåtenhet. Anledningen till att kundbelåtenhet är relevant och eftersträvas, 
beror på att det i sig leder till en långsiktig finansiell framgång samt att företagets 
marknadsvärde ökar (Gruca, 2005). Ett flertal undersökningar har visat att CSR-
program har ett signifikant inflytande på företags kundrelaterade resultat (Bhattacharya, 
2004) och kundernas produktattityd (Berens, 2005). Vidare har belåtna kunder en större 
kundlojalitet (Bolton, 1991), de talar gott om företaget (Szymanski, 2001) och de är 
villiga att betala ett högre pris för produkten (Homburg, 2005). Allt detta leder till ett 
ökat marknadsvärde.  

Då CSR-arbete leder till ett ökat marknadsvärde är det således en orsak till varför 
företag har fått upp ögonen för CSR. Trots svårigheten i att förstå hur CSR påverkar 
finansiella resultat för företag är det viktigt att försöka evaluera effekterna. Detta 
eftersom företagets finansiella hälsa är det ultimata testet för att se huruvida deras CSR-
strategi är framgångsrik eller inte (Luo, 2006). 
Dagens aktieägare anses mer sofistikerade, välutbildade och välinformerade än 
någonsin (Idowu, 2007). En del aktieägare tar stor hänsyn till huruvida ett företag 
arbetar med CSR när de ska besluta var de ekonomiska tillgångarna ska placeras. 
Aktieägarnas kännedom om vikten av CSR bidrar till att de förespråkar och förväntar 
sig att företaget agerar ansvarsfullt. Aktieägarna begär att företagen som de gör affärer 
med ska visa respekt gentemot intressenterna och verka som en god medborgare. En 
anledning till att företag arbetar med CSR är således på grund av förväntningar från 
aktieägarna (Idowu, 2007). 
Enligt Maignan och Ralston (2002) kan samtliga motiv för CSR-arbete klassificeras i tre 
olika grupper: värdeskapande, resultatinriktade och intressentbaserade motiv. Forskning 
visar att företag som arbetar med CSR utifrån ett värdeskapande motiv agerar på eget 
initiativ och är inte påverkningsbara av yttre tryck. De arbetar med CSR för att uppnå 
finansiella mål som lönsamhet, avkastning till aktieägare och för att uppnå en 
eftersträvad försäljningsnivå (Swanson, 1995). 
Forskning kring motiven för CSR genomfördes av Idowu (2007) och det framkom då att 
större delen av de tillfrågade företagen var medvetna om att CSR är gynnsamt för 
affärer. Vidare visade forskningen att företagen antog att de resurser som satsats på 
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CSR-arbete förr eller senare skulle komma att kompenseras med positiva reaktioner från 
aktieägare (Idowu 2007). 

2.3 AstraZeneca 

AstraZeneca PLC eller AstraZeneca AB är ett världsledande läkemedelsföretag och 
bildades 1999 genom en fusion av de två läkemedelsföretagen Astra, grundat i Sverige 
1926, och Zeneca, grundat i England 1913 (AstraZeneca, ”Vår historia”).  
AstraZeneca beskriver sig själva som ett globalt och innovativt bioläkemedelsföretag 
med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel 
inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och 
inflammation, cancer samt infektionssjukdomar. De är verksamma i mer än 100 länder 
och har växande närvaro på stora tillväxtmarknader såsom Ryssland, Kina, Indien och 
Brasilien. De har 27 produktionsanläggningar i 16 länder och har totalt 66 000 anställda. 
Huvudkontoret ligger i London och i Sverige finns forskningsenheter i Mölndal och 
Södertälje samt produktionsenheter i Södertälje (AstraZeneca, ”Vårt uppdrag”). 

2.4 Läkemedelsdonationer 

Donationer handlar i stora drag om att företag delar med sig av sina resurser, oavsett om 
dessa är kunskap, produkter, tjänster eller pengar (Grankvist, 2009, s.132).  

En läkemedelsdonation innebär att länder, privata organisationer, företag eller 
donationsgrupper donerar läkemedel kostnadsfritt till länder med hälsoproblem (Bero, 
2010). Vidare menar Bero (2010) att det kan vara olika syften som ligger bakom 
läkemedelsdonationerna exempelvis assistens vid katastrofsituationer, tillförseelse med 
specifika läkemedel under en längre tid eller omhändertagande av överblivna och 
utgångna läkemedel. Även om det kan antas att intentionerna vid denna typ av 
donationer är goda, är det ett faktum att läkemedelsdonationer kan resultera i problem. 
Donerade läkemedel har i vissa fall varit olämpliga och onödiga för mottagaren (Bero, 
2010), etiketten på läkemedelsförpackningen kan vara svårtydd för mottagaren och det 
finns fall då donerade läkemedel har varit utgångna.  

