
Galenicas Code of Conduct visar vilka regler och riktlinjer vi
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etiskt korrekt agerande.
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Ord från VD

1
“ Det är viktigt att

känna sig både
motiverad och stolt
över att arbeta hos

oss. ”

På Galenica är det viktigt att vår omvärld litar på oss. I takt med att vi

växer blir vårt handlande gentemot kunder, leverantörer och
intressenter allt viktigare. Som läkemedelsbolag är det centralt att
arbeta framåtsträvande och att förespråka transparens i branschen. Det

ska vara tydligt för vårt nätverk vilken grund vi står på gällande
värderingar, professionalitet, integritet och etiska riktlinjer.

 
Vår främsta tillgång är våra engagerade medarbetare tillsammans med
vår familjära företagskultur. Det är viktigt att känna sig både motiverad

och stolt över att arbeta hos oss. Vår verksamhet är uppbyggd av olika
individer, men gemensamt för alla är att vi agerar utifrån värdeorden
Laganda, Kvalitet, Kompetens och Handlingskraft.

 
Galenicas Code of Conduct togs fram gemensamt av alla medarbetare,

vilket vi ser som en förutsättning för både engagemang och effekt.
Genom koden klargörs vad som förväntas av alla medarbetare och våra
principer och riktlinjer för att bedriva en sund verksamhet. Den ska

fungera som en vägledning när vi fattar beslut och utför våra
arbetsuppgifter.

 
Här värnar vi om både människa och miljö. Vi arbetar efter en ambitiös
hållbarhetsstrategi och vill vara en aktiv part i att både bedriva och

förespråka hållbar utveckling i vår bransch. Tillsammans fortsätter vi
vår resa.

 
Ronnie Wallin, VD på Galenica

Ronnie Wallin

Ord från VD
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Varför en
Code of Conduct?2 En uppförandekod (även kallad kod, Code of Conduct, CoC) visar

vilka regler och riktlinjer vi följer i vår affärsverksamhet avseende
hållbart arbete och etiskt korrekt agerande. Utgångspunkten i

Galenicas Code of Conduct är FN:s Global Compact och dess 10

principer.
 

Det är viktigt att uppfylla de krav och förväntningar som omvärlden
ställer på oss. Genom koden kommuniceras vår ståndpunkt till

intressenter såsom kunder, medarbetare, leverantörer, myndig-

heter och samhället i stort.
 

Uppförandekoden och gällande policies ska genomsyra hela
verksamheten och tydligt visa hur vi gör affärer på Galenica.

 
Koden är viktig för att:

Vi som medarbetare ska känna oss stolta över att arbeta på

Galenica genom sunda riktlinjer och värderingar.
Försäkra våra intressenter att Galenica hanterar affärer, miljö

och människor på ett hållbart sätt.
Bekräfta att Galenica följer FN:s 10 principer om hållbart

agerande inom mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, arbetsrätt och

miljö.
 

Koden representerar vad vi står för och vad vi förväntar oss av våra
medarbetare.

Varför en Code of Conduct?
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Användning
Galenicas Code of Conduct innehåller riktlinjer som är kopplade till
våra policies. Den är ett dokument som ska sätta ord på företagets

värderingar och hur vi vill att verksamheten ska styras och drivas.

Alla som arbetar på företaget har en  skyldighet att följa koden.
Skulle den brytas finns det handlingsplaner i personalhandboken för

vilka åtgärder eller  konsekvenser det innebär beroende på
handlingens allvarlighetsgrad. Koden ses över årligen av HR för att

vara aktuell.  

 
Koden  fungerar som en vägledning i Galenicas företagsvärderingar

och det är därför viktigt att du som medarbetare förstår det du läser
och vad som förväntas av dig. Skulle du inte hitta svar på din

frågeställning tar du kontakt med din chef eller HR som i sin tur

hjälper dig att hantera situationen. Tveka aldrig att gå till din
närmaste chef med frågor och funderingar.

Varför en Code of Conduct?

