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Introduktion från VD 
 
 

 

För denna rapport som omfattar 2017 

och 2018 har vi valt att basera 

hållbarhetsredovisningen både utifrån 

GRI med sina indikatorer, samt de 

Globala målen med kärnfrågorna: att 

avskaffa extrem fattigdom, skydda 

planeten, samt främja fred och rättvisa. 

Vi har under de gångna åren arbetat 

med att säkerställa vilka mål som är 

viktigast för oss. Dessa går hand i hand 

med FN:s grundprinciper för mänskliga 

rättigheter, miljö, arbetsrätt och 

korruption, som vi tidigare arbetat 

efter. 

 

Globala mål nummer åtta fokuserar på 

goda arbetsförhållanden och ekonomisk 

tillväxt. För Vygon (Sweden) AB 

innefattar det att vara en bra arbetsplats 

och samtidigt arbeta framåt för att 

tillgodose patienternas behov. I 

samarbete med Sveriges 

sjukhuspersonal bygger vi relationer 

och fortsätter att öka vår kliniska 

erfarenhet, exempelvis genom  

auskultationer. Marknaden kräver 

forskning och studier och vi kan erbjuda 

högkvalitetsprodukter, 

produktträning och utbildning. Genom 

samarbete med vården får vi insyn i vad 

som krävs av Vygon som partner. Vår 

strävan är att fortsätta utveckla dessa 

relationer under kommande år. 

 

Vygons produktspecialister återfinns i 

Skåne, Göteborg och Stockholm. Med en 

produktchef placerad på huvudkontoret i 

Skellefteå sprids produktkunskapen både 

nationellt och internt. Vi har därför goda 

landsövergripande samarbetsmöjligheter 

med sjukvården. 

 

Produktgruppen Nutrisafe2 är extremt 

viktig för Vygon (Sweden) AB, varför 

det har varit kritiskt att försvara denna 

business då nya konkurrenter dykt upp 

på marknaden; särskilt då vi känner oss 

säkra på att vår produkt är det bästa 

alternativet för neonatalbarn – vår 

primära intressent. Av den anledningen 

har det varit både viktigt och 

förtroendeingivande att få sitta med i 

SIS och försvara vår position i 

diskussionerna kring ISO 80369-

standarden. 
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Vidare har arbetet med att uppföra en 

nordisk organisation fortsatt och 

huvudkontoret för Vygon i norden 

återfinns nu i Skellefteå, med ansvar  

för ekonomi, logistik, kundtjänst, 

ledning och teknisk support. För att 

genomföra denna satsning har 

investeringar gjorts, bland annat i 

nyanställningar och det slutgiltiga 

implementerandet av ett gemensamt 

affärssystem; ett mål som fastställdes 

föregående rapporteringsperiod. 

 

Sveriges största sjukhus ligger i södra 

Sverige och majoriteten av våra kunder 

återfinns söder om Gävle. Som en del i 

vårt miljöarbete har Vygon (Sweden) AB 

vidareutvecklat samarbetet med vår 

logistikpartner i Skåne. De lagerhåller fler 

och fler bulkprodukter och därmed 

minskar vi transportsträckorna.  

 

Under perioden har vi uppnått målet att 

omarbeta våra policyer. Detta för att 

säkerställa att de är i linje med gällande 

lagstiftning och våra värderingar. Våra 

policyer återfinns på vår hemsida:   

http://www.vygon.se/foretaget/csr-

hallbarhetsutveckling 

Som organisation stödjer vi mångfald, 

jämlikhet och alla människors lika värde. 

 

Denna hållbarhetsredovisning har inte 

genomgått någon oberoende extern 

granskning Vi kommer även fortsättningsvis 

att rapportera vartannat år varför nästa 

utgåva blir år 2021.
                       

                                                                        Mikael Hedström, VD                                                                              
   
                                                                                            

 

 
 

 

                                                                                                       

Vygons vision 
 
Vår vision är att vara en av de 
bästa samarbetspartners 
sjukvården kan ha.  
 
Våra produkter ska vara 
nytänkande, säkra, prisvärda 
och hålla hög kvalitet. 
 
Användarna av våra 
produkter ska erbjudas 
rådgivning och utbildning 
utifrån sina behov. 
 