För att förhindra dessa problem har Världshälsoorganisationen, WHO, som är ett av 
förenta nationernas fackorgan (WHO, 2007, s.4), tagit fram riktlinjer för hur 
läkemedelsdonationer ska genomföras. År 1996 presenterade WHO de första 
riktlinjerna och tre år senare publicerades den andra upplagan, som är aktuell än idag 
(WHO, 1999). Riktlinjerna som syftar till att förbättra kvaliteten på donationerna togs 
fram i samråd med experter och ett stort antal internationella hjälporganisationer.  
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3. AstraZenecas CSR-engagemang 
AstraZenecas kärnvärden för ett ansvarsfullt företagande och hjärtat av hela 
organisationen, är att arbeta med integritet och mot hög etisk standard samt att visa 
respekt mot individen och mångfalden. De strävar även efter att vara öppna och ärliga i 
alla interaktioner och att föregå med gott exempel på alla nivåer (AstraZeneca, 
”Årsredovisning 2011”). AstraZeneca uttrycker tydligt på företagets hemsida hur de vill 
bli uppfattade av omgivningen (AstraZeneca, ”Förtjäna förtroende genom integritet”): 

“Vi vill ses som en leverantör av viktiga läkemedel och betraktas som ett 
tillförlitligt företag som bedriver en framgångsrik verksamhet på ett 
ansvarsfullt sätt. Vårt ansvar innebär också att vi levererar framgång på 
rätt sätt för att uppnå fördelar på lång sikt både genom vad vi gör och 
hur vi gör det.” 

Företaget har tolv viktiga policies, vilka fungerar som ledstjärnor i det dagliga arbetet 
med CSR (AstraZeneca, ”Våra policies”): 

• Bioetik 
• Data- och integritetsskydd 
• Extern samverkan 
• Informera om våra produkter 
• Kommunikation 
• Kvalitet och Compliance 
• Lagstiftning och immateriella rättigheter 
• Medarbetare 
• Mutor och korruption 
• Samhällsstöd, inklusive produktdonationer och stöd till patientgrupper 
• Skydd av företagets tillgångar och resurser 
• Säkerhet, hälsa och miljö 

Näsström1 poängterar under en intervju att företaget arbetar med CSR utifrån ett stort 
och brett perspektiv och att sju, av ovan nämnda policies, är högprioriterade.  

Koncernledningen ansvarar för att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt. De 
högsta cheferna inom sina respektive områden arbetar med CSR utifrån nationella, 
funktionella samt lokala aspekter (AstraZeneca, ”Våra policies”). Linjecheferna 
ansvarar för att medvetengöra de anställda om vad som förväntas av dem för att 
AstraZeneca ska uppnå sina affärsmål. AstraZenecas globala arbetslag för CSR 
samarbetar med representanter från samtliga verksamhetsområden. Responsible 
Business Council bildades 2011, vilket är en enhet inom AstraZeneca bestående av högt 
uppsatta chefer (AstraZeneca, ”Årsredovisning 2011”). Enheten fokuserar på 
långsiktiga värden och har som mål att enas om följande punkter: 

• Prioriteringar för ansvarsfullt företagande 
• Strategiska mål och granskning av resultat enligt planen för ansvarsfullt 

företagande, Responsible Business Plan 
• Lämpliga policies för hantering av företagets anseende samt affärsmål 

                                                
"!Yvonne Näsström, Director Global Corporate Responsibility hos AstraZeneca, intervjuad 2012-04-03.!
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4. AstraZenecas samhällsstöd  
Samhällsstöd, inklusive produktdonationer och stöd till patientgrupper är en av tolv 
policies inom AstraZenecas CSR-arbete (AstraZeneca, ”Våra policies”). Policyn 
inkluderar sponsring, samarbeten och donationer till välgörande ändamål samt 
produktdonationer och patientstödsprogram (AstraZeneca, ”Årsredovisning 2011”).  
AstraZenecas samhällsstöd utgör en relativt liten del av företagets omfattande CSR-
arbete och är inte en av de policies de lägger mest fokus på (Näsström, AstraZeneca). 
Trots detta avsätts stora ekonomiska resurser på just samhällsstöd, se Tabell 1 
(AstraZeneca, ”Årsredovisning 2007-2011”). Tabellen visar en sammanställning av 
AstraZenecas årliga stöd till samhället. Siffrorna är hämtade från AstraZenecas fem 
senaste årsredovisningar och de är enligt företaget beräknade på genomsnittliga 
grossistpriser.  

