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Forskningens
möjligheter

-Ambition Zero Carbon

Fredrik Hellman

Climate Resilience Lead, AstraZeneca
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AstraZeneca ska eliminera 
koldioxidutsläppen från den 
egna verksamheten till 2025 

och säkerställa att hela 
värdekedjan är 

koldioxidnegativ till 2030 

"Klimatförändringar är ett akut hot mot folkhälsan, 
miljön och den globala ekonomins hållbarhet. Sedan 

2015 har vi minskat våra koldioxidutsläpp från 
verksamheten med nästan en tredjedel och vår 

vattenförbrukning med nästan en femtedel. Men nu är 
det dags att agera ännu snabbare och fördubbla våra 
ansträngningar. De åtaganden som AstraZeneca har 
gjort idag som en del av vår strategi "Ambition Zero

Carbon" kommer göra det möjligt för oss att påskynda 
minskningen av vårt företags klimatpåverkan och 

inspirera till samarbete på global nivå för att 
genomföra politiska förändringar "
Pascal Soriot, AstraZenecas koncernchef
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Vår 
hållbarhetsstrategi

Hur ska vi leverera  
våra mål

Frågor och Svar

1

2

3

4

Agenda
Ambition Zero 
Carbon 
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Ambition Zero Carbon – vårt mål är att 
eliminera koldioxidutsläppen 

Vi investerar en 
miljard dollar -
för att nå ett av 

världens djärvaste 
hållbarhetsmål

Uppnå noll 
koldioxidutsläpp i 
vår verksamhet till 

2025 och 
klimatnegativ 

värdekedja till 2030

Målmedveten 
produktutveckling

för att minska  
klimatpåverkan från 

våra produkter

Global plantering av 
50 miljoner träd 
genom ‘AZ forest’ 

programmet
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Våra utsläpp av växthusgaser - scope 1, 2 och 3

2025 2030
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Undvik Minska Ersätt Kompensera

1 2 3 4

Ambition Zero Carbon 2025 Plan: Inga 
återstående utsläpp

Förbättra effektivitet och 
beteende som påverkar 

förbrukning

Vi följer en hierarki för hur vi ska nå våra målsättningar

Via grön design och 
nya arbetssätt

Byt till energi baserad på 
förnyelsebara källor 

Investera i tillförlitliga 
projekt 
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Cirkulära affärsmodeller

Linjära flöde
(nuläge)

Cirkulärt flöde
(framtida läge)

Waste

Design Raw
Materials

Manufacture Distribute Use Excretion

Design Raw 
Materials

Manufacture Distribute

Use Excretion

Recycle

Minimal 
Waste
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Fokus på tre terapiområden

Onkologi Kardiovaskulära, njur-och 
metabola sjukdomar

Andningsvägar och 
immunologi

Biologiska 
läkemedelSmå molekyler Immunoterapi Medicinsk 

utrustningProteinteknik Nya utvecklings-
plattformar

Huvudplattformar
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Our commitment to sustainability and priorities

Work towards a future where all 
people have access to sustainable 
healthcare solutions for life-changing 
treatment and prevention.

Demonstrate global leadership to 
proactively manage our environmental 
impact across all our activities and products.

Create positive societal 
impact and promote ethical 
behaviour in all markets 
across our value chain.

• Product environmental stewardship
• Greenhouse gas reduction
• Pharmaceuticals in the environment
• Water stewardship
• Waste management

Focus areas
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Erkännanden av vårt starka engagemang 2020/21

Dow Jones 
Sustainability 

Index

Workforce 
Disclosure 
Initiative

Hampton-
Alexander Review

Corporate Knights 100 
Most Sustainable 

Corporations

Bloomberg 
Gender Equality 

Index

AA rating 

MSCI ESG
CDP Water Security and Climate 

Double A list

CDP Supplier Engagement 
Leaderboard

FTSE4Good Access to Medicine

Index 



Tack för att ni 
lyssnade!

Några frågor?
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