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SODEXOS ÖVERTYGELSER
Sodexo är en av världens största arbetsgivare:


Vi har mer än 420 000 medarbetare



Vi representerar över 132 nationaliteter



Vi finns på 34 300 platser i 80 länder

I vår verksamhet runt om i världen kommer vi i
kontakt med olika sociala, politiska, finansiella,
legala och ekonomiska system – och olika
kulturer, traditioner och språk. Det är därför av
största vikt för ett företag som Sodexo som
finns i hela världen, att ha en stabil etisk grund
som säkerställer att de mänskliga rättigheterna
respekteras och att verksamheten bedrivs med
hög integritet.

Våra etiska principer är lojalitet, respekt för
andra, öppenhet och affärsintegritet. Alla
medarbetare på alla nivåer förväntas följa vår
filosofi och de sex grundpelare som vägleder
oss i vårt dagliga arbete.
Sodexo har åtagit sig att respektera följande
principer i:





FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna
ILO:s trepartsförklaring om
principer för multinationella företag
och socialpolitik
FN:s initiativ Global Compact:

Mänskliga rättigheter
Princip 1
Företaget ska stödja och respektera skydd för
internationella mänskliga rättigheter.

Vår starka filosofi ligger till grund för vår
framgång, både den som har varit och den
som ligger framför oss. Filosofin bygger på sex
grundpelare: vilka vi är, vår affärsstrategi
(organisk tillväxt), vår affärsidé, vår vision, våra
värderingar och våra etiska principer.

Respekt för mänskliga rättigheter

Princip 2
Se till att företaget inte är delaktigt i brott mot
mänskliga rättigheter.
Vår mission är Quality of Life Services - att
förbättra livskvaliteten samt att bidra till den
ekonomiska,
sociala
och
miljömässiga
utvecklingen. Vi har ett ansvar att främja
mänskliga rättigheter på ett konkret sätt som är
direkt kopplat till vår verksamhet och vår
närvaro. Med över 420 000 medarbetare i 80
länder ligger det också i Sodexos intresse att
arbeta för att de mänskliga rättigheterna
respekteras överallt.
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SODEXOS ENGAGEMANG
Sodexo strävar efter att förbättra livskvaliteten i
vardagen. Konkret innebär detta att vi;




tar upp frågor som rör mänskliga
rättigheter i vår egen verksamhet och
hos de vi gör affärer med,
bidrar till ekonomisk, social utveckling
och miljömässig utveckling i de städer,
regioner och länder där vi är
verksamma.

Policy med respekt för de mänskliga
rättigheterna






Ända sedan Sodexo grundades av
Pierre Bellon 1966 har företaget en
stark filosofi, kärnvärden och etiska
principer som förverkligas varje dag av
våra mer än 420 000 medarbetare.
År 2003 antog koncernen en policy för
hållbar utveckling där vi åtar oss att nå
de specifika mål vi har satt upp med
hänsyn till våra intressenter.
Sodexos högsta ledning har
undertecknat ett särskilt kontrakt om
etiska principer och hållbar
utveckling där vi åtar oss att sprida
information om och upprätthålla de
etiska principerna och våra kärnvärden
genom våra mer än 420 000
medarbetare. Kontraktet har översatts
till 14 språk.



Styrelsen har antagit en uppförandekod
för högre chefer.



Sodexo deltar i FN:s initiativ Global
Compact och har därmed åtagit sig att
respektera dess tio principer och ta
ansvar för mänskliga rättigheter, följa
arbetsnormer och införa nolltolerans
mot korruption (2003).



Sodexos koncernledning har antagit en
uppförandekod för affärsintegritet,
”Sodexo Statement of Business
Integrity”. Koden beskriver Sodexos
övertygelser och metoder för att
hantera affärsetiska frågor och vad vi
ska göra för att se till att alla
medarbetare förstår och arbetar för att
genomföra koncernens åtaganden
(2007).

