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Vårt företag

Från första början har MSD utvecklats utifrån en övertygelse om att göra det rätta. George Merck 
underströk denna definierande princip redan 1950 när han sa: ”Vi ska aldrig glömma att medicin är 
för folket”. När vi bygger vidare på vår starka tradition av innovation i våra laboratorier för att skapa en 
hållbar positiv avkastning på våra investeringar är det en sak som inte kommer att förändras, nämligen 
vårt engagemang för orubblig etik och integritet. Även om vi talar många olika språk och representerar 
många olika kulturer är vi enade i vår strävan efter att leverera mediciner med ärlighet och integritet. 
Våra värderingar och standarder är det som gör oss till MSD. De är grunden till vår framgång.

“Vi ska aldrig glömma att 
medicin är för folket. 
Det är inte för vinsterna. 
Vinsterna följer, och har vi 
kommit ihåg det dyker de 
alltid upp.”

— George W. Merck, 1950
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Det vi gör har betydelse

Vårt syfte

Vi använder kraften i ledande vetenskap för att rädda och förbättra liv runtom i världen.

— Rob Davis
CEO and President

Våra värderingar och 
standarder, som utgår 
från vårt syfte att rädda 
och förbättra liv runt om 
i världen, är avgörande 
för våra framgångar. Vår 
uppförandekod och vår kultur 
avgör hur vi framträder, 
hur vi fattar beslut och vad 
vi står för som företag och 
samhälle.”

“
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Våra aktieägare
Våra aktieägare litar på oss med sina surt förvärvade 
pengar. I gengäld förväntar de sig bra bolagsstyrning, 
ärlig, noggrann och läglig information om resultat och 
tydliga särredovisningar i alla offentliga rapporter och 
kommunikationer. 

Våra leverantörer och distributörer
Utan förtroende består en affärsrelation bara av enskilda 
transaktioner. Vi värderar våra leverantörer och arbetar 
för att alltid behandla dem ärligt, rättvist och med 
respekt. I gengäld förväntar vi oss att deras värderingar 
och standarder ska överensstämma med våra egna. 

Våra gemenskaper och vårt samhälle
Våra samhällen är våra grannar och de räknar med 
att vi är goda företagsmedborgare. Vi är stolta över att 
stödja en rad sociala, hälsomässiga och miljömässiga 
hållbarhetsprogram. Vi följer alla lagar, regler och 
förordningar som gäller vårt företag.

Våra patienter och kunder
Våra produkter påverkar liv varje dag. Vi betraktar detta 
som en ära och arbetar outtröttligt för att identifiera våra 
kunders och patienters mest kritiska behov. Vi ägnar 
våra resurser åt att uppfylla dessa behov och vinna deras 
förtroende varje dag. 

Våra medarbetare
Våra medarbetares kunskap, fantasi och färdigheter 
driver vår innovation. Som arbetsgivare strävar vi efter att 
skapa en arbetsmiljö som inspirerar tillit, inkludering och 
respekt så att vi kan släppa loss genombrottstänkande 
och uppfinningsförmåga.

Vi är engagerade i våra intressenters 
bästa intressen — det breda spektrum 
av människor och samhällen vars liv 
berörs av det vi gör.

Hur vi gör det har betydelse
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Våra värderingar och standarder förenar oss

Patienter först
Vi är alla ansvariga för att leverera produkter 
och tjänster av hög kvalitet. Vi strävar efter 
att förbättra människors och djurs hälsa och 
välbefinnande över hela världen och att öka 
tillgången till våra läkemedel och vacciner. Alla 
våra handlingar måste mätas mot vårt ansvar 
för dem som använder eller behöver våra 
produkter.

Innovation och 
vetenskaplig excellens

Vi strävar efter högsta möjliga nivå av 
innovation och vetenskaplig excellens. 

Vår forskning bygger på ett engagemang 
för att främja hälsa och livskvalitet. Vi strävar 

efter att identifiera och tillgodose patienternas och 
kundernas mest kritiska behov genom kontinuerlig 

innovation.

