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Hållbarhetsredovisning
Kärnan i SenzaGens verksamhet är träffsäkra, effektiva och djurfria tester för 
bedömning om kemikalier kan orsaka allergier. Genom testerna kan företag 
i en rad olika branscher undvika allergiframkallande ämnen i sina produkter 
och samtidigt skapa bättre produktionsmiljöer för sina anställda. Därigenom 
bidrar SenzaGen till att säkrare, etiska och mer hållbara produkter når mark-
naden samt till att antalet djurförsök kan minskas. 

Utvecklingen under 2020
Under 2020 har SenzaGen utvecklats vidare med 
fokus på att verka som aktör på den internatio-
nella marknaden. För att öka fokus på ett håll-
bart agerande har bolaget angett principerna i 
FN:s Global Compact som riktlinjer. Parallellt har 
bolaget infört ett samlat kvalitetsledningssystem 
och säkerställt att laboratorieverksamheten le-
ver upp till den internationella standarden för god 
laboratoriesed, GLP. Bolaget har även tagit fram 
nya riktlinjer och rutiner för rekrytering och kom-
petensförsörjning.  

Affärsetik och FN:s hållbarhetsinitiativ 
SenzaGen vill alltid hålla en hög etisk nivå i affärs-
relaterade situationer. Som stöd för att säkerstäl-
la detta har bolaget under 2020 angett FN Global 
Compacts tio principer för hållbart företagande 
som riktlinjer för hur man som medarbetare 
utför sitt arbete och uppträder i affärssamman-
hang. Principerna omfattar mänskliga rättighe-
ter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Utöver 
dessa riktlinjer har bolaget upprättat en särskild 
policy för gåvor och mutor som medarbetare och 
samarbetspartners följer sedan 2018.

Arbetet med att uppdatera och implementera po-
licyer fortgår löpande och har den prioritet som 
kan förväntas inom vår affärsverksamhet. Sedan 
inledningen av 2021 pågår arbete med att förtyd-
liga de grundläggande värderingar som uttrycks i 
Global Compacts tio principer i en Uppförandekod 
som ska gälla för SenzaGens medarbetare och 
styrelse. 

Kvalitet 
SenzaGen utvecklar tester och analyserar kund-
prover i enlighet med gällande lagar, direktiv, 
standarder och myndighetskrav. Kvalitet och kva-
litetsledning är därför en integrerad del av bola-
gets verksamhet. 

Kvalitetsledningssystem
Med syfte att säkerställa att SenzaGens produk-
ter och tjänster tas fram och utförs enligt fast-
ställda krav införde SenzaGen under 2020 ett nytt 
kvalitetsledningssystem. Basen i kvalitetsled-
ningssystemet är bolagets kvalitetsmanual som 
beskriver vilka aktiviteter som ska genomföras 
och hur olika processer ska utföras för att säker-
ställa kvalitet. 

En förlängning av kvalitetsmanualen är bolagets 
kvalitetspolicy som bygger på de sju kvalitetsled-
ningsprinciperna i ISO-standarden 9001. Kvali-
tetspolicyn reflekterar SenzaGens syn på kvalitet 
och alla medarbetare har ett ansvar att följa och 
integrera policyn i sitt dagliga arbete. 

GLP-godkänd laboratorieverksamhet 
För att möta kundernas interna kvalitetskrav 
samt de regulatoriska krav som ställs på studie-
data vid produktregistreringar hos exempelvis 
Läkemedelsverket och FDA, har SenzaGen arbe-
tat med att GLP-godkänna sin laboratorieverk-
samhet. I maj 2020 fastställde Sveriges nationella 
ackrediteringsorgan Swedac att SenzaGens labo-
ratorium samt användandet av testplattformen 
GARD® uppfyller kraven för GLP. Genom god-
kännandet har SenzaGens laboratorieverksam-
het säkerställt att kundstudier som kräver GLP 
kan utföras med den kvalitet som efterfrågas av 
myndigheter när studien används som underlag i 
regulatoriskt syfte.