Sodexo har utarbetat en strategi för hållbar utveckling och har ett
starkt engagemang för att nå de mål som har satts upp för våra
intressenter.
Respekt för mänskliga rättigheter
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MED VÅRA MEDARBETARE
Ända sedan starten har människan stått i
centrum för vår filosofi. De flesta av Sodexos
medarbetare har daglig direktkontakt med våra
kunder och konsumenter i 80 länder. Deras
engagemang, expertkunskaper, mångfald och
möjlighet att växa med företaget är den grund
som Sodexo har byggt sina framgångar på
sedan 1966. Vår största styrka är de enorma
talanger som våra medarbetare har och deras
olikheter.

Vi gör det möjligt för alla medarbetare att
bredda sin kompetens och främjar personlig
utveckling. Vi fäster också stor vikt vid att
kontinuerligt öka medarbetarnas tillfredsställelse på jobbet. Sodexo har sedan starten
erkänt och respekterat medarbetarnas rätt att
gå med i facket, eller avstå från att organisera
sig fackligt om de hellre vill det.

Sodexos vision är att vara den
strategiska partnern till våra
kunder genom att skapa, leda
och leverera Quality of Life
services – service för
livskvalitet.
För att nå vår vision och serva våra 75
miljoner konsumenter varje dag, måste vi se
till att våra medarbetare är en riktig
konkurrensfördel. Vi måste bli den bästa
arbetsgivaren och kunna attrahera, utveckla,
anställa och behålla de bästa talangerna och
satsa på mångfald och laganda.
För Sodexo, ett företag med närvaro över hela
världen, är det viktigt att lyssna på människors
behov, skapa en konstruktiv dialog präglad av
tillit samt att se till att var och en känner
värdighet på jobbet. Sodexos strategi och
värderingar måste förverkligas i praktiken på
ett sätt som också innefattar de enskilda
individernas mål och önskningar.
Respekt för mänskliga rättigheter
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Vi främjar personlig utveckling
Sodexo har alltid varit en språngbräda för
personlig utveckling. Sodexo väljer i första
hand intern befordran om det finns en lämplig
kandidat. Alla medarbetare har möjlighet till
personlig utveckling genom att skaffa sig nya
kunskaper och få nya ansvarsområden,
oavsett vilken nivå i organisationen de befinner
sig på, deras kvalifikationer när de kom in i
företaget, deras arbetsplats eller ursprung. Att
uppfylla medarbetarnas förväntningar är ett
av våra viktigaste mål.
Ju bättre vi är på att förstå vad våra
medarbetare vill, desto bättre blir vi på att
erbjuda dem möjligheter inom koncernen.

Vi tror på kommunikation och vikten av att
undanröja hinder. Vi uppmuntrar människor att
träffas och samverka i en anda präglad av
öppenhet.
Respekt för mänskliga rättigheter

Vi respekterar internationella
arbetsnormer
Vi för en konstruktiv och direkt dialog med
arbetstagarrepresentanter i enlighet med
gällande lagar i respektive land. Sodexo har
alltid erkänt och respekterat fackliga
rättigheter.
I Nordamerika har Sodexo positiva relationer
med många fackföreningar. Vi har över 300
kollektivavtal med 35 olika fackföreningar. Vi
respekterar medarbetarnas rätt att organisera
sig fackligt eller att avstå från att gå med i
facket om de hellre vill det. Vi fortsätter att
förhandla fram avtal med fackföreningar och vi
har haft en lång period då vi har kunnat arbeta
kontinuerligt utan arbetsnedläggelse. Vi för en
konstruktiv dialog med fackföreningar som vill
ta upp frågor med företaget. Vi är övertygade
om att de här samtalen har lyckats skingra
missuppfattningar om företaget, stärkt våra
relationer till facket och gjort att vi har kunnat
lösa problem på ett konstruktivt sätt.
I Europa bildades det europeiska företagsrådet 1998. Det har sedan utvidgats till nya
medlemsstater inom den Europeiska Unionen,
2004 och 2007. Idag består det europeiska
företagsrådet av 27 företrädare från 22 länder
där Sodexo är verksamt. Rådets möten har
blivit ett forum där företaget kan svara på
frågor från arbetstagarrepresentanterna om
Sodexos
resultat
och
framtidsutsikter.
Tillsammans har vi även tagit fram en resultatrapport för områden som rör sysselsättning,
arbetsmiljö och jämställdhet.
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Mångfald och delaktighet ingår i vår mission,
våra värderingar och etiska principer. Vi nöjer
oss inte med att bara följa gällande lagar utan
satsar på att göra mångfalden bland våra
medarbetare till en konkurrensfördel som kan
få koncernen att växa. Vi vill bli normen för
mångfald och delaktighet samt öka värdet för
våra medarbetare, kunder och i de samhällen
där vi verkar.

