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Samhällsnytta Hållbara produkter och processer Hållbar arbetsplats

SAMHÄLLSNYTTA
Immunovias värdekedja
Immunovias ambition är att skapa värde genom att kunna diagnostisera komplexa sjukdomar som 
cancer och autoimmuna störningar betydligt tidigare och mer exakt än vad som nu är möjligt.

Grundforskningen 
utförs på akademisk 
nivå. Forskningen 
utgör en plattform 
för produktinnova-
tioner.

Bygger på grundlig 
etisk forskning. 
Utveckling sker i 
nära samarbete 
med ledande 
kliniker och forsk-
ningscentrer inom 
cancer- och autoim-
muna områden.

Produktion av anti-
kroppar i enlighet 
med regulatoriska 
krav. Leverantörer 
genomgår Immuno-
vias godkännande-
process.

Diagnostik av 
cancer- och autoim-
muna sjukdomar  i  
enlighet med regu-
latoriska krav. Tes-
ten skall analyseras 
med Immunovias 
IMMray®-plattform.

Tidig detektion av 
cancer- och autoim-
muna sjukdomar 
bidrar till bättre 
behandling och 
ökad överlevnad. 
Start kommersiell 
testning under Q2 
2021.

Hållbarhetsrapport
Denna hållbarhetsrapport avser räkenskapsåret 2020 och gäller för moderbolaget Immuno-
via AB (publ) (org nr 556730-4299) och samtliga enheter som konsolideras i Immunovias 
koncernredovisning för samma period. Dessa framgår av not 21 i Årsredovisningen 2020. 
Denna rapport har upprättats utan att Immunovia har något legalt obligatoriskt krav att göra 
det. Rapporten baseras inte på någon specifi k hållbarhetsstandard men har sin utgångspunkt 
i årsredovisningslagens regelverk.  

Styrelsen och verkställande direktören har också godkänt hållbarhetsredovisningen vid un-
dertecknandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.

Eftersom Immunovias verksamhet är under expansion görs en väsentlighetsanalys på vilka om-
råden inom hållbarhet som blir utgångspunkt för det kommande hållbarhetsarbetet. Immunovias 
hållbarhetsarbete tittar även på de globala målen för hållbar utveckling som antogs 2015 av FN:s 
generalförsamling. Genom att arbeta mot dessa mål där kontaktytor fi nns, når vi också en hållbar 
utveckling inom dessa områden.

Hållbarhetsarbetets tre fokusområden

FORSKNING

PRODUKTUTVECKLING

INKÖP OCH PRODUKTION

DIAGNOSTIK

PATIENT
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A� ärsmodell och verksamhet 
I våra terapeutiska kärnområden – cancer och autoimmuna sjukdomar – adresserar vi några av 
samhällets största globala hälsoutmaningar och strävar efter att utveckla effektivare diagnosverk-
tyg som bidrar till att förbättra behandling, livskvalitet och hälsoekonomi. Grundlig, säker och etisk 
forskning utgör en av företagets hörnstenar och säkerställer såväl patientsäkerhet i kliniska pröv-
ningar som att våra produkter är kliniskt användbara och ger positiv hälsoekonomisk effekt. 

Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av immunologisk information som fi nns i blodet 
och överföra den till kliniskt användbara verktyg för att kunna diagnostisera komplexa sjukdomar 
som cancer och autoimmuna sjukdomar betydligt tidigare och mer exakt än vad som nu är möjligt. 
Immunovias teknikplattform – IMMray® – är ett antikropps-baserat multiplex-test konstruerat för 
att generera ögonblicksbilder av immunförsvarsrespons ur informationen i en enda droppe blod.

IMMray® -plattformen utgör ett systematiskt angreppssätt, baserat på samtidig mätning av en stor 
mängd proteiner i blodet med den allra senaste bioinformatiken, som syftar till att upptäcka de 
kliniskt mest relevanta förändringar som kan uppstå i blodet och kombinera dessa till en biomar-
körsignatur – ett sorts ”sjukdoms-fi ngeravtryck” – som är specifi kt för respektive sjukdom.

Socialt värdeskapande
Förutsättningen för en hållbar affärsutveckling och framgång ligger i att skapa långsiktiga relatio-
ner med våra medarbetare, kunder och leverantörer. För att bygga upp vårt goda anseende ska vi i 
samtliga åtaganden hålla hög kvalitet och hög etisk nivå, med en given respekt för grundläggande 
mänskliga rättigheter.

