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PRESSMEDDELANDE 

Hansa Biopharma får Great Place to Work-
certifiering för andra året i rad   
• Utmärkelse från det internationellt erkända institutet Great Place to Work 

• Baserat på en företagsomfattande undersökning som besvarats av alla Hansa-anställda och en 

granskning av företagets HR-policies 

• Mätvärden som återspeglar förtroendet för företaget, såsom trovärdighet, stolthet och rättvisa, fick 

högst betyg av medarbetarna  

Lund, Sverige, 25 augusti 2021. Hansa Biopharma AB, ”Hansa” (Nasdaq Stockholm: HNSA), pionjär inom enzymteknik 

för sällsynta immunologiska sjukdomar, tillkännagav i dag att man erhållit certifieringen Great Place to Work 2021. 

Utmärkelsen tilldelas av det oberoende och globalt erkända institutet Great Place to Work®, som är en auktoritet när det 

gäller arbetsplatskultur.   

Det är andra året i rad som Hansa tilldelas denna certifiering, som bygger på en undersökning bland alla medarbetare 

i företaget och en granskning av Hansas HR-policies, vilka genomförts av Great Place to Work-institutet. Mätvärden 

som visar hur stort förtroendet är för företaget fick särskilt höga poäng, och allra högst poäng fick områden som respekt, 

stolthet över arbetet, företagets trovärdighet, kamratskap och rättvisa. 

Undersökningen besvarades av 100 procent av Hansas anställda och resultaten utgick från ett helt spektrum av åsikter 

från medarbetare i hela företaget. 

”Vi är mycket glada över att för andra året i rad ha blivit officiellt utsedda till ett Great Place to Work. Som ett banbrytande 

biofarmabolag med målet att utveckla och kommersialisera innovativa, livräddande och livsavgörande läkemedel för 

patienter med sällsynta immunologiska sjukdomar är det av avgörande betydelse för oss att kunna locka och behålla 

de bästa och mest hängivna personerna i branschen. Certifieringen Great Place to Work återspeglar våra ständiga och 

framgångsrika ansträngningar under de senaste åren, inte bara för att bygga och upprätthålla ett högpresterande team, 

utan också för skapa en givande och stimulerande arbetsplats för våra medarbetare”, säger Søren Tulstrup, vd och 

koncernchef för Hansa Biopharma. 

Great Place to Work® är den globala auktoriteten när det gäller arbetsplatskultur. Sedan 1992 har de undersökt mer än 

100 miljoner anställda runt om i världen och använt dessa insikter för att definiera vad som gör en bra arbetsplats till en 

bra arbetsplats. Deras jämförelsedata används för att identifiera Great Place to Work-certifierade företag och de bästa 

arbetsplatserna i mer än 60 länder, inklusive listan 100 Best Companies to Work For och World's Best som publiceras 

årligen i Fortune.  
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För ytterligare information: 

Klaus Sindahl, Head of Investor Relations  

M: +46 (0) 709 298 269 

E: klaus.sindahl@hansabiopharma.com 

Katja Margell, Head of Corporate Communications  

M: +46 (0) 768 198 326 
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E: katja.margell@hansabiopharma.com  

 

Om Hansa Biopharma  

Hansa Biopharma är ett banbrytande biofarmabolag i kommersiell fas som utvecklar innovativa, livräddande och 

livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa har utvecklat en 

ledande enzymbehandling för klyvning av IgG-antikroppar (immunoglobulin) som ger högsensitiserade patienter 

möjlighet till njurtransplantation. Hansa har ett stort och växande forsknings- och utvecklingsprogram baserat på 

företagets egenutvecklade enzymteknologiplattform för IgG-klyvning. Målet är att tillgodose medicinska behov inom 

transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har 

verksamhet i Europa och USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på 

https://hansabiopharma.com. 

https://hansabiopharma.com/