Sida 4

Ditt agerande är avgörande. Du som chef ska vara ett

gott föredöme som medarbetare kan ha en öppen
och trygg kommunikation med. Se till så att alla

medarbetare är väl medvetna om vår Code of
Conduct och hur vi använder den. Agera och arbeta i

enlighet med koden och uppmana medarbetare att

kontakta dig om de har frågor.

Är du chef?



Galenicas värdeord är
en viktig del av vår
företagskultur och

hur vi arbetar.
 

Därför har vi valt att
koppla ämnena i FN:s

Global Compact till
våra värdeord.

Våra
Värdeord

3

Våra Värdeord
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Diskriminering

Respekt för varandra och

mänskliga rättigheter

Laganda för att vi bryr oss om varandra,
ställer upp för varandra och arbetar

tillsammans.Laganda
Sida 9

Arbetsmiljö
 

Rehabilitering

Alkohol- och drogpolicy

Anti-korruption, mutor &

god affärssed

Lön och  kompetensutveckling

Kollektiva förhandlingar och

föreningsfrihet

CSR (Corporate Social

Responsibility)

Galenicas hållbarhetsarbete

Våra Värdeord

Sida 6

Ämne inom Global Compact

Kvalitet
Sida 13

För att uppnå kvalitet ska vi ha god,
trygg arbetsmiljö och ett transparant

arbetssätt enligt god affärssed och
gällande regelverk.

Kompetens
Sida 18

Vår starkaste kompetens är våra

medarbetare. För att prestera på bästa
sätt trivs vi på arbetet och har balans

mellan privatliv och arbetsliv.

Handlingskraft
Sida 21

Med handlingskraft är vi i framkant och når
våra affärs- och hållbarhetsmål. Vi tar

ansvar för att vara en hållbar arbetsgivare
idag och i framtiden.



Ramverk

4
I Galenicas Code of

Conduct utgår vi

ifrån FN:s Global
Compacts tio

principer.

Ramverk
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Initiativet till Global Compact togs 1999 vid World Economic Forum.

Syftet var att skapa ett antal internationella principer kring fyra olika
områden; mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och

antikorruption. Global Compact baserades på några av FN:s
deklarationer och är idag ett stort internationellt nätverk. Nätverket

arbetar utifrån FN:s 10 principer för hållbar utveckling för att
inspirera och hjälpa företag i arbetet med socialt ansvar och

hållbarhet. Globalt är ca 11 000 företag och 3 000 organisationer

anslutna till nätverket varav minst 360 är svenska företag.
 

Ramverket och de tio principerna är välkända och heltäckande i
arbetet kring socialt och miljömässigt ansvarstagande. Vi har därför

valt att utgå ifrån dessa i Galenicas Code of Conduct.

 
De 10 principerna finner du på sida 23 i vår Code of Conduct.

Galenicas policies är centrala för
verksamheten och är därför också invävda

i vår Code of Conduct. Vill du hitta mer

information kring våra policies finns de i
sin helhet i personalhandboken.

  

Galenica åtar sig att uppfylla FN:s Global
Compacts tio principer om mänskliga rättigheter,

arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Global
Compact

Arbetsmiljöpolicy

Galenicas
Policies

Rehabiliteringspolicy

Alkohol- och drogpolicy

Diskrimineringspolicy

Likabehandlingspolicy

Policy för god affärssed

Policy mot mutor

Lönepolicy

Kompetensutvecklingspolicy

Ramverk
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Laganda på Galenica
för att vi bryr oss om
varandra, ställer upp

för varandra
och arbetar

tillsammans.
 

Vi behandlar andra så
som vi själva vill bli

behandlade.
 

Laganda täcker
princip 1, 2, 4, 5 och 6

av Global Compact.

Laganda5

Laganda

Sida 9



På Galenica ska varje individ ha lika möjligheter till att utvecklas och

lyckas i arbetslivet oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, graviditet

eller ålder.