Etik och integritet
Vi har åtagit oss att följa de högsta normerna 

för etik och integritet. Vi är ansvariga gentemot 
våra kunder, våra konkurrenter, distributörer och 

leverantörer, aktieägare och de samhällen vi verkar 
i över hela världen. När vi fullgör vårt ansvar tar 
vi inga professionella eller etiska genvägar. Vårt 

samspel med alla delar av samhället måste vara 
öppet och återspegla dessa höga normer.

Respekt för människor
Vår förmåga att utmärka oss beror 
på våra medarbetares integritet, 
kunskap, fantasi, färdigheter, 
mångfald, säkerhet och lagarbete. 
Därför arbetar vi för att skapa en miljö som 
präglas av ömsesidig respekt, inkludering och 
ansvarstagande. Vi belönar engagemang och 
prestationer och är lyhörda för våra anställdas 
behov och deras familjers behov.

STANDARDER
Våra principer

Leder oss på vägen mot att bli 
ett företag värt att lita på

De representerar själva kärnan i vår karaktär som företag.   
Det är de som gör oss till ett företag värda att lita på.   

De guidar våra beslut och handlingar.

Våra värderingar och standarder är avgörande för våra framgångar.
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Vår företagspolicy är en uppförandestandard för 
kontakter med intressenter.  Vi använder dessa 
principer för att hantera de beslut som vi står inför 
varje dag. 

01 Produktsäkerhet 
Vi strävar efter att kunder och patienter ska kunna ha 
förtroende för att våra produkter är säkra och effektiva.

02 Produktkvalitet
Våra produkter finns där när människor behöver dem, med 
en kvalitet som de kan lita på.

03 Forskning
Vår forskning bygger på vårt engagemang för att främja 
människors och djurs hälsa och förbättra livskvaliteten.

04 Kundbemötande, marknadsföring 
och affärsmetoder
Vi tillhandahåller tillförlitlig och balanserad information 
om våra produkter och deltar inte i aktiviteter som gynnar 
eller påverkar våra kunder på ett otillbörligt sätt.

05 Förebyggande av mutor och korruption
Vi varken lovar, erbjuder, betalar, ber om eller tar emot 
något av värde för att på ett otillbörligt sätt påverka beslut 
eller åtgärder med avseende på vår verksamhet.

06 Upphandling och relationer med leverantörer
Vi förstår att våra leverantörer spelar en viktig roll för vår 
övergripande framgång, och därför upprättar vi relationer 
med dem som ger det bästa totala värdet och som delar 
vårt engagemang för kvalitet, pris, leverans, service, 
mångfald, anseende och etiska affärsmetoder.

07 Antitrust och rättvis konkurrens
Vi konkurrerar aggressivt men rättvist för att främja öppna 
marknader där kunder väljer produkter och tjänster utifrån 
deras förtjänster och utifrån vårt anseende om ärlighet 
och rättvis handel.

08 Global handelspolitik
Vi agerar ansvarsfullt när vi flyttar produkter och tjänster 
över gränserna i enlighet med de lokala och internationella 
handelsbestämmelser som styr vår verksamhet.

09 Finansiell integritet
Som ansvarsfulla förvaltare anser vi att finansiell 
öppenhet och integritet är avgörande för att skydda våra 
tillgångar, säkerställa vårt uppdrag och våra framtida 
framgångar samt främja förtroende hos våra intressenter.

10 Intressekonflikter
Vi identifierar och röjer omständigheter som ger sken av 
att äventyra vårt affärsmässiga omdöme eller som kan 
påverka vår verksamhet på ett otillbörligt sätt, och vid 
behov inför vi kontroller för att minimera riskerna. 

11 Insiderhandel
Vi vidtar inga åtgärder som undergräver investerarnas 
förtroende, t.ex. genom att dela med oss av 
insiderinformation som tillhör MSD och dess affärspartner 
eller dela med oss av ”tips” som kan påverka 
investeringsbesluten på ett orättvist sätt.

12 Lämna ut information om MSD
Vi har åtagit oss att vara öppna och ge lämplig insyn i vår 
verksamhet så att vi kan upprätthålla våra intressenters 
förtroende och tillit.