Sodexo satsar på mångfald
Vi satsar på mångfald och delaktighet
Sodexo har en policy mot diskriminering
och för respekt för andra människor. Syftet
med vår policy är att se till att alla får
samma möjligheter på arbetet oavsett
etniskt ursprung, hudfärg, religion, kön,
graviditet, hemland, bakgrund, medborgarskap, ålder, civilstånd, funktionshinder,
sexuell läggning eller annan grund som
skyddas av lagen.
Vi strävar efter att anställa och befordra den
bäst kvalificerade personen till varje tjänst,
samtidigt som vi värdesätter och arbetar för att
skapa en personalstyrka präglad av mångfald.
Vi följer alla lagar som rör anställningsbeslut.
Dessa innefattar bland annat annonsering,
rekrytering, anställning, tillsättning, befordran,
omplacering, degradering, ersättning, utbildning, friställning eller uppsägning, deltagande i
sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter samt
användning av anläggningar för personalen.
Vi har nolltolerans mot överträdelser av våra
policys mot diskriminering, trakasserier och
vedergällning. Våra policys förbjuder diskriminering, trakasserier och vedergällning mot
våra medarbetare på grund av etniskt
ursprung, hudfärg, religion, kön, könsidentitet,
graviditet, hemland, bakgrund, medborgarskap, ålder, civilstånd, funktionshinder, sexuell
läggning eller annan grund som skyddas av
lagen. Vår verksamhet bygger på respekt för
andra människor.

Respekt för mänskliga rättigheter

 Vi förväntar oss att våra medarbetare
har den kulturella kompetens som
krävs för att hantera mångfald i
personalgrupperna och kan utnyttja
mångfald och delaktighet för att se till
att Sodexo utnyttjar sin fulla potential.

Vi främjar kulturell mångfald
 Vi främjar kulturell mångfald, inte bara
bland våra medarbetare utan också
bland alla andra våra intressenter, t.ex.
leverantörer, kunder, konsumenter och
i de samhällen där vi verkar.

Vi arbetar för lika möjligheter
 Vi vill att alla våra medarbetare ska ha
samma möjligheter, oavsett bakgrund
och identitet.
På koncernnivå har vi tagit fram fyra
områden som ska lyftas fram globalt:





Fler kvinnor på ledande befattningar
Olika generationer på arbetsplatsen
Etniska minoriteter
Människor med funktionshinder

De olika länderna har även tagit fram områden
som bör lyftas fram med hänsyn till deras egna
nationella förutsättningar och behov.
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Vi främjar personlig utveckling
Inom Sodexo lyssnar vi på våra medarbetare.
Medarbetarnas tankar och åsikter är viktiga
byggstenar som hjälper Sodexo att fortsätta
vara ett utvecklingsinriktat företag. Klagomål
hanteras på ett rättvist sätt och med respekt.
Vi tror på en öppen kommunikation och vikten
av att undanröja hinder.
Vi uppmuntrar våra medarbetare att träffas och
samarbeta med öppna sinnen. Inom Sodexo
tar vi tillvara den stora mångfald som finns hos
våra medarbetare i form av olika talanger och
kulturer, och vi arbetar för utbyte av
erfarenheter och kunskaper.
Arbetsgrupper över yrkesgränserna, internationella projektgrupper och studieresor är
några av initiativen för att skapa synergier.

