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hållbarhetsredovisning

SenzaGens affärsidé bygger på övertygelsen att ny teknik och innovation 
kan bidra till att den moderna testindustrin blir mer effektiv, hållbar 
och etisk. Att bolagets verksamhet drivs på ett socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt ansvarsfullt sätt är grunden för bolagets inledda hållbar-
hetsarbete. 

Under 2019 har SenzaGen utvecklats vidare 
med fokus på att verka på den internatio-
nella marknaden. För att säkerställa ett 
ansvarsfullt och etiskt agerande har bolaget 
tagit fram uppförandeprinciper för bolagets 
medarbetare. Parallellt pågår utvecklingen 
av ett kvalitetsledningssystem och arbete 
med att säkerställa att laboratorieverk-
samheten lever upp till den internationella 
standarden för god laboratoriepraxis, GLP.

Hållbara test 
Kärnan i SenzaGens verksamhet är etiska, 
effektiva och träffsäkra tester som bedömer 
kemikaliers förmåga att orsaka allergier 
hos människor. Detta är även bolagets 
huvudsakliga bidrag till hållbar utveckling i 
ett större perspektiv. 

Genom sina testmetoder erbjuder SenzaGen 
företag i en rad olika branscher både möjlig–
heten att undvika allergiframkallande ämnen  
i sina produkter och att skapa bättretillverk-
ningsmiljöer för sina anställda. Samtidigt 
bidrar SenzaGen till att ersätta och minska 
antalet djurförsök.

Affärsetik
SenzaGen strävar efter att hålla en hög 
etisk nivå i linje med bolagets värderingar. 
Som stöd för att uppnå detta har bola-
get under inledningen av 2020 angett FN 
Global Compacts tio principer som riktlinjer 
för hur man som medarbetare utför sitt 
arbete och uppträder mot varandra och i 
affärssammanhang. Principerna omfattar 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö 
och antikorruption. 

Kvalitet
SenzaGen utvecklar och genomför tester 
och arbetar i enlighet med gällande lagar, 
direktiv, standarder och myndighetskrav. 
Kvalitet och kvalitetsledning är därför en 
integrerad del av bolagets verksamhet. 

Kvalitetsledningssystem
Med syftet att säkerställa att SenzaGens 
produkter och tjänster tagits fram och 
utförts enligt fastställda krav pågår sedan 
2019 arbete med att införa ett samlat kvali-
tetsledningssystem. Detta arbete planeras 
vara färdigt under våren 2020.

Basen i SenzaGens kvalitetsledningssystem 
är bolagets kvalitetsmanual. Manualen be-
skriver vilka aktiviteter som ska genomför-
as och hur olika processer ska utföras för 
att säkerställa kvalitet. 

Bolagets kvalitetspolicy är en förlängning 
av manualen och bygger på de sju kvalitets-
ledningsprinciperna i ISO-standarden 9001. 
Kvalitetspolicyn speglar SenzaGens syn på 
kvalitet och alla medarbetare har ett ansvar 
att följa och integrera policyn i sitt dagliga 
arbete.

Arbete mot GLP-godkännande 
Då SenzaGens kunder i allt större utsträck-
ning vill använda GARD i sina regulatoriska 
processer och inför slutgiltig produktre-
gistrering togs under 2019 beslut om att 
inleda arbetet med att GLP-godkänna 
bolagets laboratorieverksamhet. Kraven 
och principerna för GLP är fastställda av 
OECD och svensk lagstiftning och omfattar 
såväl laboratoriefacilitet som testmetod 
vid icke-kliniska säkerhetsstudier. Swedac 
är den svenska myndighet som prövar och 
fastställer att ett laboratorium uppfyller 
kraven för GLP. 

Miljö
Det dagliga arbetet i och utanför laborato-
rieverksamheten innebär ingen omfattan-
de påverkan på miljön. Samtidigt är det 
en självklarhet för SenzaGen att sträva 
efter miljöförbättrande åtgärder på alla 
områden man kan. Ambitionen är att vara 
sparsamma med energi och andra resurser 

Värderingar
• Kreativitet 
• Engagemang 
• Trovärdighet 

i vardagen, exempelvis genom att uppmunt-
ra till videokonferenser istället för resor, 
källsortera och undvika onödig material-
förbrukning. När det gäller transporter 
använder bolaget uteslutande fraktpartners 
aktiva i hållbarhets- och miljöfrågor.

Attraktiv arbetsgivare
Att arbeta hos SenzaGen ska vara säkert, 
sunt och utvecklande. Frågor gällande 
arbetsmiljö, hälsa och säkerhet regleras i 
bolagets personalhandbok och lyder under 
svensk lagstiftning. 

Samspelet mellan arbetsgivare och med-
arbetare bygger på en ömsesidig respekt. 
Kränkningar och alla former av diskrimi-
nering är oacceptabla och medarbetarna 
förväntas bemöta varandra på samma sätt 
som de själva vill bli bemötta. Delaktighet, 
engagemang och rätt kompetens hos medar-
betarna är en förutsättning för att SenzaGen 
ska växa och utvecklas positivt. Alla med-
arbetare ska ha möjlighet att påverka sin 
egen utveckling i linje med bolagets. En öp-
pen och transparent företagskultur bygger 
förtroende som i sin tur ökar effektiviteten 
och möjligheterna i organisationen. 

SenzaGen erbjuder sjukförsäkringsför-
måner och friskvårdsbidrag för att främja 
medarbetarnas hälsa. 

Strategiska nätverk
I samhället, från gräsrotsnivå till myndig-
heter, ökar kravet på mer hållbar och etisk 
utveckling och tillverkning av produkter och 
initiativ drivs för att minska (reduce), ersätta 
(replace) och förfina (refine) djurförsök, kallat 
3R. Nationella och internationella organ och 
myndigheter arbetar för en ökad djurvälfärd 
och för att färre djur ska användas i försök. 
I egenskap av experter medverkar flera av 
SenzaGens medarbetare i olika arbetsgrupper 
för att stödja utvecklingen mot en bred accep-
tans för djurfria tester och 3R-principerna. 

Strävan mot mätbara mål med Agenda 2030
Under 2019 har SenzaGen påbörjat sitt stra-
tegiska hållbarhetsarbete med framtagning 
av uppförandeprinciper, arbete mot ett för 
bolaget samlat kvalitetsledningssystem och 
ett GLP-godkännande för laboratorieverk-
samheten. På sikt avser SenzaGen även att 
identifiera konkreta och mätbara hållbar-
hetsmål för att följa upp aktiviteter på håll-
barhetsområdet och hur hela verksamheten 
utvecklas. Utgångspunkten för detta arbete är 
FN:s Global Compact och FN:s 17 globala mål 
för hållbar utveckling. SenzaGens verksam-
het har en tydlig koppling till Mål 3 God hälsa 
och välbefinnande och inte minst delmålet 3.9 
som syftar till att minska antalet sjukdoms- 
och dödsfall till följd av skadliga kemikalier 
och föroreningar och kontaminering av luft, 
vatten och mark.

Strategiska nätverk
• Sveriges 3R-center
• ISO 10993 för biologisk  
 värdering av medicin- 
 tekniska produkter  
• OECD Expert Group on  
 IP issues Test Guidance
• Forska utan djurförsök
• CAAT. Center for Alter- 
 natives to Animal 
 Testing in Europe

• ESTIV. European   
 Society for Toxicology In  
 Vitro

 