 
Vi har nolltolerans mot diskriminering av alla former. För att säkerställa

detta använder vi oss bland annat av kontinuerliga medarbetar-

undersökningar och regelbundna möten mellan chefer och anställda.
Arbetsrelaterade beslut ska alltid baseras på personers förmåga. Galenica

ska vara en jämställd arbetsplats där mångfald, öppenhet och

diversitet driver verksamheten framåt.

Diskriminering

På Galenica ska de grundläggande mänskliga rättigheterna enligt FN:s

Allmänna Förklaring respekteras och tillämpas lika för alla medarbetare.

Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade och arbetar ständigt
för allas lika värde. Att visa varandra respekt oberoende av ställning i

företaget är viktigt för att bedriva en sund och jämställd verksamhet. Att

visa respekt ger respekt tillbaka.
 

Galenica är emot och tar avstånd från all form av tvångsarbete,
barnarbete eller någon annan form av påtvingat arbete. Vi har

nolltolerans mot denna typ av arbete i vår leverantörskedja. Skulle

misstanke om brott mot de mänskliga rättigheterna uppstå krävs
omedelbar rapportering och handling därefter.

Respekt

Förväntningar på dig som chef eller i
ledande position:

Omedelbart agera om diskriminering av något slag sker på
arbetsplatsen.
 
 
Arbeta aktivt med att skapa en jämställd arbetsplats med mångfald.
 
 
Respektera våra medarbetare, vara lyhörd och tydlig.
 
 
Visa nolltolerans mot alla typer av tvångsarbete och/eller barnarbete i
vår värdekedja.

Förväntningar på dig som medarbetare:

Aldrig diskriminera en kollega pga kön, könsöverskridande identitet,
etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning,
graviditet eller ålder.
 
Hjälpa till att förhindra diskriminering på arbetsplatsen och direkt
rapportera till HR eller närmaste chef om du själv eller en kollega blir
utsatt.
 
Respektera dina kollegor och behandla andra som du själv vill bli
behandlad.
 
Direkt rapportera till HR eller närmaste chef vid misstanke om brott mot
de mänskliga rättigheterna.

Sida 10
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Ett av Galenicas fyra värdeord är Laganda. Vi ska alla känna att vi tillhör

ett och samma lag som strävar efter samma mål. I takt med att vi växer är
det viktigt att aktivt arbeta för lagkänslan genom att hjälpa varandra, ha

bra kommunikation och arbeta som ett enat team. Vi löser saker ihop och

vi lyckas ihop.
 

På Galenica månar vi om vår familjära företagskultur som främjar dialog

mellan olika roller, nivåer och avdelningar. Bra kommunikation hjälper oss
att förstå varandra och att uppnå gemensamma mål. Kommunikation från

ledning ska ske till alla medarbetare på ett kontinuerligt, transparant och

tydligt sätt. Kommunikation mellan avdelningar, chefer och medarbetare
ska ske regelbundet för att upprätthålla och måna om teamkänslan.

 
Laganda främjas av att ha roligt på jobbet, men också av att ha roligt

utanför jobbet. På Galenica har vi ett tydligt fokus på glädje och trivsel.

Detta förespråkas genom sociala aktiviteter för att lära känna varandra
på ett personligt plan. Har vi nära band med våra kollegor arbetar vi

bättre ihop.

Teamwork

Sida 11

Laganda



Sida 12

Laganda



Kvalitet6

 
Kvalitet handlar om

att vi gör rätt saker, är
noggranna i vårt
arbete och att vi

förbättrar oss ständigt.
 

För att uppnå detta
ska vi ha en god och
trygg arbetsmiljö och

ett transparant
arbetssätt enligt god

affärssed.
 

Kvalitet täcker princip
10 i Global Compact.

Kvalitet

Sida 11Sida 13
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På Galenica tar vi våra medarbetares fysiska och psykiska hälsa på största

allvar och arbetar ständigt för att vara en säker och sund arbetsplats. Här
ska medarbetarna känna sig trygga, må bra och uppleva arbetsglädje. Att

tycka om att gå till sitt arbete är viktigt. Arbetsgivaren ska  prioritera

säkerhet och välmående och vi är övertygade om att med en god och säker
arbetsmiljö kommer trivsel och goda resultat.