Respekt för mänskliga rättigheter
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MED VÅRA LEVERANTÖRER
Vi främjar etiska inköp och
samarbeten
För att ytterligare stärka våra samarbeten som
bygger på etiska principer och som verkar för
att skapa respekt för andra människor och
miljön, ber vi våra leverantörer att delta i vårt
arbete för att kunna utvecklas ännu mer på det
här området.
Inom vår verksamhet strävar vi efter att
utveckla långsiktiga och tillitsfulla relationer
med våra leverantörer för att garantera
kvaliteten på våra produkter i hela
leverantörskedjan. Vi uppmuntrar också våra
leverantörer att införa en policy för kulturell och
social mångfald gentemot deras egna
leverantörer.
Vi
har
tagit
fram
en
policy
för
inköpshantering i hela koncernen som
innehåller ett antal företagsgemensamma
bestämmelser som alla enheter ska följa, på
alla nivåer och i alla regioner. I alla länder
arbetar vi även enligt vår koncernomfattande
uppförandekod för leverantörer som bygger
på internationella arbetsorganisationen ILO:s
standarder. Dokumentet slår fast Sodexos
strävan att samarbeta med tillförlitliga partners
som använder sunda, ansvarstagande, etiska
och sociala arbetsmetoder.

Respekt för mänskliga rättigheter

Vi uppmanar våra leverantörer att följa
uppförandekoden som bland annat tar upp
följande områden:











Barnarbete
Tvångsarbete
Löner och förmåner
Arbetstid
Riktlinjer för arbetsmiljö
Föreningsfrihet
Icke diskriminering
Disciplinära metoder och tvång
Samhällsengagemang
Etiska standarder

Om leverantörerna redan har en egen
uppförandekod ber vi dem att följa våra
minimistandarder.
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MED VÅRA KUNDER
I en anda av partnerskap
Vi samarbetar med våra kunder för att stärka
deras attraktionskraft och goda rykte, göra
organisationerna mer effektiva samt erbjuda
konsumenterna produkter av högsta kvalitet
samt välanpassade lösningar inom hälsa och
säkerhet.

Respekt för mänskliga rättigheter

Med integritet
Vårt ansvar är att se till att samarbetet med
våra intressenter bygger på arbetsmetoder
som följer de högsta normerna.
Att sprida information om vår förklaring om
affärsintegritet (Sodexo Statement of Business
Integrity) hjälper oss i vårt arbete att följa våra
etiska principer och värderingar på de platser i
världen där vi är verksamma.
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MED VÅRA KONSUMENTER
Vi arbetar för hälsa och
välbefinnande
Vi påverkar människors liv flera gånger om
dagen, så därför är det självklart att vi är måna
om deras hälsa och välbefinnande. Vi hjälper
dem också att tänka på intaget av fett. Som ett
av de ledande företagen inom måltidsservice
står Sodexo för en betydande del av kosten för
75 miljoner människor.
Sodexo
strävar
efter
att
erbjuda
konsumenterna näringsriktig mat och främja
välbalanserade och sunda matvanor genom
utbildningsinsatser i de samhällen där vi är
verksamma.
De olika befolkningssegmenten i de länder där
vi arbetar har olika behov att ta hänsyn till
beroende på om de är barn, ungdomar eller
studenter, människor på jobbet, äldre,
patienter på sjukhus eller personer med
funktionshinder.