Med patienten i fokus för vi 
utvecklingen framåt. 

http://www.vygon.se/foretaget/csr-hallbarhetsutveckling
http://www.vygon.se/foretaget/csr-hallbarhetsutveckling
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År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer 

Globala målen för hållbar utveckling och ett samspel mellan tre dimensioner; den sociala, 

ekonomiska och miljömässiga. Med hjälp av Globala målen är vi den första generationen 

som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna. Alla 

aktörer i ett samhälle är lika viktiga för att målen ska uppnås; oavsett var man befinner sig 

i världen. 

 

Vi har fortsatt kartläggningen över vilka av de globala hållbarhetsmålen som är av störst 

betydelse för vår verksamhet. Var har Vygon i Sverige en negativ påverkan på till exempel 

miljön och var bidrar vi till en hållbar utveckling? Vi använder oss av ikonerna nedan för 

att i redovisningen visa på hur vi relaterar till de globala delmålen. 
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Vygons delmål 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 

 

 

 

 ÖKA POSITIV   

 INVERKAN  

 

 Värdekedjan 

  

Rå-

material 

Leverantörer Intern 

logistik 

Företagets 

verksamhet 

Distribution Produkt-

användning 

Produktens 

livscykel 

 

 

 

 MINSKA NEGATIV      
 INVERKAN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Mål 8 & 16 Bra 

arbetsförhållanden, 

rutiner och 

ekonomisk tillväxt 

Mål 12 & 16 Främja 

hållbara offentliga 

upphandlingsmetoder och 

inkluderande samhällen 

Mål 9 & 12 Hållbar industri, konsumtion 

och produktion 

Mål 11 & 13 

Miljömedvetenhet 

Mål 3 Hälsa och 

välbefinnande för 

alla 

Vygon strävar 

efter att vara en 

eftertraktad 

arbetsplats där 

personalen vill 

jobba kvar länge. 

Vygons ambition är 

att vara sjukvårdens 

bästa möjliga 
samarbetspartner 

och samtidigt följa 

de lagar & 

förordningar som 

finns.  

Vygons 

produkter ska 

bidra till bästa 

möjliga vård 

för svårt 

sjuka.   

Vygon SA:s 

ambition är att 

kontinuerligt 

minska de 
påfrestningarna på 

miljön som vår 

produkttillverkning 

bidrar till. 

Vygon avser att öka 

medvetenheten hos 

sina intressenter 

och minska vår egen 

klimatpåverkan - till 

exempel genom att 

effektivisera våra 

transporter och 

återvinna mer avfall. 
 

Vygons värderingar och 

principer ska ta den 

enskilda individen i 
beaktning. Våra 

policyer ska säkerställa 

goda rutiner gentemot 

samtliga intressenter. 



 

  

[Skriv här] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Få läsarens uppmärksamhet med ett bra citat från dokumentet eller använd det här utrymmet för att 
framhäva en viktig poäng. Dra den här textrutan om du vill placera den någonstans på sidan.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vygon-gruppen etablerades i Frankrike 1962, av Pierre Simonet. Kontor, 

produktion och varulager återfinns utanför Paris. Verksamheten har vuxit 

med dotterbolag och distributörer över hela världen och återfinns i 64 

länder. Dotterbolagen ligger först och främst i Europa, men finns även 

representerade i USA, Colombia, Uruguay, Japan, Singapore, Mellanöstern, 

Sydafrika och Indien. Totalt arbetar 2350 personer inom koncernen. 

Vygons samtliga fabriker är certifierade enligt ISO14001 och ISO13485. 

Årligen distribueras 200 miljoner produkter och år 2017 omsatte 

koncernen 310 miljoner euro. 

 
 
Vygon (Sweden) AB bildades 1999 och ägs av Vygon SA. Det är det största 

av de nordiska dotterbolagen med en omsättning på knappt 41 miljoner 

kronor år 2018, en ökning med 21 % jämfört med 2016.  

 

Vygon-gruppen är en ledande och pålitlig leverantör av medicinska 

sjukvårdsprodukter för engångsbruk, som i Sverige huvudsakligen levererar 

till landstingen och dess logistikpartners, men också till hemsjukvården, 

privata aktörer samt veterinärer. 
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Våra kunder                    
                                                                                                                                                               
 
 
 

Vygons kunder består av en blandning av olika 

människor; från patienter till sjukvårdspersonal, 

upphandlare och materialkonsulenter, till 

inköpare och lagerpersonal. Vi strävar efter att 

ge alla bästa möjliga service. Våra produkter ska 

vara säkra och användarvänliga. Viktigast av allt är 

att den person som är i behov av sjukvård kan bli 

hjälpt av Vygons produkter.  