Tabell 1. Sammanställning av de resurser som AstraZeneca avsatt till policyn 
”Samhällsstöd, inklusive produktdonationer och stöd till patientgrupper”, under de 
senaste fem åren. Siffrorna är hämtade från företagets årsredovisningar för respektive 
år och är beräknade i genomsnittliga grossistpriser. Samhällsstödet utgörs av 
sponsring, samarbeten och donationer till välgörande ändamål samt produktdonationer 
och patientstödsprogram. 

 

År 2007 2008 2009 2010 2011 

Samhällsstöd i miljoner 
amerikanska dollar 

588 
 

718 
 

882 
 

1410 
 

1270 

 

4.1. AstraZenecas produktdonationer och patientstödsprogram 

I AstraZenecas årsredovisningar kan det utläsas att företagets produktdonationer och 
patientstödsprogram innebär att de erbjuder läkemedel helt utan kostnad respektive till 
reducerat pris. Produktdonationerna och patientstödsprogrammet ingår i CSR-policyn 
Samhällsstöd, inklusive produktdonationer och stöd till patientgrupper och årligen 
uppgår deras åtaganden, inom dessa två delar, till miljonbelopp. Siffrorna är hämtade 
från AstraZenecas åtta senaste årsredovisningarna och är beräknade i genomsnittliga 
grossistpriser, se figur 1.  

Produktdonationer och patientstödsprogram utgör tillsammans en väsentlig del av 
AstraZenecas totala samhällsstöd. Figur 2 visar hur stor del som donationerna och 
patientstödet utgör av det totala samhällstödet. Siffrorna är hämtade från de fem senaste 
årsredovisningarna och det är uppenbart att AstraZeneca satsar stora ekonomiska 
resurser på läkemedelsdonationer och patientstödsprogram. 
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År 

Produktdonationer 
och patientstöd 
Totalt samhällsstöd 

Figur 1. Diagrammet är en sammanställning av information hämtad från AstraZenecas 
årsredovisningar från år 2004 till och med år 2011. Staplarna visar hur mycket 

AstraZenecas produktdonationer och patientstödsprogram har kostat under de senaste 
åtta åren i miljoner amerikanska dollar (USD), beräknat i genomsnittliga grossistpriser. 

Figur 2. Diagrammet är en sammanställning av information, hämtad från AstraZenecas 
fem senaste årsredovisningar. Staplarna visar att produktdonationer och patientstöd 

utgör den största delen av företagets samhällsstöd, beräknade i genomsnittliga 
grossistpriser. 

Produktdonationer och patientstödsprogram 
 

Produktdonationer och patientstödsprogram 
utgör en stor del av AstraZenecas totala samhällsstöd 
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Figur 2 visar att AstraZeneca spenderade 1,41 miljarder USD på samhällsstöd år 2010 
och att nästan hela denna summa utgjordes av produktdonationer och patientstöd. 
Anledningen till den stora ökningen berodde bland annat på att fler människor i USA 
fick tillgång till patientstödsprogrammet. Detta antas bero på den ekonomiska krisen 
samt att den typ av läkemedel som behövdes också erbjöds av företaget (AstraZeneca, 
”Årsredovisning 2010”). Under 2010 donerades även en stor mängd läkemedel då det 
inträffade ett flertal katastrofer. I januari inträffade den förödande jordbävningen på 
Haiti och två månader senare en jordbävning i Chile. Efter översvämningarna i Pakistan 
under sommaren 2010 donerades även läkemedel som svar på brittiska Röda Korsets 
vädjan om katastrofhjälp (AstraZeneca, ”Årsredovisning 2010”). 

