Swedbank Robur ståndpunkt
Anställdas rättigheter

Framtagen av Swedbank Robur i samarbete med LO och Folksam LO Pension

Bakgrund och tillämpning

Detta dokument beskriver Swedbank Roburs syn på vad
som kännetecknar ett väl utvecklat arbete med
anställdas rättigheter. Vi utgår från denna ståndpunkt i
vårt arbete med att påverka bolag. Graden av inflytande
varierar beroende på riskerna i respektive bransch och
bolag. Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla
investeringar samt principer för aktieägarengagemang
anger att bolags ansvarstagande inom hållbarhetsområdet bör ligga i linje med principerna i FN:s Global
Compact, vilka vilar på internationella normer för
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö/klimat och
affärsetik. Swedbank Robur har ett ansvar att agera i
dessa frågor i våra kunders intresse. Swedbank Robur har
även undertecknat PRI - Principles for Responsible
Investment, som vägleder vår hållning i hållbarhetsfrågor.

Värdegrund

Vår uppfattning är att bolagen har ett ansvar att följa
internationella normer och konventioner som går utöver
det som är bolagens strikta juridiska skyldighet. Vår
ståndpunkt grundar sig i FN:s Global Compact principer
(framförallt 3,4 och 6), FN:s vägledande principer för
företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för
multinationella företag samt ILO:s åtta kärnkonventioner.
FN:s Global Compact principer:
Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna
rätten till kollektiva förhandlingar
Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete
Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering
och arbetsuppgifter

Utgångspunkter

Vi vet genom våra analyser och dialoger med bolag att
frågor kring arbetstagares rättigheter är en utmaning
för företag att hantera. Det finns fortfarande särskilt
utsatta arbetare, så som att migrantarbetare och
barnarbetare i världen ökar samt organisationsgraden
skiljer sig från land till land. Därför har vi förtydligat våra
hållbarhetskriterier genom denna ståndpunkt. Se även
vår ståndpunkt för barns rättigheter för ytterligare
information om vår hållning i fråga om barnarbete.
Att implementera och följa internationella arbetsstandarder kan ibland innebära extra kostnader för företag.
Många rapporter visar emellertid att bolag som integrerar internationella arbetsnormer ofta ser förbättringar i
produktivitet och ekonomisk utveckling.
Minimilöner och arbetstid, och respekt för jämlikhet, kan
ge större tillfredsställelse och förbättrad prestanda för
arbetstagare och minska personalomsättning.
Investeringar i yrkesutbildning kan leda till en bättre
utbildad arbetskraft och högre sysselsättningsnivå.
Ett bra arbete med säkerhet kan förebygga olyckor och
minska skador och hälsovårdskostnader. Föreningsfrihet
och kollektivförhandlingar kan leda till bättre samråd och
samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare,
förbättra arbetsvillkoren, minska kostnader i samband
med arbetskonflikter och förbättra social stabilitet.
Vi analyserar varje företag och bransch utifrån deras
egna specifika förutsättningar. Arbetstagares
rättigheter ser olika ut för olika bolag bland annat
beroende på riskerna i verksamhetens art och företagets
geografiska närvaro.

ILO:s åtta kärnkonventioner:
Nr 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete
Nr 87: Föreningsfrihet och skydd för
organisationsrätten
Nr 98: Rätten att organisera sig och förhandla
kollektivt
Nr 100: Lika lön för lika arbete, oavsett kön
Nr 105: Avskaffande av tvångsarbete
Nr 111: Diskriminering vid anställning och
yrkesutövning
Nr 138: Minimiålder för arbete
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Nr 182: Mot de värsta formerna av barnarbete
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Vår syn på företags ansvar för
arbetsrätt