GLP står för Good Laboratory Practice (god labo-
ratoriesed) och är ett kvalitetssystem med krav 
och principer för hur icke-kliniska säkerhetsstu-
dier ska utföras för att säkra dess kvalitet. Inne-
hållet i GLP är fastställt av OECD som ett globalt 
standardkrav för att säkerställa tillförlitliga re-
sultat med hög kvalitet för produktregistrering 
och regulatoriskt godkännande. 

Miljö
Det dagliga arbetet i och utanför SenzaGens la-
boratorieverksamhet är inte energikrävande och 
medför ingen omfattande påverkan på miljön. 
Koncernens verksamhet kräver inte heller något 
tillstånd enligt svensk miljölagstiftning. Samtidigt 
uppmuntrar och strävar SenzaGen efter miljöför-
bättrande åtgärder på alla områden där det är 
möjligt, i enlighet med FN:s principer för hållbart 
företagande. Ambitionen är att alltid vara spar-
samma med energi, material och andra resurser.

Huvudfokus ligger på att följa den så kallade försik-
tighetsprincipen och med minsta möjliga miljöpå-
verkan svara upp till bolagets strategiska initiativ 
om att upprätta smidiga arbetsflöden, processer 
och arbetssätt. Exempelvis har SenzaGen rutiner 
för kemikalie- och avfallshantering i sin labora-
toriemiljö och följer sedan 2020 Naturvårdsver-
kets nya digitala system för spårbarhet av farligt 
avfall. Även rutiner för energisnål teknisk ut-
rustning, digitala möten och källsortering finns 
på plats. Under Covid-19-pandemin har resor 
och fysiska möten ställts in men SenzaGens av-
sikt är att ta fram en rutin för att minimera mil-
jöpåverkan och klimatkompensera för de affärs-
resor bolaget behöver göra med flyg framöver. I 
januari 2021 anslöts huvudkontorets lokaler på 
Medicon Village i Lund till forskningsparkens nya 
tekniska energilösning Ectogrid med resultatet 
att byggnader på området nu delar värme- och 
kylöverskott med varandra. Lösningen tar hand 
om spillvärme och förväntas minska SenzaGens 
och övriga områdets energibehov drastiskt.

SenzaGen i samhället 
I samhället, från gräsrotsnivå till myndigheter, 
ökar kravet på mer hållbar och etisk utveckling 
och tillverkning av produkter. Initiativ drivs för 
att minska (reduce), ersätta (replace) och förfina 

(refine) djurförsök, kallat 3R, där nationella och 
internationella organ och myndigheter arbetar 
för en ökad djurvälfärd och för att färre djur ska 
användas i försök. I egenskap av experter med-
verkar flera av SenzaGens medarbetare i olika 
arbetsgrupper för att stödja utvecklingen mot en 
bred acceptans för djurfria tester och 3R-princi-
perna: 

• Sveriges 3R-center
• Forska utan djurförsök
• CAAT. Center for Alternatives to Animal      
 Testing in Europe 
• ISO 10993 för biologisk  värdering av medicin- 
 tekniska produkter
• OECD Expert Group on  IP issues Test Guidance
• ESTIV. European Society for Toxicology In Vitro

Strävan mot mätbara mål med Agenda 2030
SenzaGen har för avsikt att identifiera konkreta 
och mätbara hållbarhetsmål för att följa upp ak-
tiviteter på hållbarhetsområdet och implemen-
tera dessa i utvecklingen av hela verksamheten. 
Utgångspunkten för detta arbete är FN:s Global 
Compact och FN:s 17 globala mål för hållbar ut-
veckling. SenzaGens verksamhet har en tydlig 
koppling till Mål 3 (God hälsa och välbefinnan-
de) och inte minst delmålet 3.9 som syftar till att 
minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd 
av skadliga kemikalier och föroreningar och kon-
taminering av luft, vatten och mark. SenzaGens 
medarbetare gynnas av kompetensutveckling och 
en stabil arbetsplats, vilket påverkar Mål 4 (god 
utbildning för alla) och Mål 8 (anständiga arbets-
villkor och ekonomisk tillväxt). Genom ett syste-
matiskt arbete för att minimera risken för korrup-
tion bidrar vi till att stärka rättsstatsprincipen och 
främja mänskliga rättigheter i Mål 16 (fredliga 
och inkluderande samhällen).
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SenzaGen och medarbetarna
För SenzaGen är medarbetarna företagets mest 
värdefulla tillgång. Deras välmående och kom-
petens är en förutsättning för goda prestationer, 
hög kvalitet i arbetet och företagets utveckling. 
Sedan inledningen av 2020 följer SenzaGen en 
uppdaterad strategi med målet att arbeta snabb-
rörligt med kunden i fokus samt vara lyhörd gent-
emot sin omgivning. En av SenzaGens viktigaste 
hållbarhetsfrågor är att säkerställa att vi har rätt 
kompetens och att våra medarbetare mår bra 
och utvecklas inom organisationen. Inom detta 
område fokuserar vi på kompetensutveckling, fö-
retagskultur samt hälsa och säkerhet.