 
Vi fokuserar på god kommunikation i alla led och arbetar med insikten om

att alla inte kommunicerar på samma sätt. Olika personer tar till sig

information på olika vis vilket är bra att ha i åtanke.
 

Arbetet för att säkerställa personalsäkerheten gällande bland annat det

laborativa arbetet, ensamarbetet och arbete i produktion ska ske löpande.
Lämpliga skyddsåtgärder ska sättas in direkt vid rapportering av olycka,

brister, risker eller tillbud. Det är Galenica som arbetsgivare som är skyldig

att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga och åtgärda risker för
ohälsa och olycksfall. Det är varje medarbetares eget ansvar att följa

skyddsföreskrifter och påpeka risker till sin närmsta chef.

Arbetsmiljö Förväntningar på dig som chef eller i
ledande position:

Alltid ha våra medarbetares säkerhet och välmående i fokus.
 
 
Aktivt arbeta med ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga
ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.
 
 
Ha en löpande och transparant kommunikation med våra
medarbetare.
 
 
Prioritera och lyssna på medarbetarnas synpunkter om säkerhet.
 
 
Direkt vidta åtgärder vid rapportering av risker och brister.

Förväntningar på dig som medarbetare:

Besitta god kännedom om vilka risker som finns och hur du ska undvika
dem i ditt arbete.
 
Se till att du har den utbildning som krävs för att utföra ditt arbete och
följ alla säkerhetskrav.
 
Ansvara för din egen och dina kollegors säkerhet genom att alltid
rapportera risker till din närmaste chef.
 
Om du drabbas av en olycka eller ett tillbud är det viktigt att du anmäler
det till din närmaste chef så snart som möjligt (inom 24 timmar).

Kvalitet
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Utveckling, tillverkning och distribution av läkemedel styrs av internationell

och nationell lagstiftning, standarder och guidelines. På så vis  säkerställs
patienters säkerhet, produkters kvalitet och dataintegritet för producerad

data.

 
Galenicas kvalitetsledningssystem  säkerställer att föreskrivna krav följs

och omfattar utveckling, kontraktsutveckling, tillverkning, kontroll, fri-
släppning samt distribution och biverkansbevakning av läkemedel. Galenica

inspekteras och godkänns av Läkemedelsverket med avseende på GMP

(Good Manufacturing Practice), GDP (Good Distribution Practice) och GVP
(Good Vigilance Practice). Galenica kontrolleras också av kunder och

partners.

 
Galenicas ledning har det övergripande ansvaret för företagets kvalitets-

ledningssystem. Det inkluderar att tillhandahålla de resurser som krävs för

att upprätthålla systemet samt tillse att samtliga medarbetare har relevant
utbildning och kompetens. Alla medarbetare  är ansvariga för att

upprätthålla en kvalitetskultur och ett tänkesätt som stödjer våra

processer, våra leveranser till kunder, kvalitet och säkerhet kring  våra
produkter och tjänster.

Kvalitetsarbete

Kvalitet
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Galenicas målsättning är att minska ohälsa och sjukfrånvaro genom att

arbeta förebyggande, strukturerat och systematiskt med friskvårds-

främjande aktiviteter. Fysisk och psykisk hälsa är en viktig del av Galenicas
CSR-strategi.

 

Ingen medarbetare ska bli sjuk på grund av brister i arbetsmiljön. Det är
också viktigt att medarbetare kan skapa en bra balans mellan arbete och

privatliv. Vid sjukskrivning är Galenicas huvudsakliga mål att
medarbetaren ska få tillbaka sin arbetsförmåga så snabbt som möjligt för

att kunna återvända till sin ursprungliga tjänst.