Samarbeten med partners är nyckeln till Immunovias framgång. Stora vetenskapliga genombrott 
sker ofta genom samarbete mellan industri och akademi. Att arbeta med världsberömda forsk-
ningscenter och kliniker ger nödvändig tillgång till patientprover och data samt avgörande klinisk 
expertis. 

Vi värderar också våra nära relationer med key opinion leaders och patientorganisationer, eftersom 
de ger en viktig inblick, kunnande och kompetens för att påverka förändringen. Sedan 2016 är Im-
munovia anslutet till World Pancreatic Cancer Coalition (WPCC), en världskoalition mellan över 50 
patientorganisationer avseende bukspottkörtelcancer. Vårt mål är att vara en ansvarsfull aktör. 

Vision och mission
Immunovias vision är att leda utvecklingen av bioinformatikstödd diagnos så att alla patienter diag-
nostiseras i tid för effektiv behandling, med högre livskvalitet och betydligt högre överlevnad. 

Mot den bakgrunden har Immunovia en dubbel mission:

• Att med IMMray®-plattformen utveckla och etablera mer precisa och tillförlitliga verktyg för 
tidig upptäckt av komplexa tillstånd som cancer och autoimmuna sjukdomar.

• Att etablera IMMray® PanCan-d, vårt blodprovsbaserade test för tidig diagnos av bukspottkörtel-
cancer, som global standard för tidig upptäckt i högriskgrupper.

Immunovias vision och mission stämmer väl med FN:s globala mål om hälsa och välbefi nnande 
där ett av delmålen är att minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar med en 
tredjedel. 
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Anti-korruption 
Affärsetik är viktig och är en fråga som kontinuerligt hanteras och behandlas. Riktlinjer gällande 
anti-korruption regleras i Immunovias uppförandekod. Vi har en uttalad nolltolerans mot korruption 
och accepterar inte mutor eller illojala konkurrensbegränsande åtgärder. Inga fall av korruption har 
konstaterats under året.

Visselblåsarsystem
Immunovia strävar efter att ha en transparent affärsmiljö som bygger på idén att man ska bedriva 
en lönsam verksamhet samtidigt som etiska regler följs. Det är av yttersta vikt för Immunovia att 
hela företagets verksamhet bedrivs med högsta möjliga ansvarskänsla, öppenhet och ärlighet. Varje 
misstanke om bedrägligt beteende, mutor eller andra liknande situationer som bevittnas måste 
rapporteras utan dröjsmål.

Under 2020 utvärderades olika visselblåsarsystem och under 2021 kommer en visselblåsarfunktion 
att implementeras. Syftet med detta är att alla anställda skall känna sig trygga med att rapportera 
oegentligheter, missförhållande och allvarliga händelser utan oro för negativa konsekvenser. I takt 
med att organisationen växer kommer ett ökat fokus att läggas på åtgärder mot anti-korruption.

Väsentliga risker och riskhantering - Samhällsnytta

Risk Riskhantering

Bolagets tester kom-
mer inte att omfattas av 
nationella riktlinjer för 
behandling eller av kost-
nadsersättningsprogram

Bolaget arbetar aktivt med att få tester inom cancer och 
autoimmuna området omfattat av nationella och medicinor-
ganisatoriska riktlinjer för testning i högriskgrupper. Detta 
arbete utförs bland annat i form av lobbyarbete samt genom 
Bolagets nätverk av key opinion leaders.

Immunovia verkar i en 
konkurrensutsatt miljö

Marknaden där Immunovia verkar är konkurrensutsatt och 
Bolaget konkurrerar med svenska och internationella bolag 
som liksom Immunovia är inriktade på diagnostik av cancer 
och autoimmuna sjukdomar. Bolaget gör löpande omvärldsbe-
vakning vad gäller konkurrenter och teknologi.

Immunovia är föremål för 
fl era statliga regleringar 
och riskerar att inte få 
nödvändiga tillstånd för 
försäljning av tester

Immunovias verksamhet är bland annat underkastad ameri-
kanska, europeiska och lokala lagar, regler och bestämmelser 
som bland annat rör medicintekniska produkter. För att kunna 
marknadsföra och sälja medicintekniska produkter måste 
tillstånd och/eller godkännanden erhållas och registrering ske 
hos berörda myndigheter.