 

Interna produktutbildningar har medfört större produktkännedom hos samtliga anställda. 

Vår förhoppning är att kunderna som kontaktar oss via telefon, e-post eller hemsidan,  

upplever en förbättrad administrativ service.  

 

Nytt affärssystem 

Bytet av affärssystem har både möjliggjort 

förändringar och förbättringar. Till exempel 

är det enklare att spåra batcher, vi har större 

flexibilitet och kan dela mer data. Systemet 

kan vidareutvecklas ytterligare och vi vill bli 

ännu bättre under kommande år. 

 

  Reklamationer 

Vygon-gruppens nya gemensamma elektroniska system för hantering av reklamationer, har 

medfört en enklare och säkrare hantering för anställda, samtidigt som det möjliggör en 

snabbare återkoppling till kund. Här finns fortfarande utrymme för förbättring och 

målsättningen är att alla reklamationsärenden ska slutföras inom tre månader. 

 

Kundenkät 

Under 2019 kommer en kundundersökning att 

utföras. Detta har varit ett mål under flera års tid 

och nu är arbetet påbörjat. Undersökningen 

kommer att klargöra vilka hållbarhetsfrågor som 

våra intressenter anser vara av störst väsentlighet 

och hur de finner vår prestanda. Därefter kan vi säkerställa att dessa frågor inkluderas i 

vårt fortsatta hållbarhetsarbete. Vi vill utvecklas och bli bättre. 

Intressentdialog 
Daglig kontakt 

Kundenkät 

Kundserviceärenden 
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Vygons fabriker 

Supply chain              
 

                                                                                         
 
 

Majoriteten av Vygons produkter i Sverige är tillverkade inom Vygon-gruppen och inköpta 

via Vygon SA. 
 
Alla huvudfabriker och 

steriliseringsanläggningar uppfyller 

kraven för ISO14001. Med denna 

certifiering har ett åtagande gjorts 

att respektera och skydda miljön vid 

industriell tillverkning.  
 
Vygon SA har introducerat flera 

rutiner för att säkerställa att 

tillverkningsprocessen har så låg 

inverkan som möjligt på miljön: 
 
 

• Plastrester från tillverkningen återanvänds för att producera svabbar. 
 

  • Den etylenoxid som används vid i sterilisering, tas bort med hjälp av katalytisk oxidering,  

    vilket är en mycket kostsam process, men förhindrar toxiskt utsläpp.     
 
• Olika bindemedel har minskats genom användning av självhäftande material.  
 
• Allt vatten återvinns.  
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    Vygon SA:s godkännande av leverantör &  

underleverantör 
 
Vygon SA samarbetar med noga utvalda underleverantörer. Samarbetspartners 

förutsätts hålla samma höga krav beträffande arbetsrätt, affärsetiska principer och 

mänskliga rättigheter, som Vygon-gruppen har. Miljökraven är viktiga i samtliga led. 

 

Befintliga, nya och potentiella leverantörer måste besvara kvalitets- och etiska 

frågeformulär, därefter utfärdas en riskanalys och sporadiska inspektioner av 

leverantörer förekommer. Vygon (Sweden) AB har som mål att granska några av dessa 

kontroller mer noggrant under nästkommande period.  

 

Mutor och korruption 

Vygon (Sweden) AB har en nolltolerans mot 

mutor och korruption; till exempel 

förekommer inga gåvor till kunder. 

Avtal/Upphandlingar följs och respekteras. 

 

Vygon (Sweden) AB:s samarbetspartners  

Våra samarbetspartners inkluderar till exempel DB Schenker för utleveranser från 

Skellefteå. Sedan 2018 går 80% av transporterna söderut med tåg till Stockholm, Nässjö, 

Göteborg och Helsingborg och sedan vidare på lastbil till slutdestination. Under 

nästkommande period förväntas tågtrafiken öka ytterligare. För kontors- och 

packmaterial anlitas PacsOn och Ragn-Sells hanterar vår återvinning. Där det är möjligt 

nyttjar vi närliggande bolag, för att stödja det lokala samhället. 