AstraZenecas produktdonationer 

Tuberkulos, aids och malaria är tre av världens mest vanliga dödsorsaker (Kendall, 
2012) och är de allvarligaste hälsovårdsproblemen i flera utvecklingsländer 
(AstraZeneca, ”Årsredovisning 2008”). Eftersom AstraZeneca inte har några läkemedel 
för behandling av någon av dessa sjukdomar, använder de istället sina kunskaper och 
resurser för att hjälpa till på andra sätt (”Årsredovisning 2008”). Insatserna är inriktade 
på två huvudområden, tuberkulosforskning och att stärka den lokala hälsovården. Då 
dödsiffran för tuberkulos är så hög som 5000 liv per dag (AstraZeneca, ”Årsredovisning 
2010”), lägger de stort fokus på specialiserad forskning för att ta fram nya behandlingar. 
AstraZeneca donerar därmed inte läkemedel kontinuerligt till utvecklingsländerna utan 
donationerna sker på förfrågan vid katastrofer.  

Vid händelse av katastrof kontaktar frivilligorganisationer, såsom Röda Korset, det 
AstraZeneca-kontor som är närmast beläget det utsatta området. Organisationerna gör 
en förfrågan för att ta reda på huruvida företaget är villiga att donera läkemedel. På 
huvudkontoret i England fattas de avgörande besluten i nära samråd med det lokala 
kontoret (Näsström, AstraZeneca). 
Inom AstraZeneca finns Group Public Affairs (GPA), en avdelning som bland annat tar 
beslut gällande läkemedelsdonationer (Näsström, AstraZeneca). GPA måste alltid ha 
godkänt en internationell donation innan denna får genomföras (AstraZeneca, ”Global 
policy: Samhällsstöd, inklusive produktdonationer och stöd till patientgrupper”). I varje 
donationsärende innehar den person som äskar donationen ett stort ansvar då denna 
måste se till att alla AstraZenecas donationskrav efterföljs. Ett av dessa krav är att 
läkemedelsdonationen måste genomföras enligt WHO’s riktlinjer i fråga om urval, 
kvalitetssäkring, paketering, etikettering, distribution och presentation (AstraZeneca, 
”Global policy: Samhällsstöd, inklusive produktdonationer och stöd till 
patientgrupper”). 

Patientstödsprogram tillgängliga i USA 

Utöver AstraZenecas katastrofinsatser hjälper de även låginkomsttagare i USA att få 
tillgång till deras produkter (Näsström, AstraZeneca). Patientstödsprogrammet 
möjliggör att privatpersoner kan ansöka om att köpa läkemedel till reducerat pris, 
storleken på prisreduktionen varierar beroende på faktorer såsom inkomst, antal 
familjemedlemmar och sjukdom. Behovet av detta program grundar sig i det bristande 
skyddsnät som finns inom hälsovården i USA (Näsström, AstraZeneca). 
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5. AstraZenecas motiv för att donera läkemedel 
AstraZeneca ser läkemedelsdonationer som ett tillfälle att skapa en situation där alla 
inblandade gynnas. Företagets moderna syn på hållbarhetsarbete utgörs inte av 
filantropi utan handlar om att skapa ett hållbart företag i kombination med ett hållbart 
samhälle (Näsström, AstraZeneca). AstraZeneca förutspår att bistånden främjar både 
dem själva ur ett affärsmässigt perspektiv, samtidigt som de vet att det gynnar deras 
donationsmottagare.  
Som tidigare nämnts donerar AstraZeneca årligen produkter för miljardbelopp, räknat 
på genomsnittliga grossistpriser. Detta måste givetvis kunna rättfärdigas för investerare 
och företaget måste kunna motivera varför de genomför donationerna och hur det 
kommer att gynna dem i framtiden (Näsström, AstraZeneca). 
Länderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina har ett gemensamt smeknamn; BRIC. De 
tillhör världens främsta tillväxtläder och beräknas ha växande influenser både 
ekonomiskt och politiskt (Alon, 2010). Att levnadsstandarden ökar i dessa länder bidrar 
till att fler människor kan finansiera läkemedel och AstraZeneca arbetar medvetet med 
att bredda tillgången till sina produkter bland annat genom patientstödsprogram. Det 
långsiktiga arbetet är ett sätt att etablera sig och skapa medvetenhet om produkterna på 
nya marknader (Näsström, AstraZeneca). 

En anledning till varför AstraZeneca donerar läkemedel är det faktum att omvärlden 
förväntar sig det. Vid krissituationer kräver och förväntar sig både samhället och 
intressenter att företaget tar ansvar och bidrar med så mycket de kan (Näsström, 
AstraZeneca). I USA är förväntningarna extremt inarbetade och AstraZeneca måste 
genomföra patientstödsprogram för att ge tillbaka till omvärlden och bibehålla sin 
position som ett konkurrenskraftigt läkemedelsföretag (Näsström, AstraZeneca).  