13 Informationshantering och informationsskydd
Vi skyddar och tillämpar höga etiska standarder vid 
insamling, användning, hantering och skydd av företagets 
egen information samt information som andra har 
anförtrott oss.

14 Respekt för miljö, hälsa och säkerhet
Vi har åtagit oss att tillhandahålla en trygg och sund 
arbetsmiljö för våra medarbetare, minimera miljöpåverkan 
från vår verksamhet och samarbeta med leverantörer som 
delar vårt engagemang för säkerhet och miljöförvaltning.

15 Rapportera och reagera på oegentligheter
Vi gör det möjligt för företaget att ta itu med potentiell 
misskötsel och skydda sitt anseende genom att säga 
ifrån när vi ser eller misstänker otillbörligt beteende, och 
vi tolererar inte repressalier mot någon som tar upp ett 
problem eller tillhandahåller information i samband med 
en utredning.

16 Hantering av kontrollerade ämnen
Vi stöder användningen av kontrollerade ämnen för 
lämpliga medicinska, vetenskapliga och kommersiella 
ändamål, samtidigt som vi upprätthåller ett slutet 
distributionssystem som säkerställer lämpliga kontroller i 
samband med anskaffning, tillverkning, transport, lagring, 
användning, distribution och bortskaffande.

17 Globala personalresurser
Vi främjar en kultur som präglas av ömsesidig respekt, 
värdighet och integritet, där vi attraherar och utvecklar 
begåvade, engagerade och mångsidiga medarbetare som 
har möjlighet att leverera utmärkta resultat.

18 Djurvård och användning
Vi behandlar alla djur som vi tar hand om på ett humant 
sätt och använder dem i forskning endast när det inte finns 
något vetenskapligt giltigt alternativ. 

19 Bidrag till välgörande ändamål 
och volontärarbete
Vi är positiva förändringsaktörer som förbättrar den 
globala hälso- och sjukvården, främjar utbildning och tar 
itu med kritiska sociala frågor genom välgörenhetsbidrag 
och stöd för volontärarbete.

20 Sekretess och dataskydd
Vi samlar in och behandlar personlig information om 
individer i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar 
och är helt transparenta när vi samlar in uppgifterna om 
hur vi kommer att använda, hantera och skydda dem. 
Användningen av personlig information är begränsad 
endast till de syften för vilka den samlades in och där 
lämpligt samtycke erhållits.

Våra principer
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Våra värderingar och standarder och våra policyer behandlar många vanligt 
förekommande typer av situationer på arbetsplatsen. Det går emellertid inte att ta 
upp varje tänkbar omständighet, och policyerna ersätter inte ditt goda omdöme. 

När du står inför en utmaning kan dessa 
frågor hjälpa dig att avgöra vad du bör 
göra.

Beslut baserade på värderingar

Kan mitt beteende eller beslut skada 
någon eller något?

Kommer mitt beteende att kränka 
kundernas, patienternas, aktieägarnas 
eller andra intressenters förtroende?

Är jag villig att ta ansvar för denna 
handling och dess konsekvenser?

Kan jag vara säker på att mitt förslag 
till handling är förenligt med vår 
företagspolicys ordalydelse och 
anda samt med tillämpliga lagar och 
förordningar?

Ställ dig själv följande frågor... Säg ifrån 
Skydda det anseende vi har skaffat oss som 
ett företag som arbetar med integritet och 
rapportera allt beteende som kan äventyra vårt 
anseende. 

Om du ser eller misstänker att en anställd 
missköter sig eller utför oetiska eller olagliga 
aktiviteter, tala med din chef, en annan 
resurs på företaget (t.ex. på avdelningen för 
efterlevnad, den juridiska avdelningen eller 
på human resources) eller, om det är tillåtet 
enligt lag, anmäl problemet på msdethics.com 
konfidentiellt och utan rädsla för repressalier.
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Det vi gör har betydelse
Vi räddar och förbättrar liv

Hur vi gör det har betydelse 
Orubblig etik och integritet