Det fi nns en risk att Im-
munovia inte får samar-
bets- och licensavtal med 
olika länders reimburse-
ment system

Bolaget bedriver arbete i egen regi samt ingår avtal med 
samarbetspartners för att bedriva forskning, retrospektiva 
och prospektiva studier i olika forskningsprojekt samt för att 
kommersialisera sina produkter. Bolaget säkerställer genom 
samarbetsavtal med nyckelpartners insikt i olika länders 
kostnadsersättningssystem som gör det möjligt att anpassa 
bolagets hantering av testen för olika marknader.
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HÅLLBARA PRODUKTER OCH PROCESSER

Kvalitetssystemet och registreringar
Uppbyggnaden av kvalitetssystemet utgör grunden i verksamheten för att få nödvändiga tillstånd 
och registreringar som sedan möjliggör kommande försäljning. Immunovia arbetar intensivt för att 
få produktregistreringar enligt EUs IVD direktiv, ISO13485, ackreditering av Immunovias laborato-
rium i Lund enligt ISO 17025 samt CLIA/CAP ackreditering av Immunovia Incs laboratorium i Marl-
borough, MA, USA på plats så snart det är möjligt. Vidare förbereds för ett framtida FDA godkännan-
de av våra diagnostiska produkter. 

Innovation, produktutveckling, inköp och produktion 
Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att fi nna hållbara lösningar för såväl ekono-
miska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbets-
tillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbar forskning 
och innovation är ett viktigt sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Rutiner och processer i produktutveckling och tillverkningen utarbetas i enlighet med de regulato-
riska krav som ställs på verksamheten. Fokus ligger på att produktkvalitet och spårbarhet säker-
ställs med systematiskt arbete och energisnåla processer. 

Kemikalier 
Riskbedömningar görs på alla kemikalier som används för att ta fram en produkt. Det avfall som 
verksamheten genererar hanteras och destrueras enligt gällande lagar och föreskrifter. Kliniskt av-
fall (smittförande/skärande/stickande avfall), GMM-avfall (genmodifi erade mikroorganismer) samt 
lösningsmedel hanteras och destrueras i samarbete med certifi erade avfallsföretag.

Minimal miljöpåverkan
Immunovia har som målsättning att leda koncernens verksamhet med så litet miljömässigt avtryck 
som möjligt och samtidigt säkerställa att ett korrekt svar levereras på de test som görs. 

Immunovia strävar efter att förbättra sin miljöprestanda genom att:
• Destruktion av avfall följer Immunovias policyer för hantering av avfall
• Överensstämmelse med lagar och föreskrifter samt andra relevanta samhälleliga krav
• Minimera miljöpåverkan av energiförbrukning och transport

Vår strävan efter att kontinuerligt minimera vår miljöbelastning är självklar. Immunovia mäter 
inte aktivt den miljömässiga belastning, t ex i form av CO2-utsläpp, som verksamheten genererar. 
Ledningen bedömer att det inte fi nns så väsentliga risker som kan få negativa konsekvenser för 
verksamheten kopplade till dessa faktorer, att en mätning är nödvändig. 

För att minimera det miljömässiga avtrycket så görs resandet restriktivt och digitala möten priori-
teras. Under året 2020 har resandet begränsats starkt av den globala pandemin och i princip inga 
affärsresor har förekommit.

Leverantörsutvärderingar säkrar hållbarheten i vår värdekedja
Immunovia genomför leverantörsutvärderingar i enlighet med den vid var tid gällande policyn för 
utvärdering. Syftet med leverantörsutvärderingarna är att i möjligaste mån säkerställa att Immuno-
via arbetar med leverantörer som tillhandahåller kvalitetssäkrade produkter, som i sin tur bidrar 
till tillförlitlighet i lämnade testsvar och därmed bidrar till att trygga hållbarheten i värdekedjan. 
Ambitionen är att arbeta tillsammans med våra leverantörer och regelbundet granska dessa för att 
kontinuerligt säkerställa kvaliteten. 
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Väsentliga risker och riskhantering – Hållbara produkter och processer

Risk Riskhantering

Immunovias produk-
tutveckling lyckas inte 
möta marknads- och/
eller kvalitetskrav

Genom ett strukturerat och målinriktat arbete på de olika områ-
dena ökar möjligheten till en lyckad produktutveckling. Informa-
tionsutbyte sker kontinuerligt med marknads- och kvalitetsav-
delningen för att möta de marknads- och regulatoriska krav som 
ställs. 