För ett expansivt och globalt företag som AstraZeneca är det förtroende som omvärlden 
har för dem totalt avgörande. Ett starkt förtroende måste förtjänas genom handling och 
tar lång tid bygga upp, medan det kan raseras på en sekund (Grönholm, 2010). För ett 
läkemedelsföretag är det extra viktigt att ha ett starkt förtroende hos intressenterna då de 
ansvarar för människors hälsa. Förtroende kan skapas på flera sätt och att visa på etiskt 
och moraliskt handlande är ett av dessa (Grönholm, 2010). Ytterligare en anledning till 
att bygga ett starkt förtroende är att underlätta möjligheter till nya affärer samt för att 
bibehålla befintliga intressenter (Näsström, AstraZeneca). Näsströms påstående styrks 
av följande citat (AstraZeneca, ”Vårt ansvar”): ”Vårt rykte bygger på förtroende och 
tillit hos alla våra intressenter och är en av våra mest värdefulla tillgångar.”  
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6. Analys 
Majoriteten av de företag som arbetar med CSR är medvetna om att engagemanget även 
gynnar dem själva (Idowu 2007) och att AstraZeneca är ett av dessa företag framgick i 
intervjun med Näsström.  

AstraZenecas intressenter har förväntningar och det är viktigt att företaget tillgodoser 
dessa. Efter att en katastrof har inträffat förväntar sig omvärlden att företaget ska agera 
och AstraZeneca har då indirekt inget val. Enligt Idowu (2007) måste företag engagera 
sig i CSR för att behålla sina nuvarande aktieägare och för att även attrahera nya 
investerare. AstraZeneca genomför även läkemedelsdonationerna för att bygga 
förtroende och anseende i samhället. Enligt Idowu (2007) kräver aktieägare att företaget 
verkar som en god medborgare.  
Det faktum att AstraZenecas årsredovisningar innehåller ett omfattande CSR-kapitel, 
där de informerar om företagets goda vilja och ansvarstagande, tyder på att de är 
medvetna om den positiva marknadsföring som ett brett CSR-arbete kan resultera i. 
Hooghiemstra (2000) menar att ett motiv för CSR-arbete är att vilja skapa en positiv 
bild av företaget och författarna anser att AstraZeneca med andra ord använder CSR ur 
marknadsföringssyfte. I intervjun med Näsström framgick det att AstraZeneca måste 
förmedla vad de bidrar med till sina intressenter. Då information från AstraZenecas åtta 
senaste årsredovisningar jämfördes, noterades att CSR-kapitlet successivt har utökats. 
En eskalerande informationsförfrågan hos AstraZenecas intressenter i kombination med 
att företagets CSR-arbete har blivit allt mer omfattande, antas vara anledningen till 
utökningen.  

CSR kan ge upphov till kundbelåtenhet (Brown, 1997), vilket i sig leder till långsiktig 
finansiell framgång (Gruca, 2005). Näsström nämnde inget om detta under intervjun 
och kundbelåtenhet uppmärksammas inte heller i AstraZenecas rapporter. Författarna 
drar slutsatsen att kundbelåtenhet inte utgör ett direkt motiv för AstraZenecas CSR-
engagemang. 
Näsström beskrev läkemedelsdonationer som ett medel för att etablera sig på nya 
tillväxtmarknader. Enligt Alon (2010) kommer BRIC-länderna i framtiden att ha stora 
ekonomiska och politiska influenser och författarna drar därav slutsatsen att 
AstraZeneca är mycket måna om att göra sina läkemedel tillgängliga i just dessa länder. 
Enligt Näsström samverkar företaget med olika organisationer för att hitta 
tillvägagångssätt för att möjliggöra att även personer i tillväxtländerna får tillgång till 
företagets läkemedel, ett av dessa sätt skulle kunna vara via patientstödsprogram. 

Motiv som positiv marknadsföring, att attrahera nya investerare, att etablera nya 
marknader, att uppfylla förväntningar och att bygga förtroende, resulterar alla i ett ökat 
marknadsvärde för företaget. Enligt Maignan och Ralston (2002) kan alla CSR-motiv 
delas in i tre grupper och AstraZenecas motiv passar framförallt in i två av dessa; 
värdeskapande och intressentbaserade. Företag som endast arbetar utifrån 
värdeskapande motiv är enligt Swanson (1995) helt oberörda av yttre tryck. Vid 
katastrofer agerar AstraZeneca på grund av förväntningar från intressenter och 
samhället och de är således påverkningsbara. Författarna drar därmed slutsatsen att 
AstraZeneca inte enbart agerar utifrån värdeskapande motiv utan även 
intressentbaserade.  
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Sammanfattningsvis agerar AstraZeneca på grund av yttre påtryckningar samt för egen 
vinning. Den egna vinningen innebär ett ökat marknadsvärde för företaget. 

