
Uppförandekod
Ventim AB
Vi löser både små och stora problem med 

ventiler och instrument så att de som ska 

flöda fritt, flödar och det som ska hålla 

tätt, håller tätt. Det är vad vi gör, kan och 

brinner för.  Ventims uppförandekod visar 

vår syn på relationer, affärer och ansvar. 
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Ansvar mot våra kunder, leverantörer samt ägare

Ventims uppförandekod är 
tillsammans med våra värderingar 
vårt viktigaste dokument. 
Den hjälper oss att fatta rätt 
beslut i vardagen.

”



Vi bygger 
Sverige ventil 
för ventil
För att uppnå våra mål krävs ekonomiska 

resultat, miljöhänsyn samt en stark social 

medkänsla. Ventim kommunicerar denna 

uppförandekod med våra affärspartners för 

att tillsammans skapa långsiktiga och 

positiva förbättringar. I sin tur förväntar vi 

oss att våra affärspartners följer liknande 

principer som de som finns i vår 

Uppförandekod i sin egen verksamhet. 

Ventim bevakar och följer ständigt 

tillämpliga lagar och regler och andra 

intressentkrav samt ställer krav på våra 

leverantörer för att säkerställa en god 

kvalitet på våra produkter.

RESPEKT
Vi är ödmjukt respektfulla, 
med integritet och 
personlighet på en solid 
bas av kompetens, kunskap 
och nördig expertis. 

GLÄDJE 
Glädje i att lösa både små och 
stora ventilproblem, i att 
verkligen kunna någonting på 
djupet, i att arbeta med något 
viktigt och i att hjälpas åt och 
göra det tillsammans

SAMARBETE
Både internt och externt är det 
samarbete som gäller på Ventim.  
Vi samarbetar, är inlyssnande
och lyhörda för våra kunders 
behov och tar minst lika väl hand 
om våra leverantörer. Vi litar på 
varandra, levererar och bygger 
på så vis ömsesidig tillit. 



I slutet av varje arbetsdag ska alla 

Ventimare kunna säga hur jag och vi 

gjort något smidigare, bättre, enklare. 

Ett problem och en lösning i taget. 

Ventil för ventil. Mätinstrument för 

mätinstrument.

Våra kunder

Våra kunders framgång är grunden för 

vår existens. Med rätt förutsättningar 

ser vi till så att alla blir framgångsrika i 

våra arbeten och kan glädjas åt ett väl 

utfört jobb. I vår strävan mot att 

uppfylla kundens förväntningar skapar 

vi förtroende och långsiktiga 

kundrelationer.



Affärsprinciper

Vi drömmer om ett samhälle där det 

som flödar verkligen flödar och det 

som ska hålla tätt håller tätt. Och i det 

gör människor hela skillnaden. Ventim

är beundrat och respekterat för sin 

kultur, sin kompetens och som de som 

med glädje löser både de små och de 

riktigt svåra problemen. Vi vill vara 

glädjespridaren i branschen. 

Vi, Ventim med relationen 
och förståelsen för helheten, 

värdet och nyttan. 

VÅRA
LEVERANTÖRER

VÅRA
KUNDER

Kunderna med problemen 
och sina anläggningar

Leverantörerna med 
produkterna

Relationerna gör oss unika

Eftersom vi bryr oss så mycket om att förstå problemet och hur en ventil eller ett 

mätinstrument ska lösa det, så har vi blivit riktigt bra på relationer. Ja, många av de 

leverantörer vi har idag har varit med i alla fyrtio åren. Precis som några av kunder också. 

Vi är övertygade om att det är dessa relationer och denna treenighet som gör oss unika.

”…lätt att bara slå en signal och prata med 
personal som är insatta i vår process och tar 
ansvar för det ni skickar som teknisk offert 
verkligen skall fungera i vår krävande miljö.”



Människor 
och samhälle

God hälsa och välbefinnande är en 

målsättning på Ventim för att säkerställa 

en hållbar arbetsplats. Vi visar varandra 

uppskattning, omtanke och respekt med 

arbetsglädje i centrum. 

Ventim arbetar långsiktigt och 

systematiskt för att utveckla arbetsmiljön 

och främja medarbetarnas hälsa. Genom 

kontinuerliga mätningar av temperaturen 

på arbetsplatserna, möjlighet till friskvård 

på arbetstid samt erbjudande om 

grundliga hälsoundersökning sätter 

Ventim sina mål. 



En ansvarsfull leverantörskedja
Ventim kontrollerar att samtliga 
produkter tillverkas på ett ansvarsfullt 
sätt. Lagar, regler och hög affärsetik ska 
uppfyllas genom hela värdekedjan. 

Ventim arbetar med respekt för att 
åstadkomma en hållbar utveckling, som 
bidrar till att tillgodose dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov.

Miljö och 
hållbarhet

Vårt miljöarbete är under ständig 

förbättring vilket även skall avspeglas 

genom att miljöpolicyn, miljömålen och 

miljökraven kontinuerligt revideras och 

utvecklas. 

Vår ambition är ett aktivt miljöarbete där 

vi ser på hela värdekedjan av produkter 

och tjänster. Genom etablerade rutiner 

och dialoger säkerställer ventim att 

miljöarbetet drivs löpande genom ett väl 

etablerat ledningssystem för att 

säkerställa produkternas kvalitet. 



Trygg arbetsmiljö 
för våra 
medarbetare
Medarbetarinflytande är en viktig aspekt på

Ventims samtliga arbetsplatser. Ledningen

och koncernen arbetar kontinuerligt och

strävar efter att skapa bra trivsel och

gemenskap för alla medarbetare. 

Ventim är en arbetsplats fri från trakasserier 

och kränkande behandling vilket ger en bättre 

arbetsplats för alla medarbetare samt skapar 

en trygghet i verksamheten. Kontinuerliga 

mätningar av verksamheten säkerställer att 

arbetsmiljö och klimatet efterlevs. På detta sätt 

kan signaler fångas upp och åtgärdas i ett 

tidigt skede. 

Genom att alltid handla i Ventims intresse 
undviks intressekonflikter

Utrymme för kreativitet samt möjlighet 
till variation och utveckling i arbetet



Vi skall arbeta med leverantörer och kunder som 
delar de värderingar som framgår av Ventims
uppförandekod.  

När Ventim utvärderar efterlevnad av 
leverantörskoden tas hänsyn till bolaget i fråga och 
tillämpar kraven i förhållande till vilken typ av 
verksamhet leverantören driver och vilka risker som 
är förbundna i och med lagar, regler och plats. 

Vid det tillfälle då leverantören ger sitt medgivande 
till att tillämpa Ventims uppförandekod godkänns 
även att det kan utföras stickkontroller för att 
säkerställa att uppförandekoden efterlevs. 

Ansvar mot kunder, 
leverantörer & 
ägare

Ventims agerande ska alltid präglas av 

hög integritet, transparens och

öppenhet. Verksamheten ska bedrivas

enligt god affärssed, främja rättvis

konkurrens och hålla en hög etisk

standard. Förkastande av korruption, 

mutor eller penningtvätt samt bidra till 

en hållbar leverantörskedja. 
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