 
Närmaste chef är viktig i rehabiliteringsarbetet och ansvarar för kontakt

med medarbetaren, plan för återgång i arbete och att nödvändiga åtgärder

inom arbetsgivarens ansvar vidtas snabbt.

Rehabilitering

Förväntningar på dig som medarbetare:

Kvalitet

Sida 16

På Galenica ska arbetsplatsen vara trivsam och säker för alla medarbetare.
Det är ur säkerhetssynpunkt inte acceptabelt att en medarbetare är

påverkad av alkohol eller narkotika på arbetstid. Vi ska arbeta

förebyggande i dessa frågor och snarast ingripa vid vetskap eller misstanke
om missbruk.

 

Vid misstanke om missbruk är det kollegors skyldighet att agera och
informera närmaste chef eller HR. De i sin tur ansvarar för att

missbruksproblemet uppmärksammas. Medarbetaren har skyldighet att
delta i rehabiliteringsprogram vid konstaterat missbruk. Målet med

rehabilitering är att missbruket ska bort och medarbetaren ska vara kvar.

Alkohol- och drogmissbruk betraktas som sjukdomar och hjälpsökande
skyddas därför av sekretess och kontakten med den enskilde ska

kännetecknas av respekt.

Alkohol och droger

Förväntningar på dig som chef eller i
ledande position:

Säkra kontakt, stödja återgång och genomför nödvändiga åtgärder vid
eventuell rehabilitering av någon av dina medarbetare.
 
 
Dina medarbetare ska vara väl förtrogna med Galenicas alkohol- och
drogpolicy.
 
 
Ansvara för att misstankar eller kännedom om missbruk hanteras
genom att följa organisationens handlingsplan.

Uppmärksamma din chef om arbetssituationen inte fungerar eller om
balans mellan privatliv och arbete inte är sund.
 
 
I fall av rehabiliteringsarbete delta efter bästa förmåga och lämna de
upplysningar som din chef kan behöva om sjukdomstillståndet.
 
 
Vara väl förtrogen med Galenicas alkohol- och drogpolicy.



Vi vill aktivt bidra till ett hållbart samhälle genom att vara en ansvarsfull
arbetsgivare och  affärspartner. Givetvis följer vi gällande lagstiftning, men

det är lika viktigt att tillämpa god affärssed. God affärssed för oss innebär

bland annat att lyssna på kunder och utgå från deras behov. Vi ska
också  upprätthålla en ärlig och öppen dialog med intressenter och

affärspartners, samt garantera kvalitet och säkerhet av våra produkter. Vi
ska enbart lova lösningar och villkor som vi kan leverera och visa transparens

i alla affärsrelationer.

God affärssed

Anti-korruption

Förväntningar på dig som chef eller i
ledande position:

Följa lagstiftning, interna procedurer och god affärssed i hela vår
verksamhet.
 
 
Visa nolltolerans mot mutor, korruption och prissamverkan.
 
 
Ha en öppen och transparent dialog med våra intressenter.
 
 
Garantera säkerhet och kvalitet i våra produkter.

Förväntningar på dig som medarbetare:

Följa lagstiftning och god affärssed i hela vår verksamhet.
 
 
Ha nolltolerans mot mutor och korruption. Säg nej tack! Det räcker inte
att du inte tackar ja utan du måste tydligt avvisa inviter på mutor.
 
 
Aldrig erbjuda en förmån som strider mot vår policy mot mutor.
 
 
Prata med din närmaste chef om du blir erbjuden något som kan vara en
misstänkt muta eller korruption. Detta gäller även om du misstänker att
en kollega blir erbjuden eller lovar en otillåten förmån.

Galenica som arbetsgivare och våra medarbetare ska alltid uppträda på ett

affärsmässigt korrekt och professionellt sätt för att stärka vårt varumärke
och bygga  förtroende. Vi ska visa  nolltolerans mot mutor och korruption.

Detta innefattar även prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av

marknadsdominans. Alla delar av vår verksamhet ska bedrivas genom
konkurrens med anbud, offert, upphandling och köp.

