Securitas ansvar

Våra intressenter
Securitas har som mål att vara ett ansvarsfullt, ärligt och transparent företag. Vi uppmuntrar en fortlöpande
dialog med våra intressenter för att få en bättre förståelse för deras förväntningar vad gäller hållbarhetsarbete
och kommunikation och för att identifiera områden där det finns utrymme för förbättringar. Vi träffar regel
bundet många av våra intressenter i det dagliga arbetet och en gång om året bjuds även viktiga intressenter
in att delta i en enkätundersökning. Nedan finns en beskrivning av Securitas viktigaste intressenter och hur
vi samverkar med dem.

Kunder

Vi måste ha en djupgående förståelse för

kundernas krav på hållbarhet. Securitas medarbetare på

våra kunders behov och branschspecifika krav, både för

olika nivåer träffar ofta kunderna och vi har daglig kontakt

att kunna erbjuda optimerade och kostnadseffektiva

med kundernas kunder. Dessutom genomför vi kundnöjd

säkerhetslösningar och för att som leverantör kunna möta

hetsundersökningar.

Medarbetare och medarbetarrepresentanter
Eftersom vi är ett serviceföretag är våra 320 000 medarbetare
vår mest värdefulla tillgång. Securitas strävar efter att
vara en pålitlig och attraktiv arbetsgivare genom att använda
verktyg såsom rekryterings- och introduktionsprocesser,
utbildning på alla nivåer inom företaget – inklusive utbild
ning i Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik för alla

Securitas värdesätter proaktiva relationer och en
konstruktiv dialog med de fackliga organisationerna UNI
Global Union (UNI), European Works Council (EWC) samt
lokala fackföreningar. Securitas och UNI håller möten minst
två gånger per år för att diskutera aktuella frågor, och med
lemmar av koncernledningen och EWC-representanter
sammanträder vid ett årligt möte.

medarbetare – strategisk kompetensförsörjning, med
arbetarundersökningar och olika rapporteringskanaler
vid överträdelser av Koden.

Aktieägare, investerare och analytiker

information, arrangerar kapitalmarknadsdagar och andra

En kontinuerlig dialog med våra aktieägare och investerare

möten med investerare och analytiker, roadshows och kon

säkerställer långsiktig utveckling av vår verksamhet. Vi

ferenser. Vid årsstämman har samtliga aktieägare möjlighet

publicerar kvartalsrapporter och annan löpande finansiell

att utöva inflytande på företaget.

Leverantörer

För att säkerställa att våra leverantörer

av riktlinjerna i våra leverantörskontrakt. Vi har även speci

är införstådda med våra krav rörande värderingar och etik

fika riktlinjer och standarder för våra leverantörer och utför

ger vi dem information om Securitas Riktlinjer för Värderingar

vid behov riskbedömningar av leverantörerna.

och Etik och inkluderar så långt som möjligt efterlevnaden

Branschorganisationer

Som ett av de största

Surveillance, American Society of Industrial Security (ASIS),

företagen inom säkerhetsbranschen fungerar Securitas

Confederation of European Security Services (CoESS)

som drivkraft när det gäller att höja standarden och den

och Aviation Security Services Association-International

professionella nivån inom säkerhetsbranschen, förbättra

(ASSA-I). Securitas har ansökt om medlemskap i organisa

statusen för väktare, höja lönenivåerna och intensifiera

tionen International Code of Conduct Association (ICoCA)

arbetet med kompetensutveckling. Detta sker genom

och har undertecknat the International Code of Conduct

medlemskap i lokala och internationella branschorganisa

for Private Security Providers.

tioner, exempelvis Ligue Internationale de Societés de

Lokalsamhällen

Genom att leverera säkerhetslösning

säkerhetsutbildning i skolor och mentorskap för unga

möjligt för kunderna att fokusera på sin kärnverksamhet

personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Beslutsfattare och myndigheter

och arbetar proaktivt med att åstadkomma bättre villkor

Securitas samarbetar med myndigheter på lokal och

inom säkerhetsbranschen som helhet.

nationell nivå för att förbättra verksamhetsförhållandena
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och utvecklas. Vi deltar även i lokala projekt, exempelvis

ar åt både företag och lokala samhällen gör Securitas det