Vi anser att alla företag har ett ansvar att respektera
anställdas rättigheter såsom de definieras i vår
värdegrund. Vi anser att bolag ska ha god insikt i de risker
som finns kring anställdas rättigheter som föreligger på
de marknader där de är verksamma och även ha rutiner
för att hantera dessa i samtliga led av sin verksamhet.
Bland annat ser vi helst att bolag:
Respekterar arbetstagares rättigheter och erbjuder
goda arbetsvillkor för sina anställda. Företag bör ställa
motsvarande krav på sina leverantörer och i andra
affärsrelationer i sin värdekedja.
Erbjuder en bra arbetssituation genom att respektera
arbetstagares rättigheter och verka för goda
arbetsvillkor.
Hålla sig inom lagstiftad maximal arbetstid samt 		
möjliggöra pauser och ledighet inklusive sjukfrånvaro 		
och föräldraledighet.
Utvärdera löner i relation till begreppet levnadslön.
Skydda anställdas integritet då personlig data samlas in
eller då arbetsplatsen övervakas.
Behandla alla anställda likvärdigt och se till att
arbetsplatsen är fri från diskriminering och trakasserier.
Respektera anställdas rätt att organisera sig i facklig 		
organisation eller skapa möjligheter för arbetstagare 		
att utse representanter att medverka i beslutsfattande
forum.
Motverka all form av tvångsarbete och
människohandel. Bolag ska även respektera minimiålder
enligt relevanta internationella och lokala regelverk.
Inneha ett visselblåsar1 -system som är tillgängligt
för både anställda och externa parter, mekanismer 		
för att hantera ärenden som kommer in, samt garantera
anonymitet skydd åt informationslämnare.
Säkerställer att deras etablering på nya marknader och
deras produkter eller tjänster inte medför kränkningar 		
av anställdas rättigheter.

Vi ser det som särskilt värdeskapande om bolag:
Att bolag kan presentera en analys av hur deras
verksamhet som arbetsgivare och som producent av 		
varor och tjänster, påverkar arbetstagarens situation i
ett brett perspektiv och agerar utifrån den.
Att bolag utövar sitt inflytande för att stärka och
främja arbetstagares rättigheter i samhällen där de 		
verkar.
Att bolag främjar ökad kunskap om lokala förhållanden
för barn bland annat genom att samverka med lokala 		
eller internationella initiativ som främjar
barns situation och motverkar barnarbete.
Att bolag har en uttalad strategi och handlingsplan 		
för att underlätta för arbetande föräldrar att
kombinera familjeliv med arbete.
Åtgärder:
Om bolagets verksamhet medför förhöjd risk för
förekomst av kränkningar av arbetsrättigheter inom 		
värdekedjan:
Har åtaganden för att motverka kränkningar
av arbetsrätt.
Bedriver ett systematiskt arbete för att
motverka och förebygga kränkningar i samråd
med fackliga organisationer (vilket innefattar
bland annat riskbedömning, åtgärder samt
utvärdering).
Har en handlingsplan för hur det ska agera 		
om arbetsrättsliga kränkningar uppdagas och
att beslut ska tas med arbetstagarens bästa i
fokus i samråd med facklig representant, där 		
så är möjligt. Arbetstagaren bör ha tillgång till
någon form tvistlösningsmekanism.
Kommunicerar kring bakgrund, orsaker och 		
vidtagna åtgärder.
Inför kontrollsystem för att förhindra
upprepade incidenter.
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Mer information

1

Union to Union
Union to Union är en organisation som samordnar LO,
TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet.

International Union Confederation (ITUC)
ITUC är “världsfacket” där LO, TCO och Saco ingår. På
deras hemsida finns information om läget i många
länder och ITUC ger varje år ut en årsbok/index.

The Trade Union Advisory Committee (TUAC)
TUAC är OECD:s fackliga rådgivande kommitté. TUAC
och deras medlemsorganisationer bevakar information om och uppföljning av OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

International Metalworkers federation (IMF) och
UNI Global Union (tidigare Union Network
International)
IMF och UNI sidor där alla globala ramavtal med
företag finns listade.

Whistleblowing
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