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HÅLLBARHETSPOLICY FÖR GÖTESSONS DESIGN GROUP
Hållbarhet ska vara en grundläggande och vägledande princip för all verksamhet inom
Götessons Design Group, GDG. Denna policy ligger till grund för verksamheterna och det
dagliga arbetet i vår koncern, som ständigt utvecklas. Policyn gäller för samtliga bolag och
medarbetare inom GDG.
Vi drivs av att skapa bättre och mer hållbara arbetsplatser, där människor ska må bra och
kunna prestera under hela sin arbetsdag. Vi kallar det Human Design, inom konceptet ”En

hållbar arbetsdag för alla”. Götessons Design Group arbetar med att utveckla hållbara,
funktionella och estetiskt tilltalande inredningslösningar för offentliga rum. Vi ska vara
innovativa och nytänkande för att i vår verksamhetsutveckling bidra till en hållbar
utveckling. Verksamheten ska bedrivas på sådant sätt att negativ påverkan på miljön och
människan minimeras och på ett sätt som minst motsvarar de krav som ställs av tillämplig
lagstiftning samt branschens normer och praxis.
EN HÅLLBAR ARBETSDAG FÖR ALLA
Kund – GDG ska leverera ergonomiska och kreativa lösningar för en välfungerande
arbetsdag, som minskar ohälsan och ökar välbefinnandet på arbetsplatsen, i skolan, eller
andra offentliga rum, där många människor befinner sig stora delar av sin dag.
Leverantör – GDG tar ansvar för hela värdekedjan och de personer som befinner sig i den.
Vår uppförandekod utgör grunden för de minimikrav vi ställer på våra leverantörer och
underleverantörer på arbetsförhållanden, säkerhet och minskad miljöpåverkan. GDG har
nolltolerans mot beteenden som strider mot mänskliga rättigheter och är medlemmar i FN
Global Compact. Arbete som bedrivs i GDG:s värdekedja ska ske enligt ILO:s
kärnkonventioner.
Medarbetare – Hos GDG ska alla medarbetare utvecklas och nå sin fulla potential, likväl
trivas med sina arbetsuppgifter och sin arbetsmiljö. Vi tror på jämlikhet och inkludering och
bejakar en mångfald av människor, som bidrar till organisationens och samhällets bästa
utveckling.
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Miljön – GDG ska ständigt verka för att minska det av verksamheten uppkomna ekologiska
fotavtrycket. Det ska göras genom att tillverka högkvalitativa och långlivade produkter, vara
resurseffektiva och fokusera på miljöriktiga materialval och designa för återanvändning
och återbruk.
Cirkulär ekonomi – GDG tror på business as unusual, där framtidens och samtidens
ekonomi är cirkulär och där konsumtionen följer ett annat mönster än vad vi är vana vid. Vi
ska främja återbruk och återanvändning så att våra produkter ska ha ett så långt och
lönsamt liv som möjligt.
Affärsmässighet – GDG ska vara en trygg och ansvarsfull partner för alla som samarbetar
med oss. Vi har nolltolerans mot alla former av korruption, mutor och bestickningar.
Götessons Design Group är fast beslutna om att genom att arbeta med och på ett hållbart
vis, är vi en del av den gemensamma kraftansträngning som krävs för att minimera
negativ miljöpåverkan och främja en välmående planet och alla dess invånare.
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