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Etisk Kod 
 

 
 
 
 

Medarbetare 
 

 
1. Varje medarbetares rättigheter ska respekteras i enlighet med 

det som införlivas i Vygons Jämställdhets- och 

Mångfaldspolicy: 

•  Hos Vygon ska alla människor behandlas med värdighet 

och omtanke oavsett omständigheterna 

•  Vygon ska verka aktivt för att skapa en miljö som 

främjar ömsesidig tillit, öppenhet och respekt 

•  Rekrytering, befordring och belöning av Vygons 

medarbetare ska baseras på merit prestation och inget annat 

 
2. Vygon är en arbetsgivare som praktiserar principen om lika 

möjligheter. Vygons alla medarbetare ska behandlas på ett 

rättvist sätt och utan diskriminering oavsett etnisk bakgrund, 

kön, funktionshinder, ålder, sexuell läggning och religion eller 

tro. 

 
3. Vygon vidkänner att människor med olika bakgrunder, 

förmågor, färdigheter, attityder och erfarenheter bidrar med 

nya kunskaper och erfarenheter som utvecklar 

verksamheten. 

 
4. Vygon åtar sig att uppmuntra, vårda och främja lämpliga 

förmågor, färdigheter, attityder och erfarenheter. 

 
5. Vygon respekterar sina medarbetares rätt att ansluta sig till de 

föreningar som de själva väljer att ansluta sig till. 

 
6. Medarbetare uppmuntras att rapportera eventuella brott mot 

denna kod till VD. 

Företaget 
 

 
7.  Vygon åtar sig att främja denna Etiska Kod i företagets 

kontakter med parter som Vygon gör affärer med, i enlighet 

med det som införlivas i Vygons Professionella Etiska Kod. 

 
8. Vygon kräver de högsta möjliga personliga och 

professionella standarder.  Vi ska: 

•  Bedriva vår verksamhet med integritet, ärlighet och 

öppenhet 

•  Respektera olika kulturer samt individers integritet och 

rättigheter 

 
9.  Vygon ska främja ärligt och etiskt beteende; inklusive den 

etiska hanteringen av intressekonflikter. 

 
10. Vygon ska främja att företagets rapporter innehåller 

fullständig, rättvis, korrekt och begriplig information som 

redovisas i tid. 

 
11. Vygon ska främja att tillämpliga lagar, statliga regler och 

föreskrifter efterföljs. 

 
12. Vygon ska främja den snabba interna rapporteringen av brott 

mot denna kod. 
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Hälsa och säkerhet 
 

13. Vygon åtar sig att tillämpa och övervaka att den 

lagstiftning som anges i Arbetsmiljölagen 1977 efterföljs, i 

enlighet med det som införlivas i Vygons Hälsa- och 

Säkerhetspolicy. 

 

Samhället 
 

14. Vygons medarbetare ska alltid agera på sätt som 

gynnar livskvaliteten i samhällen där våra medarbetare 

bor och arbetar. 

 
 

Miljö 
 

15. Vygon ska uppvisa och främja ett ansvarsfullt 

förhållningssätt till en hållbar miljö i enlighet med det 

som införlivas i Vygons Miljöpolicy. 

 
16. Där det är praktiskt ska Vygon främja 

tillvägagångssätt och använda tekniker som 

minimerar vår verksamhets miljöpåverkan. 

FN:s ” Global  Compact” 
 
17. Vygon vidkänner och stödjer FN:s ”Global 

Compact’s” alla tio principer, i enlighet med det som 

införlivas i Vygons Uppförandekod. 

 
18. Vygon ska genom hela vår verksamhets 

leveranskedja sträva efter att se till att alla tio 

principer efterföljs. 
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