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Vöfabs uppförandekod

Vår vision
Vi ska vara ledande på verksamhetsmiljöer med offentligt uppdrag 
genom:
• Framgångsrika verksamhetsmiljöer
• Optimal leverans
• Unik kompetens
• Starkt varumärke
• Långsiktig hållbarhet och affärsmässighet

Varför en uppförandekod
Uppförandekoden ska vägleda Vöfabs organisation och anställda 
mot vår vision.
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Följa gällande lagar
Vi ska följa alla rättsliga regelverk som gäller för vår verksamhet. 
Vi tillämpar vår uppförandekod även om våra interna regler är 
strängare än de legala kraven.

     HMM...

Hur ska Vöfabs uppförandekod  
användas
I värdegrunden finns de grundläggande värderingar som ska 
genomsyra Vöfabs verksamhet. Dessa kompletteras av vår iden-
titet; hur vi är och agerar varje dag. Med hjälp av värdegrund och 
identitet skapas ett tydligt förhållningssätt som ska gälla både 
internt mellan anställda och externt gentemot våra kunder och 
brukare, detta är Vöfabs uppförandekod. Uppförandekoden med 
värdegrund och vår identitet finns som stöd när vi står inför ett 
etiskt dilemma.

Vilka omfattas av uppförandekoden
Alla medarbetare på Vöfab. Det gäller även styrelse och anställda 
med olika typer av tidsbegränsade avtal. Leverantörer, entreprenö-
rer, konsulter och andra avtalspartners måste följa relevanta delar 
av vår uppförandekod under sitt samarbete med oss.



Värdegrund
Värme  
– vi tänker på dem som ska vistas i våra fastigheter 

Glädje  
– här finns positiv stämning med högt i tak
 
Energi  
– fyllda av kraft och framåtanda 

Tradition 
 – vi är ingen dagslända utan står för kontinuitet
 
Professionalism 
– en seriös organisation som tar sitt uppdrag på allvar  

Igenkänning  
– vi är en trygg hyresvärd att ha att göra med

Miljö  
– vi arbetar hållbart för att stärka positionen som Växjö –  
Europas grönaste stad  

Mänsklighet  
– i våra lokaler ska barn, föräldrar och personal känna sig trygga 

Nytänkande  
– vi ligger i framkant och driver utvecklingen



Identitet
Vi som arbetar på Vöfab är kunniga, trygga och ärliga. Utan att 
överdriva kan vi säga att vi har ett fantastiskt jobb, där vi får 
möjlighet att vara en drivande del i byggandet av Växjö – Europas 
grönaste stad och i utvecklingen av kommunens attraktionskraft.
Vi tycker att det är roligt att gå till jobbet, mycket beroende på den 
härliga gemenskapen. Men även för att vi får vara oss själva och ta 
ett stort eget ansvar. Här finns många specialistkompetenser som 
samverkar, vilket gör att vi ligger i teknisk framkant där vi många 
gånger hittar nyskapande lösningar. Vi är helt enkelt lyhörda för 
vilka behov som finns i olika lokaler. För att bibehålla vår fram-
skjutna placering i branschen lägger vi ner mycket kraft på att 
utvecklas och bli ännu bättre.

Som kluriga samhällsbyggare vet vi att nyckeln till framgång är att 
få människor att trivas. Det är därför vårt arbete ger oss mycket till-
baka. Vi skapar miljöer där människor verkligen kan växa – genom 
hela livet

Vi följer en tidslinje som korsas av andra tidslinjer. Längs tidslinjerna dyker det 
upp människor – stora, små, många och få. Fler människor tillkommer vilket 
skapar utrymmen för möten och synergier – som sker i Vöfabs lokaler.



Tradition, professionalism och  
igenkänning
Etiskt ställningstagande
Vöfab ska kännetecknas av professionalism. Vi är transparanta, 
ärliga och har hög moral. Vår verksamhet ska bedrivas med stort 
ansvar för ekonomi, personal och vår miljö. Det innebär att vi stäl-
ler krav i våra upphandlingar på våra leverantörer, entreprenörer 
och konsulter.

Vi tar avstånd från all form av mutor och korruption.

Bemötande
På Vöfab ska bemötande ske utifrån alla människors lika värde. 
Vi är professionella gentemot varandra, kunder och brukare och 
känns igen som en trygg arbetsgivare och hyresvärd. I vår roll som 
representant för Vöfab lyssnar vi aktivt på våra kunder och brukare 
och strävar efter att besvara och lösa deras problem, såväl enkla 
som de mer komplicerade. I vår anställning på Vöfab ingår även att 
representera Växjö kommunkoncern.

Miljö, mänsklighet och nytänkande
Hållbarhet
Vöfab ska bidra till att stärka Växjö som Europas grönaste stad. På 
Vöfab projekterar, bygger, renoverar samt driver och förvaltar vi 
fastigheter hållbart. Genom att vi arbetar med erkända standarder 
för hållbara byggnader skapar vi en god inomhusmiljö, energief-
fektiva fastigheter och gör kemikaliesmarta materialval.

Vi skapar förutsättningar för att våra hyresgäster ska kunna bedriva 
en hållbar verksamhet i våra fastigheter.



Värme, glädje och energi
Mångfald
På Vöfab ska det vara en självklarhet att alla ska känna sig väl-
komna, detta gäller både vår personalstyrka och besökare i våra 
fastigheter. Vi behandlar alla lika och ger alla samma möjligheter 
oberoende av de sju diskrimineringsgrunderna eller andra egen-
skaper som har rättsligt skydd. Vi tar aktivt avstånd från all typ av 
diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier som 
omnämns i diskrimineringslag och arbetar med aktiva åtgärder 
för att minimera risken att mångfald motverkas strukturellt i vår 
verksamhet.

Säker och stimulerande arbetsmiljö
Alla medarbetare har rätt till en säker och stimulerande arbetsmiljö 
som präglas av respekt och förtroende. Hälsa och säkerhet handlar 
om att förebygga olyckor och psykisk ohälsa samt medverka till en 
säker och trevlig arbetsmiljö.

Tillsammans bidrar vi med kompetens och engagemang för att 
uppnå Vöfabs vision och mål, vi är varandras arbetsmiljö.



Växjö kommuns värdegrund
Vöfabs värdegrund är nära knuten till dess ägares, Växjö kommuns 
värdegrund. Nedan följer ett förtydligande hur Vöfabs värdegrund 
har kopplats till Växjö kommuns.

Vi möter alla med respekt
Professionalism
Igenkänning
Mänsklighet
Värme
Glädje

Vi gör verksamheten 
bättre
Tradition
Miljö
Mänsklighet
Nytänkande
Energi
Glädje
Värme

Vi kan jobbet
Tradition
Professionalism
Nytänkande
Glädje

Vi skapar en hållbar 
framtid
Tradition
Igenkänning
Miljö
Energi