 

Du får inte ta emot, bli lovad eller begära en förmån för att sedan lämna
fördelar till den som ger förmånen. Du får heller inte ta emot en förmån från

en person för att själv få fördelar på något sätt.

 
Om du är osäker på om förmånen är en muta ska du alltid kontakta HR eller

din närmaste chef för att få vägledning. Du kan också läsa mer om mutor i vår

policy mot mutor.

Sida 17
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Kompetens7
Vår starkaste

kompetens på Galenica
är våra medarbetare.

 
För att prestera på

bästa sätt trivs vi på
arbetet och har balans

mellan privatliv och
arbetsliv.

 
Kompetens täcker
princip 3 av Global

Compact.

Kompetens
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Vi tillämpar vad som kallas individuell lönesättning med utgångspunkt i

kollektivavtalets regelverk. Lönenivån bestäms bland annat  utifrån medarbetarens
arbetsuppgifter och roll, kompetens,   uppfyllnad av individuella mål, bolagets resultat

samt marknadslöneläge. 

 
Samtliga medarbetare har rätt till löneutveckling som ska stimulera medarbetaren till

att utvecklas och nå uppsatta mål. Målen tar sin utgång i bolagets långsiktiga affärsmål

och är  individuella, avdelnings- och/eller företagsspecifika.  Galenica har en lönepolicy
som visar på vilka grunder vi sätter lön och hur medarbetaren kan påverka sin

löneutveckling.

 
Kompetensutveckling är av strategisk betydelse för Galenicas utveckling, konkurrens-

kraft samt främjar en positiv arbetsmiljö, trivsel och kultur. Det är också viktigt för att
lösa de uppgifter medarbetare ställs eller kommer att ställas inför. Medarbetarnas

behov och önskemål om kompetensutveckling ska tillgodoses i så stor utsträckning som

möjligt när de sammanfaller med verksamhetens krav och behov. Kompetensutveckling
ska hålla hög kvalitet och ha en tydlig koppling till verksamhetens mål och strategiska

agenda.

 
Medarbetare och närmaste chef ska minst en gång per år gå igenom och planera för

kommande kompetensutvecklingsmål (i samband med PDD-samtal). Alla medarbetare

har rätt till en utvecklingsplan som utvärderas årligen tillsammans med närmaste chef
för att säkra att medarbetaren får den kompetensutveckling som krävs för nuvarande

eller framtida arbetsuppgifter och roller.
 

Lön och
kompetensutveckling 

Kompetens
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Kollektiva
förhandlingar och
föreningsfrihet

Förväntningar på dig som chef eller i
ledande position:

Förväntningar på dig som medarbetare:
Komma med förslag på kompetensutveckling i linje med
verksamhetens mål.

På Galenica upprätthåller vi föreningsfriheten och erkänner rätten till
kollektiva förhandlingar. Alla medarbetare har rätt att bilda, gå med i och

organisera fackföreningar eller liknande arbetstagarorganisationer och
att förhandla med företaget kollektivt. Galenica uppmuntrar alla

medarbetare att gå med i valfri fackförening. 

 
Galenica har haft kollektivavtal sedan 2020 och är anslutna till IKEM.

Alla medarbetare omfattas av tjänstepension ITP1, tjänstegrupp-

livförsäkring,  ansvarsförsäkring,  olycksfallsförsäkring,  arbetsskade-
försäkring,  reseförsäkring, friskvårdsersättning, samt möjlighet till

  privata valbara gruppförsäkringar.

Kompetens

Sida 17

Uppmuntra medarbetarna att själva komma med förslag på
kompetensutveckling i linje med verksamheten.
 
 
Säkra att dina medarbetare får den kompetensutveckling som
krävs för nuvarande och/eller framtida arbetsuppgifter.
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Handlingskraft
8

Med handlingskraft
vill vi vara i framkant

och nå våra affärs-

och hå̈llbarhetsmål.
 

Handlingskraft täcker
princip 7, 8 och 9 av

Global Compact.