Risker kopplade till 
immateriella rättig-
heter

Immunovias immateriella rättigheter, i synnerhet dess patent, 
utgör en viktig tillgång i verksamheten och Bolagets framgång 
är beroende av att Bolaget förmår upprätthålla det anseende och 
värde som är kopplat till Bolagets befi ntliga patent, varumärke 
och andra immateriella rättigheter. För att säkerställa att nya 
patent skapas uppmuntras och ges personalen möjlighet till att 
registrera patent som sedan övergår i Bolagets namn. Hantering 
av ansökningar och bevakning av befi ntliga patent görs kontinu-
erligt av en av Bolaget engagerad patentbyrå.

Risk att ackreditering 
enligt ISO 17025 och 
CLIA/CAP ackredi-
teringar i USA inte 
erhålls

Immunovia har stort fokus på de regulatoriska krav som ställs 
för att erhålla nödvändig ackreditering av bolagets laboratorium. 
Centralt i detta är Bolagets kvalitetssystem där bolaget engage-
rar interna och externa resurser som har erfarenhet av att bygga 
upp ett kvalitetssystem som möjliggör ackreditering. Parallellt 
med detta bevakas förändringar som görs av de registrerande 
myndigheterna.  

Risk att nödvändiga 
produktregistreringar 
inte erhålls

Immunovia arbetar målinriktat med de regulatoriska krav som 
ställs för att erhålla nödvändiga registreringar. Centralt i detta 
är Bolagets kvalitetssystem där Bolaget engagerar såväl interna 
som externa resurser med mångårig erfarenhet av att bygga 
upp kvalitetssystem och få dessa godkända. Samtidigt bevakas 
förändringar som görs av de registrerande myndigheterna som      
t ex FDA. 

HÅLLBAR ARBETSPLATS
Vår viktigaste tillgång är medarbetarna
En absolut förutsättning för vår framgång är Immunovias medarbetare. En god företagskultur bäd-
dar för trivsel, låg sjukfrånvaro och goda relationer samt låg personalomsättning. Immunovia ska 
vara ett företag där ansvar och frihet ska vara två av Immunovias kärnvärden och kan sammanfattas 
med ”Frihet under ansvar”.

En förutsättning för en hållbar utveckling är jämställdhet mellan kvinnor och män. Jämställdhet 
handlar om en rättvis fördelning av makt, infl ytande och resurser.
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Jämställdhet
Allbrightrapporten rankar varje år börsbolagen från bäst till sämst på att befordra kvinnor till 
ledningsgruppen. De jämställda bolagen listas på Allbrights gröna börslista, de mediokra bola-
gen placeras på den gula börslistan och de mansdominerade bolagen hamnar på den röda listan. 
Immunovia är ett jämställt bolag och har i Albrightrapporten 2020 hamnat på den gröna listan på 
58:e plats av 330 börsnoterade bolag vad gäller jämställdheten mellan män och kvinnor. 

Under året 2020 var medelantalet anställda i koncernen 63 (f å 48) varav 49 (38) i moderbolaget. 
Medelantalet kvinnor i koncernen var 42 (32) och medelantalet män i koncernen var 21 (16). Led-
ningsgruppen i Immunovia har bestått av 5 män och 4 kvinnor under 2020.

Utbildning och kompetens
Immunovia har som mål att vara en arbetsplats där alla medarbetares kunskap, kompetens och 
färdigheter tas tillvara på bästa sätt. Genom internutbildning och behovsbeprövad externutbildning 
höjs kompetensnivån löpande i bolaget. Detta är en drivkraft för att få en framgångsrik verksamhet 
som tillvaratar medarbetarnas kunskap, erfarenhet och engagemang.

Hälsa och säkerhet
Hälsa och säkerhet är ett prioriterat område. Immunovia har en nollvision gällande arbetsrelaterade 
olycksfall, sjukdomar och incidenter och en ambition att kontinuerligt verka för förbättrad hälsa och 
välmående bland våra medarbetare. Målet är att ingen ska drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på 
grund av sin arbetssituation. Förebyggande åtgärder genomförs kontinuerligt för personalen som    
t ex årlig hälsoprofi l för alla anställda. Inga arbetsskador har rapporterats under 2020.

Fortsatt anpassning sker till den nya lagstiftningen rörande GDPR (General Data Protection Regula-
tion). 

Respekt för mänskliga rättigheter
Immunovia har ingen verksamhet i miljöer där bristande mänskliga rättigheter bedöms som en risk. 
Vi har därför bedömt att vår verksamhet har begränsad påverkan på mänskliga rättigheter och har 
därmed inte satt upp några mål för mänskliga rättigheter. Alla anställda förväntas följa lagar och 
etiska normer och ha ett professionellt uppträdande både internt och externt. 