Rätt kompetenser 
Att rekrytera och behålla kvalificerad och kompe-
tent personal är en förutsättning för att fullfölja 
bolagets affärsstrategier. I den pågående ut-
vecklingen av bolaget är rätt erfarenhet och en-
gagemang tillsammans med effektiva arbetssätt 
nyckelkomponenter. SenzaGen agerar ofta som 
problemlösare åt kunden, vilket kräver kreativi-
tet och att medarbetarna har hög affärsmässig 
och teknisk kompetens. Därtill måste processer 
och arbetsverktyg vara effektiva. Under 2020 för-
stärktes organisationen med en HR-chef med 
ansvar för strategiskt HR-arbete och bolaget in-
förde nya rutiner för bland annat rekrytering och 
kompetensförsörjning.

Kultur och värderingar
För att lyckas med sitt uppdrag strävar SenzaGen 
efter att skapa en kultur där varje medarbetare 
ges möjlighet att utvecklas, påverka sin egen ar-
betssituation och hålla en god balans mellan ar-
bete och fritid för att undvika stress och ohälsa. 
För att skapa en stark och hållbar kultur måste 
både chefer och medarbetare arbeta aktivt med 
att bygga upp och bibehålla den kultur som or-
ganisationen strävar efter. En öppen och trans-

parent företagskultur bygger förtroende som i 
sin tur ökar effektiviteten och möjligheterna i 
organisationen. Sedan inledningen av 2021 pågår 
ett internt värderingsarbete med verksamhetens 
strategier och affärsmål som grund. Arbetet ska 
leda till att uttalade värderingar och förhållnings-
sätt ska vara styrande för beslut, kommunikation 
och vardagliga handlingar, samt vara tydliga både 
inom den egna organisationen och utåt gentemot 
kunder, samarbetspartners och andra intressen-
ter. Bolagets fokus på värderingar och kultur an-
ses extra viktigt i tider då många arbetar hemifrån 
och på distans.

Hälsa, säkerhet och arbetsvillkor
Att arbeta för jämställdhet och för att främja god 
hälsa är självklart för SenzaGen som ansvars-
tagande arbetsgivare. SenzaGen vill erbjuda en 
sund och säker arbetsmiljö med goda arbetsvill-
kor. Dessa frågor regleras i SenzaGens personal-
handbok. Därtill ställer de nya uppförandeprinci-
perna krav på respekt för mänskliga rättigheter 
samt arbetsrätt. 

På SenzaGen ska alla ha samma rättigheter och 
möjligheter samt behandlas likvärdigt i fråga 
om arbetsförhållanden och anställningsvillkor. 
Medarbetare förväntas leva upp till uppförande-
principer, värderingar och svensk lagstiftning och 
därmed anta ett respektfullt förhållningssätt mot 
alla inom och utanför SenzaGen. 

För att främja hälsa erbjuder SenzaGen friskvårds-
bidrag, hälsoundersökningar och sjukförsäkrings-
förmåner. Inom forskningsparken Medicon Village 
finns gym samt möjlighet till träningspass i grupp 
under lunchtid. 2021 kommer bolaget i samband 
med de årliga utvecklingssamtalen att beröra 
frågor kring välmående, trivsel och uppfattat häl-
soläge. 

Marknad &
Försäljning 40%

Arbetsområde

Forskning &
Laboratorie-
verksamhet 
53%

Administration 7%

Kön och utbildning

41 % 
har en PhD

Värderingar: Kreativitet, engagemang och trovärdighet 

59 % 
är kvinnor

41 % 
är män