 

          
 

Leverantörskrav 
Vygon SA samarbetar med 

leverantörer som kan möta våra krav 

på hållbarhet inom sina områden 
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Miljö                             
 
 

                                                Firmabilar 
 

                                                                                        2015           2016           2017           2018 
 
                                                                               Antal bilar     5                  6                   6                      6 

 
  

                                                                                Utsläpp      25,9              24,9              23,9             22,6              
                        

                                                                                CO2 
 

                                                                                +/-                5%*             - 9%                -2%              -6% 
 
                                                                                        *2015 en firmabil tillkom 

 

 

                                                         

                                                 Energi (kWh) 
 
                                                                              2015         2016       2017         2018                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                              

                                                                             25638        23619     21653     20212                                                                                                                                                                                

 

 
 
 
 
 
 
   

         

 

                                                                

                                                         Återvinning 
 

                               2015          2016           2017         2018          
 

                                                                               Plast  

                                                                               (kg)      20                90                   0*             20 

                                                                                         Papper               

                                                                                (kg)     20                30                  0*              30 

                                                                                      *avbrott i återvinning av plast & papper 2017        

                                                                               Kartong 
                                                             
                                                                                 (kg)   220               190             170             310** 
 
                                                                             **fler produkter levereras i stora kartonger 
 
 

             
                                                   Papper (A4) inköp kg 

 
   
2015                                307 (inköpta -14) 
 

2016                                358 
 

2017                                230 

 

2018                                384 

 

Minskning 

17% 



  

 

  

 
 

 
PAGE  12  |  Hållbarhetsredovisning 2019 

  

   

Under perioden inträffade en mindre arbetsplatsolycka på 

lagret, i form av ett skärsår. 

Händelsen, som är det första 

tillbudet hos Vygon (Sweden) 

AB,  är inrapporterad till 

Arbetsmiljöverket. 

 

Under 2017 återvanns 

varken papper eller pall-

plast, på grund av bristande 

kommunikation vid 

personalbyte. Detta är 

sedermera åtgärdat och 

arbetsbeskrivningen 

förtydligad. Målet för 

nästkommande period är 

att minst uppnå samma 

återvinningsnivå (kg) som 

2016. 

 

Ett utökat samarbete med 

vår logistikpartner i södra Sverige har resulterat i kortare 

transportsträckor för pallprodukter. Ett nästa steg är 

maximering av inleveranser, genom att höja maxhöjden för pallar till 2,4 m; allt för att 

minimera tom volym i varutransporter med lastbil. Det är inte möjligt att stapla andra 

leverantörers gods ovanpå våra produkter, på grund av krossrisken.  

 

Energiförbrukningen fortsätter att 

minska trots ökad personalstyrka, 

främst på grund av att utbrunna 

glödlampor ersätts av lågenergilampor.  

 

Inköp av A4-papper har ökat konstant 

de senaste åren, trots ambitionen att 

minska till exempel utskrifter och i 

stället spara dokument digitalt. En av 

anledningarna är utökade ekonomi- 

och assistentsfunktioner på 

huvudkontoret. Målet att minska 

pappersanvändandet kvarstår. 

 

Hållbart företag 
 

Transporter 
Minskad 

klimatpåverkan genom 

effektiviserade 

transporter 

 
Avfall 

Minskad förbrukning 

av A4-papper, trots 

fler anställda  

 
Energi 
Lägre 

energiförbrukning 

tack vare utbyte till 

lågenergilampor 
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Våra produkter ett företag  

 
Vygons produktportfolio innefattar varor anpassade för neonatalsjukvård, likväl som till 

barn och vuxna. Säkerhetssystemet är fortfarande den viktigaste produkt-      

gruppen i Sverige. De två senaste åren har kännetecknats av arbetet med att säkerställa 

att alla användare förstår hur feldosering kan påverka de minsta nyfödda barnen. Genom 

tydlig information, har vi lyckats förmedla att är marknadens säkraste system 

för neonatalbarn. Vygon (Sweden) AB är fortsättningsvis en pålitlig leverantör av andra 

neonatalprodukter som navelkatetrar, PICC-lines, CVK:er och provtagningsnålar. 