Personalomsättning
Vi strävar efter att våra medarbetare ska trivas och utvecklas så att vi både kan behålla
nyckelkompetenser och rekrytera nya talanger. Under 2020 började 16 st (11) nya medarbetare 
och 1 st (2) medarbetare slutade hos Immunovia. Immunovia är ett ungt företag där huvuddelen av 
personalen anställts under de fem senaste åren.

Arbetsmiljö
Det fortlöpande arbetsmiljöarbetet ska vara förebyggande, stödjande och uppmuntrande. Förebyg-
gande genom regelbundna arbetsmiljöinspektioner, minimering av risker för olyckor/ohälsa och 
löpande aktivitetsuppföljning. Stödjande genom att regelbundet genomföra medarbetarenkäter 
om arbetsklimat, arbetsglädje och engagemang. Uppmuntrande genom att erbjuda medarbetarna 
utvecklingsmöjligheter och verka för öppenhet, jämlikhet och ansvarstagande. Självklart har vi 
nolltolerans mot mobbning och trakasserier. 

Mångfald
Vi är övertygade om att mångfald – inklusive en blandning av kön, ålder, etnisk bakgrund och 
sexuell orientering – på sikt bidrar till en bättre arbetsmiljö, högre kreativitet och bättre resultat. 
Vidare kommer vi aldrig acceptera fördomar eller diskriminering i någon form, utan sträva efter 
likabehandling för alla, oavsett bakgrund och individuella skillnader. Jämställdhet mellan kvinnor 
och män är en förutsättning för en hållbar utveckling och handlar om en rättvis fördelning av makt, 
infl ytande och resurser.
Immunovia har antagit följande principer för att säkerställa mångfald och likabehandling:
• Främja mångfald
• Likabehandling oavsett etnisk bakgrund eller individuella skillnader
• Nolltolerans mot diskriminering
• Anpassa anläggningar avseende tillgänglighet för rörelsehindrade medarbetare
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Könsfördelning Immunovia 2020

Könsfördelning ledningsgrupp 
2020

Kvinnor 
67%

Kvinnor 
44%

Män 
33%

Män 
56%

Revisorns yttrande avseende hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Immunovia AB (publ), org.nr 556730-4299

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidorna 15-21 och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning
Min granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstad-
gade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att min granskning av hållbarhetsrapporten har en annan 
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en 
revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.  Jag anser att 
denna granskning ger mig tillräcklig grund för mitt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats. 

Lund den 12 mars 2021

Mats-Åke Andersson
Auktoriserad revisor

Risk Riskhantering

Risk att nyckelperso-
ner lämnar organisa-
tionen

Bolagets förmåga att även fortsättningsvis identifi era och 
utveckla möjligheter är beroende av nyckelpersonernas känne-
dom om och fackkunskaper inom det område som Immunovia 
bedriver verksamhet. Genom att skapa en bra, intressant och 
utmanande arbetsplats där nyckelpersoner ges möjlighet till att 
utvecklas inom sitt område säkerställer bolaget att nyckelperso-
ner vill arbeta på bolaget.

Arbetsmiljörisker Immunovia arbetar aktivt för en god arbetsmiljö där fysiska, 
organisatoriska och sociala aspekter är i fokus. Exempel på före-
byggande verksamhet är bl a årliga genomförandet av hälsopro-
fi ler och erbjudande om sjukvårdsförsäkring och ergonomiska 
genomgångar av arbetsplatserna. 

Risk att tillgång till 
rätt kompetens inte 
fås

Immunovia är ett kunskapsintensivt företag som är beroende av 
personer med hög kompetens och erfarenhet för att nå planerad 
framgång. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare tillsammans 
med marknadsmässig och konkurrenskraftiga ersättningar och 
förmåner bidrar detta till att nya medarbetare kan rekryteras och 
behållas. 

Väsentliga risker och riskhantering –  Hållbar arbetsplats

Hållbar utveckling - en sammanfattning
Hållbar utveckling är ett gemensamt begrepp för miljö, arbetsrätt, sociala förhållanden, mänskli-
ga rättigheter och antikorruption. Även långsiktig ekonomi ingår som ett kriterium. På engelska 
används ordet sustainability för hållbarhet.

Begreppet Hållbar utveckling defi nierades 1987 av FN:s så kallade Brundtlandkommission som:

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra komman-
de generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”


