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Inledning  

SBB är beslutsamma om att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter för sina 

anställda och som aldrig tolererar diskriminering eller trakasserier. Det är avgörande för SBB för att 

vara en attraktiv arbetsgivare att följa principerna i detta dokument i både rekryteringsprocess och 

för den befintliga personalstyrkan. 

Diskriminering definieras enligt lag och i denna Policy som orättvis behandling av en person på grund 

av personens kön, könsidentitet eller uttryck, nationellt eller etniskt ursprung, religion eller 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

Trakasserier definieras enligt lag och i denna Policy som beteende som kränker en persons integritet, 

i synnerhet då de sker i på grund av någon av de kategorierna som utgör diskrimineringsgrund. 

Våra principer 

SBB är fast beslutsamma om att skapa en arbetsplats som karaktäriseras av lika möjligheter, 

värdighet, respekt och rättvisa, fri från diskriminering och trakasserier. 

Anställningsprocesser ska alltid utgå från tydliga kriterier, behandlingen av ansökningar ska 

karaktäriseras av strikt sekretess med respekt för kandidaternas integritet. Anställningsbeslut ska 

baseras på kandidaternas meriter. Anställningsbeslut ska göras oberoende av kandidaternas ras, 

hudfärg, religion, nationella eller etniska tillhörighet, kön, sexuell läggning, könsidentitet- eller 

uttryck, ålder, funktionshinder eller någon annan diskrimineringsgrund som skyddas av lag. 

Anställningsbeslut kommuniceras till den valda kandidaten personligen per telefon, övriga kandidater 

ska notifieras utan dröjsmål. Nya anställda ska delta i SBB:s introduktionsprogram som inkluderar 

förståelse och underskrift av SBB värderingar och policys. 

Ersättningen till ledningsgruppen beslutas av styrelsens ersättningskommitté. För övriga anställdas 

lönesättning ska följande principer tillämpas jämlikt och rättvist: resultat, skicklighet, intresse för- 

och kapacitet i rollen, förmåga att arbeta självständigt, förmåga att arbeta i grupp, initiativförmåga, 

kapacitet att etablera och bibehålla professionella nätverk, kapacitet att kommunicera och 

representera SBB och kapacitet att bidra till en ordningsam och stimulerande arbetsmiljö. SBB 

genomför lönerevisioner för att upptäcka och åtgärda strukturella skillnader mellan grupper. 

Vi kommer alltid respektera mänskliga rättigheter och ILO:s deklaration för fundamentala principer 

för rättigheter i arbetet. Vi stödjer FN:s Global Compact. Detta inkluderar stöd för den långa 

traditionen av överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter som är etablerad i SBB:s 

marknader. 

 

 



 
 

Rutiner 

Alla anställda, leverantörer, entreprenörer och affärspartners måste läsa, förstå och signera vår 

uppförandekod. 

Löneskillnader mellan grupper av anställda ska kartläggas och undersökas. Ojämlika löner baserat på 

kön eller någon annan diskrimineringsgrund tolereras inte. 

Rekrytering och annonsering ska göra det tydligt att kandidater är önskade oavsett kön eller annan 

diskrimineringsgrund. 

Alla anställdas privatliv och integritet ska respekteras, personuppgifter ska hanteras i enlighet med 

GDPR. 

Alla parter som anställs av SBB, direkt eller indirekt, har rätt till rättvisa arbetsförhållanden som 

regleras av lag och i de kollektivavtal som SBB har ingått i. Detta inkluderar överenskommelser om 

lägsta löner, lika lön för lika arbete, maximal arbetstid, pensionsavsättningar, semester och möjlighet 

till vård av närstående. 

Uppdaterade data för väsentliga områden inom anställning, såsom antal anställda, mångfald, 

frånvaro och antal skador, ska redovisas publikt. 

Efterlevnad av denna Policy är obligatorisk för alla SBB:s anställda. Brott- eller misstanke om brott 

mot Policyn ska rapporteras omedelbart. Rapportering kan ske till chefer, HR-chef, styrelse eller 

anonymt genom visselblåsartjänsten som beskrivs i visselblåsarpolicyn. 

Läs även:  
- SBB:s Uppförandekod 

- SBB:s Policy för mänskliga rättigheter 

- SBB:s HR-Policy 

 