 

Genom nyvunna avtal inom området nålfria 

injektionsmembran och tillbehör, växer sig 

Vygon starkare och starkare, med varumärken 

som och  Dessa 

injektionsventiler är anpassade att användas 

tillsammans med all typ av intravenös utrustning 

(sprutor, aggregat, 3-vägskranar, 

förlängningsslangar, intravenösa katetrar och 

kanyler), för att minska infektioner. 

 

Vi har haft som mål att introducera nya produktområden. Hösten 2018 avslutades 

samarbetet med en distributör av varor inom intravenös terapi. 

Vygon (Sweden) AB tog därmed över distributionen av Perouse 

produkter; ett företag som Vygon SA förvärvade 2015. Detta 

innebar att produktkatalogen utökades inom områden som 

portar, nålar och PICC-lines; produkter som kommer att få allt 

större fokus den närmaste tiden.

 

I slutet av 2018 

introducerades även en 

ny Vygon-produkt: 

midline™; en CT-

godkänd Midline för 

vaskulär access. Detta 

är en medicinsk produkt för intravaskulär 

behandling, med ändamål att också minska 

infektionsrisken.     
               

Produktutbud 
Vygon erbjuder 
produkter och 

tjänster 
avsedda att 
förbättra 
patienters 
hälsa och 

livskvalitet 
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Mässor, utställningar 

& workshops 
      

 

Under de senaste två åren har Vygon (Sweden) deltagit i mässor och kongresser såsom 

SAMTIT, Barnveckan i Västerås, AnIva-dagarna, CEPS och FLISA. I en tid då 

sjukvårdspersonalen är mer och mer pressad 

ger dessa tillfällen goda möjligheter att utbyta 

erfarenheter. 

 

Våra produktspecialister har också varit 

representerade på diverse utställningar som till 

exempel nutritionsutställningar i Malmö och 

Karlstad, Regionmöte i Östersund, utställning 

för hemsjukvård i Malmö, Pleasure feeding for 

premature infants i Stockholm, Perinatalmöte i 

Falun och Barnsköterskeföreningens möten i 

Sundsvall & Umeå (som vi också sponsrade).   

 

                                                                         
      Utställning Nutrisafe 2                                               

                                                                                                   
 

Workshops är ett bra tillfälle att knyta nära 

kontakt med kunderna, få insyn i deras 

behov, interagera och utbyta information. 

 

                                                  
   PICC-utbildning                                                                      Workshop Smart Midline                                                                                                                                                                  
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   Samhälls- 

 engagemang                                                                        

          
Välgörenhet 

Vygon har via läkare från Halmstad donerat produkter till behövande i Filippinerna;   

exempelvis Nutrisafe2 sprutor och sonder skänktes till Moder Theresas 

Förlossnings- och Mödravårdsklinik i Manila och till Fabella Public Hospital 

(världens största förlossningsklinik). 

 

 
       

Sponsring 

Lokalt har Vygon (Sweden) AB under perioden sponsrat innebandyföreningarna    

Gamla stan och IBK Dalen. 

 

Arbetspraktik 

Vygon (Sweden) avser precis som tidigare att erbjuda möjlighet för unga/studerande att 

introduceras till arbetslivet. Under perioden har vi haft två universitetsstuderande som 

semestervikarier och en studerande vid yrkeshögskolan i Luleå (Inköp & supply chain 

management) har fått göra två månaders arbetspraktik. 

    

Vi ger också idrottande ungdomar möjlighet att arbeta deltid och samtidigt kunna utöva 

sin idrott. 
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Våra anställda  
 

 

 

Jämställdhet 

Vygon (Sweden) AB har en jämställdhetspolicy för att lägga en bra grund för allas lika 

värde. Vi ser det som utvecklande att människor har olika bakgrund, färdigheter, 

erfarenheter och kunskaper. Mångfald är en möjlighet att berika verksamheten. Vi har 

inte haft några rapporterade fall av diskriminering. 

 

Vi är emot alla fördomar såsom ålder, kön, religion, sexuell läggning, politisk tillhörighet, 

etniskt ursprung, gamla brottmålsdomar, inlärningssvårigheter, akademisk- eller 

yrkesutbildning, civilstånd, olika förmågor, utseende, medlemskap i en fackförening, 

dialekt och hälsotillstånd, inklusive psykisk ohälsa. 