Handlingskraft
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CSR &
Hållbarhet

Vi som arbetsgivare ansvarar för att:

Kartlägga och analysera värdekedjan och ständigt införa miljömässiga
förbättringar.
 
 
Ha en tydlig och genomarbetad Code of Conduct.
 
 
Ha ett transparant hållbarhetsarbete genom att hållbarhetsredovisa.
 
 
Arbeta mot en klimatsmart produktportfolio.
 
 
Ta initiativ för att främja ett större miljöansvar.
 
 
Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Förväntningar på dig som medarbetare:

Vara insatt i Galenicas CSR-strategi och hållbarhetsarbete.
 
Följa Galenicas Code of Conduct.
 
Ta initiativ för att främja ett större miljöansvar.
 
Ha ett hållbarhetstänk i ditt dagliga arbete – Kan uppgiften utföras på ett
mer hållbart sätt?
 
Ta initiativ till hållbara förbättringar.

CSR står för Corporate Social Responsibility, alltså företagens del i att

jobba för  en mer hållbar värld. CSR handlar om att se över, tänka

innovativt och utveckla sin affärsmodell, sina produkter och tjänster
inom ramen för detta. Det handlar också om att säkerställa att lagar

efterlevs och att globala riktlinjer godtas och efterföljs.
 

På Galenica tar vi fram, implementerar och utvecklar vårt

hållbarhetsarbete ständigt. Vi följer en tydlig CSR-strategi med sin
grund i hälsa och välbefinnande, klimatinitiativ och sociala och etiska

frågor. Bland annat är det viktigt att arbeta för att alla led i Galenicas

värdekedja grundar sig i en välarbetad hållbarhetsstrategi för att göra
mest meningsfull skillnad för miljö och samhälle. Vi tror också på en

sund och inkluderande företagskultur med kompetenta och engagerade

medarbetare.
 

På Galenica har vi en proaktiv strategi i vårt hållbarhetsarbete och vill

vara i framkant för att sätta en standard på marknaden för andra företag
i vår storlek att följa. För oss är det viktigt att alla våra intressenter kan

följa vår resa till att bli ett läkemedelsbolag som förbättrar människors
välbefinnande och livskvalitet, på mest miljövänliga sätt.

Handlingskraft
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FN:s 10 principer i
Global Compact

Princip 1:  Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter

                       inom sfären för företagens inflytande

Princip 2:  Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i                           
                        kränkningar  av mänskliga rättigheter
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Mänskliga rättigheter

Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten av kollektiva

                        förhandlingar

Princip 4:  Eliminera alla former av tvångsarbete
Princip 5:  Avskaffa barnarbete

Princip 6:  Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och                             

                       arbetsuppgifter

Princip 7:  Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
Princip 8:  Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande

Princip 9:  Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Princip 10:  Motverka alla former av korruption, inklusive utpressning och
                          bestickning

Arbetsrätt

Miljö

Korruption

FN:S 10 principer



Take
Action! Följ riktlinjerna och var införstådd i

Galenicas Code of Conduct.
 
Behandla andra som du själv vill bli
behandlad.
 
Diskutera gärna kring vår Code of
Conduct. Adressera den på ett möte, en
utbildning eller på din avdelning.
 
Prata med din chef eller HR om du
upplever att någonting strider mot
uppförandekoden.

Sist men inte
minst...

Om du ser eller hör någonting som strider
mot vår Code of Conduct tar du tag i det

direkt. Prata med din närmaste chef eller HR
om någonting är eller känns fel.
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Laganda
Visa nolltolerans mot diskriminering. Du agerar om diskriminering

av något slag sker på arbetsplatsen.
 

Respektera våra medarbetare, var lyhörd och tydlig.
Arbeta aktivt med att skapa en jämställd arbetsplats med mångfald.

 
Visa nolltolerans mot alla typer av tvångsarbete och/eller

barnarbete i leverantörskedjan.

Följa lagstiftning och god affärssed i hela verksamheten genom transparent
dialog med våra intressenter och garanti av säkerhet och kvalitet i våra

produkter.
 