7. Diskussion 
Även då CSR är gynnsamt, tror författarna att företag inte enbart drivs av egenintresse 
utan att de faktiskt vill skapa ett bättre samhälle. Företagens CSR-arbete främjar 
kollektiva intressen i samhället och oavsett vad anledningarna än må vara har deras 
handlingar positiva effekter för omvärlden.  
Till en början såg inte författarna sambanden mellan de olika motiven, men under 
utredningens slutskede stod det klart att alla motiv hade en gemensam nämnare - ett 
ökat marknadsvärde. Det faktum att motivet för CSR-engagemang var ett ökat 
marknadsvärde, var föga förvånande då det fanns ett underliggande antagande hos 
författarna att AstraZeneca inte enbart arbetar filantropiskt.  

I slutskedet av utredningen uppmärksammade författarna återigen citatet från kapitel 3, 
hämtat från AstraZenecas hemsida, om hur det vill bli uppfattade som företag:  

“Vi vill ses som en leverantör av viktiga läkemedel och betraktas som ett 
tillförlitligt företag som bedriver en framgångsrik verksamhet på ett 
ansvarsfullt sätt. Vårt ansvar innebär också att vi levererar framgång på 
rätt sätt för att uppnå fördelar på lång sikt både genom vad vi gör och 
hur vi gör det.” 

Detta citat ses nu ur en ny synvinkel och styrker många av de slutsatser som författarna 
har dragit. 
Ett problem med CSR-arbete är svårigheten i att finna mätbara resultat då det inte finns 
konkreta bevis på effekterna. Man vet inte med säkerhet om de resultat som 
uppmärksammas faktiskt är en följd av CSR. Troligtvis har CSR-arbetet många 
konkreta och positiva effekter, men då arbetet sker utifrån ett långsiktigt perspektiv är 
de resultat som arbetet inbringar svårmätta och det är problematiskt att visa på direkt 
avkastning. I framtiden kommer det sannolikt finnas mer belägg för hur CSR-arbete 
påverkar företagen och författarna förutspår att när CSR-effekterna blir mer åskådliga 
kommer företags CSR-engagemang att öka. 
Ännu finns ingen standardiserad mall för hur företag ska rapportera sitt CSR-arbete och 
det försvårar arbetet med att som läsare ta del av och kritiskt granska den information 
som företaget tillgodoser med. De siffror som författarna har använt sig av i rapporten 
har AstraZeneca själva publicerat. Om alla företag använde en och samma mall för 
rapportering av CSR-arbete skulle det bli lättare att jämföra företags insatser 
sinsemellan och skapa en mer sanningsenlig bild av engagemanget. Författarna anser att 
de presenterade resultaten är rimliga och trovärdiga trots att en stor del av empirin inte 
har kunnat kontrolleras, exempelvis information från årsredovisningar. Författarna har 
förlitat sig på att AstraZeneca är strängt professionellt granskat och att deras 
publikationer därför är trovärdiga. Näsström anses vara pålitlig då hon har arbetat inom 
AstraZeneca i drygt 20 år och har en högt uppsatt position som innebär mycket ansvar. 

Det ansågs väsentligt att studien skulle beröra ett företag som inte bara är aktuellt, utan 
som också författarna kan relatera till. Till en början diskuterades industrier och företag 
vars produkter i stor utsträckning anses skadliga och till viss del ha en negativ påverkan 
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på människan, som exempelvis alkohol och tobak. Anledningen till detta var tron på att 
dessa företag troligtvis arbetar mycket med CSR för att kompensera den faktiska skada 
som deras produkter skulle kunna orsaka. Samtidigt som en inledande 
informationssökning av dessa industrier genomfördes väcktes intresset för 
läkemedelsindustrin, vars produkter i motsats till övriga, skapas för att förbättra 
människans hälsotillstånd. Beslutet om att välja läkemedelsindustrin blev snart en 
självklarhet då det finns en naturlig koppling mellan läkemedel och CSR samt då 
produkterna även är av intresse för författarna. 
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