 

Utbildning och kompetensutveckling 

En av Vygon (Sweden) AB:s målsättningar är att alla anställda ska få tid för utveckling 

och förkovring, genom både interna och externa utbildningar och kurser. Under året 

2018 deltog de kontorsanställda i följande interna produktutbildningar: CPAP, 

injektionsventiler, enteral nutrition, neonatalprodukter, samt en återkommande HLR-

utbildning med genomgång av hjärtstartaren som finns på huvudkontoret. Andra 

utbildningar har bl. a innefattat aktuell hållbarhet, grundläggande utbildning i miljöarbete, 

upphandlingar, löner, skatteregler, Excel, hur man hanterar besvärliga personer och 

GDPR. Produktspecialisterna har främst fördjupat sina produktkunskaper genom interna 

utbildningar och auskultation.  
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Vygon (Sweden) AB:s personalhandbok är en viktig del i vårt introduktionsprogram för 

nyanställda, men också en sammanställning av våra förhållningsregler. Det ska finnas 

möjlighet för den anställde att utformas individuellt; inklusive utrymme för eget ansvar, 

utvecklingspotential, tillfällen att påverka, chans att använda ny kunskap och den 

anställde ska få regelbunden utvärdering av sitt arbetsresultat.  

 

Målet kvarstår att ta fram en Verksamhetshandbok som innehåller en manual för 

respektive arbetsuppgift per funktion och arbetet fortgår, med ambitionen att denna ska 

vara klar innan nästa redovisningsperiod . 

 

Engagemang 

Det är viktigt att personalen mår bra. Vi vill att varje enskild anställd ska känna 

engagemang och gemenskap. För att nå dit hålls regelbundna telefonmöten och 

personalmöten där vi har en öppen kommunikation och alla får bidra med egna 

diskussionspunkter. Förslag till förbättringar hur Vygon kan bli en bättre arbetsplats 

uppmuntras. Kommunikation med moderbolaget sker i första hand via e-post och 

gemensamt intranät. För att minska resandet hålls webbinarium och e-utbildningar. 

 

Personalen har återkommande löne- och 

utvecklingssamtal med närmaste chef, där även kriterier 

för det individuella bonusprogrammet diskuteras. För 

varje anställd finns en aktuell arbetsbeskrivning. 

 

På företaget finns även en privat sjukvårdsförsäkring, 

företagshälsovård och alla har tillgång till friskvårdsbidrag.  

                                        

                         
 

 

 
Värderingsdrivet 

företag 
 

Långsiktig lönsamhet 
Våra anställda är 

medvetna om våra mål 

och strävar åt samma håll 

 
Attraktiv 

arbetsgivare 
Vi hjälper unga att ta sig in 

i arbetslivet 

 
Samhällsengagemang 

Vi stöttar där vi har 

möjlighet, både lokalt och 

internationellt 
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Medarbetar- 

undersökning 
 

 

Som en del i personalutvecklingen gjordes en medarbetarundersökning under 2018. 

Följande punkter innefattades: 

 

 

• Arbetskrav, arbetsengagemang och motivation 

 

• Kontroll i arbetet / Skicklighet i arbetet 

 

• Rollförväntningar, målsättning och feedback 

 

• Socialt samspel/medarbetarskap 

 

• Ledning och organisationsklimat 

 

• Atmosfär, arbetsklimat på arbetsplatsen 

 

• Balans mellan arbete och privatliv 

 

 

Sammanfattningsvis är personalen på Vygon (Sweden) AB tillfredsställd med sin 

arbetsplats, även om arbetsbelastningen periodvis är för hög. De områden där det finns 

utrymme för förbättring är kommunikation (i synnerlighet regelbunden återkoppling av 

uppnått arbetsresultat) och en jämnare fördelning av arbetsbördan. Resultatet av 

undersökningen finns att läsa här: www.vygon.se Samma undersökning kommer att 

genomföras vartannat år.  

 

 

 

 

 

 

http://www.vygon.se/
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Anställda - sammanställning 
 

 
 
 
Under perioden fanns två deltidsarbetande; en man och en kvinna. 