Respekt för mänskliga rättigheter

Vi bidrar till interners
rehabilitering och omtanke om
häktade
Sodexo samarbetar med kriminalvårdsmyndigheter i arbetet med att utforma, bygga
och driva fängelser, ungdomsvårdsanstalter,
häkten och anläggningar för rehabilitering efter
frisläppandet.
Specialisttjänster utformas för att se till att
internerna behandlas rättvist och med respekt,
att levnadsförhållandena är tillfredsställande
och hjälp att hitta nytt jobb och bostad när de
släpps. Undersökningar visar att antalet
återfallsförbrytare kan minska med 50 %
genom sådana här satsningar.
Sodexo erbjuder tjänster till kriminalvården i
åtta länder enligt strikta etiska principer, och är
endast verksamt i länder som följer erkända
demokratiska principer och som inte har
dödsstraff, där vår personal inte måste bära
skjutvapen och där slutmålet med fängslandet
är att internen ska rehabiliteras.
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MED SAMHÄLLET
Vi bidrar till lokal utveckling
Globaliseringen har gjort att många företag har
kunnat växa i utvecklingsländer. Det är vår
övertygelse att de här företagen måste ta sitt
ansvar och se till att lokalsamhällena gynnas
av de utvecklingsmöjligheter som har gjort
företagens närvaro möjlig.
Vi strävar efter att stödja de lokala
ekonomiernas utveckling genom att främja
anställning av lokalbefolkning, köpa in lokala
produkter och, i de mest missgynnade
länderna, satsa på lokala projekt för att
stimulera den ekonomiska tillväxten.

I detta arbete ingår att;





främja lokal rekrytering och
personalutveckling,
uppmuntra lokala inköp och bildande
av små företag,
ge stöd till lokala ekonomiska projekt,
ge stöd till humanitära insatser vid
naturkatastrofer, framför allt i form av
akuta matleveranser.

Vi inriktar vårt arbete på utmaningarna med att
stödja självbärande projekt, utveckling av
arbetskraften och anställningsbarhet. Vi
inrättar även lämpliga samarbeten med
lokalsamhällena.
Att arbeta i länder med en annan kultur,
framför allt länder med framväxande
ekonomier, innebär många gånger stora
utmaningar. Bland annat saknas ofta
nödvändiga industrier, infrastruktur och
telekommunikation. I vissa länder kan det
finnas sociala och politiska oroligheter. Vi
arbetar för att förbättra respekten för religiösa
övertygelser, traditioner och mångfaldsfrågor.

Respekt för mänskliga rättigheter
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Verksamhet i ”riskområden”
I vissa delar av världen håller formella juridiska
och etiska system fortfarande på att utvecklas.
Attityder och metoder i fråga om mänskliga
rättigheter
i
det
som
ibland
kallas
”riskområden” kan skilja sig kraftigt från länder
med mogna demokratiska system där vi
bedriver merparten av vår verksamhet.
I de riskområdesländer där vi är verksamma
samarbetar vi med olika lokala intressenter för
att öka respekten för mänskliga rättigheter.

Vi följer de lagar som vår verksamhet omfattas
av i riskområden. Sodexo deltar i etiska
samarbeten för att utveckla uppriktiga och
vänskapliga relationer med ursprungsbefolkningen i lokalsamhället.
Vi strävar efter att anställa lokalbefolkning,
hjälpa företag, stärka individernas kapacitet,
förbättra relationerna till samhället och skapa
möjligheter för både ursprungsbefolkningen
och det lokala näringslivet.

Vi försöker också bidra till den sociala
utvecklingen i lokalsamhällena genom de
positiva effekter som vår närvaro medför, vår
verksamhet och vårt deltagande i lokala
utvecklingsprojekt.

Respekt för mänskliga rättigheter
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YTTERLIGARE INFORMATION
Följande dokument kan laddas ner från vår
globala hemsida: www.sodexo.com



Ethical principles and sustainable
development contract (2003)



Code of Conduct for Senior Managers



Group Supply Management Policy
(2007)



Group Supplier Code of Conduct
(2007)



Sodexo Statement of Business Integrity
(2007)



Corporate Citizen Report



Human Resources Report
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