Visa nolltolerans mot mutor, korruption och prissamverkan.
 

Säkra kontakt, stödja återgång och genomför nödvändiga åtgärder vid
rehabilitering av någon av dina medarbetare.

 
Dina medarbetare ska vara väl förtrogna med Galenicas alkohol- och

drogpolicy. Du ansvarar för att misstankar eller kännedom om missbruk
hanteras genom att följa organisationens handlingsplan.

 

Kvalitet

Var insatt i Galenicas CSR-strategi och hållbarhetsarbete.
 

Ta initiativ för att främja ett större miljöansvar. Ha ett
hållbarhetstänk i ditt dagliga arbete.

 
Ta initiativ till hållbara förbättringar.

Handlingskraft

Uppmuntra medarbetarna att komma med förslag på
kompetensutveckling i linje med verksamheten och säkra att dina

medarbetare får den kompetensutveckling som krävs.
 

Ha våra medarbetares säkerhet och välmående i fokus
genom systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga ohälsa och
olycksfall på arbetsplatsen. Vidta direkta åtgärder vid rapportering

av risker och brister.
 

Ha en löpande och transparant kommunikation med våra
medarbetare. Prioritera och lyssna på medarbetarnas synpunkter

om säkerhet.

Kompetens

För dig i ledande position



Laganda

Kvalitet

Var insatt i Galenicas CSR-strategi och hållbarhetsarbete.
 

Ta initiativ för att främja ett större miljöansvar. Ha ett
hållbarhetstänk i ditt dagliga arbete.

 
Ta initiativ till hållbara förbättringar på din avdelning och till

Galenicas CSR-grupp.

Handlingskraft

Kompetens

För dig som medarbetare

Kom med förslag på kompetensutveckling i linje med
verksamhetens mål.

Följa lagstiftning, interna procedurer och god affärssed i hela
verksamheten. Ha nolltolerans mot mutor och korruption i enighet med vår

policy mot mutor. Prata med din närmaste chef om du är osäker om något kan
vara en misstänkt muta. 

 
Besitt god kännedom om vilka risker som finns och hur du ska undvika dem i
ditt arbete. Se till att du har den utbildning som krävs för att utföra ditt arbete

och följ alla säkerhetskrav. Du ansvara för din egen och dina kollegors säkerhet
genom att alltid rapportera risker till din närmsta chef.

 
Om du drabbas av en olycka eller ett tillbud är det viktigt att du anmäler det till

din närmaste chef så snart som möjligt (inom 24 timmar).

Ha nolltolerans mot diskriminering. Hjälp till att förhindra
diskriminering på arbetsplatsen och rapportera till HR eller närmaste

chef om du själv eller en kollega blir utsatt.
Respektera dina kollegor och behandla andra som du själv vill bli

behandlad.
 

Rapportera till HR eller närmaste chef vid misstanke om brott mot de
mänskliga rättigheterna i vår värdekedja.

Uppmärksamma din chef om arbetssituationen inte fungerar eller
om balans mellan privatliv och arbete inte är sund.

 
I fall av rehabiliteringsarbete delta efter bästa förmåga och lämnar
de upplysningar som din chef kan behöva om sjukdomstillståndet.

 
Var väl förtrogen med Galenicas alkohol- och drogpolicy.



Galenica is a Swedish privately owned pharmaceutical

company, authorized and audited by the Swedish

Medical Product Agency. Galenica was founded in

1999 and has grown to over 75 employees with a total

expertise and balance between academic knowledge

and industrial experience. Galenica is located in the

growing Medeon Science Park in Malmö with 2640 m²

lab, office and storage space, reaching approximately

4700 m² state-of-the-art facilities.

 

Galenica has a proven track record when it comes to

quality, knowledge and flexibility as well as keeping

timelines. Since the start, we have supported and

guided hundreds of clients in their pharmaceutical

development programs and launched several self-

made products.

Tack för din
insats