 

Omsättning personal & åldersfördelning:  

 

 

 
 

 
14 anställda hos Vygon i Sverige     

    

 

 
 
 
 

 

2 avslutade anställningar, en     

tjänstledig
 
 

 

    Under 30                    30-50 Över 50

        män    män            män 

      
      kvinnor                                            
                
 

kvinnor   kvinnor    

                                                       

1 

1 

 

2 

 
2 

 

4 

 

4 
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Datasummeringstabell 

 
Hållbarhetsstyrning - Vygon (Sweden) AB    

       

Sektor och indikator Enhet 2015 2016 2017 2018 

Företagsinformation TSK         

Intäkter SEK   32 701 33 677 35 984 40 724 

Rörelsekostnader   29 430 30 970 38 844 39 964 

Återstående ekonomiskt värde   26 000   2 296 961 800 

Anställda       
Lön SEK TSK  9 449 10 056 11 819 12 794 

Antal st 10 11 13 14 

Könsfördelning (kvinnor) % 50 54 62 64 

Företagsledning (kvinnor) % 67 67 67 67 

Deltidsanställda (kvinnor) % 10  0       12,5 11 

Miljö       
Energianvändning Elektricitet kWh 25 638* 23 619 21 653 20 212 

Återanvändning       
     • Kartong kg 220 190     170        310** 

     • Papper kg   20   30   0 30 

     • Plast      0    0   0  0 

     • Pallplast    20  90   0    20 

     • Träpallar % 100 100   100    100 

Hälsa och säkerhet       
Anställda       
Mindre allvarliga skador st 0 0 0 1 

Allvarliga skador   0 0 0 0 

Antal skador med mortalitet   0 0 0 0 

      

      
 

* På grund av omfattande renoveringar i början av 2015, var 

elförbrukningen högre än normalt. 

 

** Frankrike levererar delvis varor i stora kartonger, i stället 

för transportförpackningar paketerade på pall. 
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Appendix –GRI G4 Index 
 

Indikator           Beskrivning                                                                           SDG                                                                                  

Sida  

                                                                                   
Strategi och analys 
G4-1                        Uttalande från VD / Introduktion 

                                                                                              

Organisationsprofil 

G4-3                        Organisationens namn 

                                                                                                          

G4-4                        Varumärken, produkter och tjänster                                                                             3 

                                                                                       

G4-5                        Huvudkontorets lokalisering        

                                                                                            

G4-6                        Verksamhetsländer     

                                                                                                                                                                                    

G4-7                        Ägarstruktur och bolagsform    

                                                                                                                                                                     

G4-8                        Marknader där organisationen är verksam   

                                                                                                                                   

G4-9                        Organisationens storlek                                                                                                       

                                                                            

G4-10                      Personal                                                                                                                      8 

                                                                                                                                                                                     

G4-15                      Externa initiativ                                                                                                             

                                                   

Vygon (Sweden AB arbetar integrerat med hållbarhet i företagets affärsverksamhet, med respekt för mänskliga 

rättigheter, miljö och antikorruption.  Arbetet styrs av interna regelverk och internationella riktlinjer. Vi formulerar 

både kvalitativa och kvantitativa mål, vilka följs upp årligen. Läs mer om våra prioriteringar 2019/2020 på sid 6, 12 

& 13.  

 

ISO 14001 – Vygon SA är miljöcertifierad enligt ISO 14001 
  

Aspekter och avgränsningar 

G4-17 Omfattning av redovisningen 

                                                                                   

G4-19 Redogörelse för väsentliga aspekter                                                                        

Se Supply chain/kvalitet sid 9 samt GRI-index och kommentarer sid 21-22. 

                                                                    

G4-20 Påverkan internt                                                                                                                                                                               

Redovisningen omfattar Vygon (Sweden) AB, men beskriver även moderbolaget Vygon SA:s verksamhet 

 

G4-21 Påverkan externt                                                                                           

Eventuella särskilda begränsningar beskrivs närmare under respektive indikator 

 

G4-22 Effekter av förändringar från tidigare redovisningar                                                  

Första hållbarhetsredovisningen kom 2013, med en reviderad version 2014. Denna redovisning avser 2017/2018. 

Se sid 20 för datasummeringstabell och jämförelser sid 11 och 12. 



  

 

  

 
 

 
PAGE  22  |  Hållbarhetsredovisning 2019 

  

                           

G4-23 Väsentliga förändringar från föregående redovisning      

Vygon (Sweden) AB redovisar som tidigare enligt GRI G4 nivå Core, vilket betyder att redovisningen                              

inte har genomgått någon utomstående granskning, men gör även kopplingar till de Globala målen 2030.  För 

vidare jämförelser se datasummeringstabell sid 20.                                         

                                                   

Specifika standardupplysningar 
Kommunikation och intressenter 

 
G4-24 Intressegrupper som organisationen har kontakt med                                                     

Kunder / Ägare / Medarbetare / Samhället 

 

G4-25 Intressentgrupper                                                                                                                                                                         

Vygon (Sweden) AB:s marknadsföring styrs av våra affärsplaner och budget som godkänns och fastställs av 

moderbolaget varje år. Planering och uppföljning av specifika kundkontakter görs via vårt affärssystem Pyramid som 

introducerades 2017 och under 2018 började användas i hela Norden. 

 

G4-26 Samarbete och dialog                                                                                      

Interna & externa möten, bolagsstämma, årsredovisning, hemsida, nyhetsbrev, mässor, utställningar etc.  

 

G4-27 Viktiga frågor som identifierats    

                                                                       

Redovisningsprofil 

 
G4-28 Redovisningsperiod     

                                                                                                                                                         

G4-29 Senaste redovisning    

                                                                                                                                                              

G4-30 Redovisningscykel       

                                                                                                                                                            

G4-31 Kontaktperson för redovisningen  

                                                                                   

G4-32 Redovisningsnivå och GRI-index                                                                                                                    

Denna redovisning bygger på de Globala målen 2030, men vi följer GRI:s version GRI G4 och redovisar enligt nivå 

Core. Det betyder att redovisningen inte har genomgått någon utomstående granskning. GRI-index redovisas på sid 

21-22 och specifika standardupplysningar sid 22-23 .  

 

Specifika standardupplysningar 
Bolagsstyrning 
G4-34 Styrning                                                                                                                                                                                                

Ledningsgruppen består av VD, ekonomi & personalansvarig, supply chain manager, försäljningschef och 

produktchef (kommer att förändras under 2019). Hållbarhetsgruppen består av supply chain manager 

(kontaktperson), upphandlings- och avtalskoordinator, kundtjänstadministratör och assistent. VD har det slutgiltiga 

ansvaret. 
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Etik och integritet 
G4-56 Organisationens värderingar, policys, uppförandekoder etc.                                                        16                                             

Organisationens värderingar och koder framgår av vår(a):  

•Vision (sid 4) 

•Affärsidé (sid 3) 

•Värdegrund (sid 10) 

•Policys (se hemsidan http://www.vygon.se/foretaget/csr-hallbarhetsutveckling/) 

•Specifika standardupplysningar (sid 22–23) 

 

Arbetssätt, styrning och uppföljning av väsentliga aspekter 

G4-DMA Hållbarhetsstyrning                                                                                         

Ekonomiska aspekter 
Väsentliga aspekter ekonomiskt resultat 

G4-EC1              Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde                                                                                  

Se årsredovisning för mer detaljerad information 

 

G4-Finansiell påverkan   

                                                                                                         

G4-EC4 Totalresultat koncernen       

                                                                                                 

Sociala aspekter 
Delområde: arbetsförhållanden 

Väsentliga aspekter-anställning 

LA1 Antal anställda och personalomsättning     

                                                                                   

Väsentliga aspekter-hälsa och säkerhet i arbetet 

LA6 Arbetsrelaterade skador  

                                                                                                    
Delområde: mänskliga rättigheter 

Väsentliga aspekter icke-diskriminering 

LA1 Sammansättning av styrelse  

                                                                                                   

HR3 Fall av diskriminering   

                                                                                                      

Miljöaspekter 
Väsentliga aspekter-energi 

EN1 Pappersförbrukning  

                                                                                                          

EN6 Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsförbättringar                                     7,8,12,13 

                                                  

Väsentliga aspekter-avfall 

EN26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produktion & tjänster   

                                                            

EN30 Miljöpåverkan från transporter och resor                                                                                                  11,12,13     

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

För vidare information, vänligen kontakta: info@vygon.se 

Informationen i detta dokument är endast för information inte av avtalsenlig karaktär. 

 

Vygon (Sweden) AB, Högströmsgatan 16, 931 33 SKELLEFTEÅ 
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