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1 INLEDNING 
Ljungby kommun har 17 donationsstiftelser med en sammanlagd förvaltningsvolym om ca 30 mkr. 
Respektive donationsstiftelse presenteras i bilaga. 

1.1 SYFTE MED PLACERINGSPOLICYN 
Syftet med denna placeringspolicy är att ange regler för hur förvaltningen av kommunens 
donationsstiftelser skall bedrivas med avseende på: 
 
•    Stiftelsens stadgar. 
• I vilka slag av tillgångar och med vilka limiter medel får placeras. 
• Strategisk fördelning mellan tillåtna tillgångsslag, dvs. andelen räntebärande, aktier och 

utlandsexponering. 
• Tillåten risknivå. 
• Avkastningskrav för varje tillgångsslag och för stiftelserna som helhet. 
• Fastställa nivåer för utdelningsbara medel. 
• Fastställa tidplan för när utbetalningar skall ske. 
• Riktlinjer för kontroll, rapportering och utvärdering. 
• Hur ansvaret för förvaltningen och administrationen skall fördelas. 

1.2 MÅL FÖR KAPITALFÖRVALTNINGEN 
Målsättning för den totala portföljen är följande. 
 
Stiftelsernas medel ska placeras så att de ger tillräcklig direktavkastning för uppfyllandet av stiftelsernas 
ändamål. 
 
Avkastningsmålet är KPI plus 3 procentenheter. 
 
Portföljen ska placeras med tillfredsställande riskspridning och betryggande säkerhet samt ge en 
långsiktigt god avkastning enligt de föreskrifter som anges i detta dokument.  

1.3 ANSVARSFÖRDELNING 
Ansvaret för förvaltningen av stiftelsemedel fördelas mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
ekonomichefen enligt nedan. 

1.3.1 Kommunfullmäktiges ansvar 
Kommunfullmäktige ansvarar för att fastställa placeringspolicy för kapitalförvaltning av stiftelser. 

1.3.2 Kommunstyrelsens ansvar 
Kommunstyrelsen ansvarar inför kommunfullmäktige att kapitalförvaltningen sker i överensstämmelse 
med reglerna i denna policy. Bedömer behovet av att uppdatera policyn samt beslutar om anlitande och 
avveckling av externa förvaltare. 

1.3.3 Ekonomichefens ansvar 
Ekonomichefen ansvarar under kommunstyrelsen för den operativa finanshanteringen. Uppgiften är 
bland annat att: 
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 Hantera placeringsverksamheten för portföljen, bl.a. genomföra köp och försäljning av 
finansiella instrument. 

 Tillse att placeringspolicyn efterlevs, samt att finansiella avtal och transaktioner sker inom 
ramen för placeringspolicyn. 

 Initiera och utarbeta förslag till uppdatering av placeringspolicyn. 
 Bevaka utvecklingen inom finansområdet. Bl.a. genom att deltaga i mellankommunalt 

finansiellt samarbete (ALL3 Alvesta-Lessebo-Ljungby, finansiellt nätverk m.m.). 
 Lämna service i finansfrågor, t.ex. genom rapporter till kommunstyrelsen om den finansiella 

utvecklingen och ställningen. 
 Avveckla externa diskretionära förvaltare före avtalstidens slut om detta bedöms nödvändigt 

(beslutas av ekonomichefen efter samråd med kommunstyrelsens ordförande). 
 
Kommunchefen ansvarar även för att det finns en väl fungerande intern kontroll och administration 
inom ekonomiavdelningen som ska utföra följande uppgifter: 
 
 Kontrollera att affärstransaktioner gjorda av ekonomichefen är korrekta. 
 Utföra avveckling av affärstransaktioner. 
 Utföra betalningar i samband med affärer samt genomföra överföringar mellan konton och 

depåer. 
 Ta fram underlag för rapportering. 

 

1.4 UPPDATERING AV PLACERINGSPOLICYN 
Placeringspolicyn ska löpande hållas uppdaterad, med hänsyn till aktuella förhållanden inom kommunen 
samt utvecklingen på de finansiella marknaderna. Eftersom reglerna avser långsiktig kapitalförvaltning 
ska dock revideringar enbart göras vid permanenta förändringar. 
 
2 RISK 
All form av ekonomisk verksamhet innebär alltid ett visst mått av finansiellt risktagande. Syftet med 
placeringsreglerna i denna policy är att skapa möjligheter till ett rationellt hanterande av risker med 
beaktande av den kostnad som det medför att minska eller eliminera risker. 

2.1 RISKER I FÖRVALTNINGEN 
Riskerna för medelsförvaltningen delas in i finansiella risker i placeringarna och administrativa eller 
operativa risker i förvaltningen. Det finns en viktig principiell skillnad mellan finansiella risker och övriga 
risker i den meningen att det oftast finns en koppling mellan finansiell risk och avkastning. Det kan därför 
vara sunt att ta en kalkylerad risk för att uppnå en högre avkastning. Beträffande administrativa risker 
finns ingen motsvarande intäktsmöjlighet och de bör därför minimeras så långt det är ekonomiskt 
försvarbart, dvs. så länge risken är större än kostnaden för att förebygga risken. Inom ramen för 
placeringsreglerna ska följande risker hanteras:  
 
Aktiekursrisk – värdeförändring på aktier och aktierelaterade instrument som följd av förändrade 
aktiekurser. Detta är den största risken i förvaltningen och begränsas i första hand genom att styra den 
andel av portföljen som exponeras för aktiekursrisk. Risken kan också minskas genom att sprida 
placeringarna mellan olika bolag, länder/regioner och marknader.  
 
Ränterisk – värdeförändring på en räntebärande position som följd av förändrade marknadsräntor. Ränte- 
och kursriskerna begränsas dels genom begränsningar av vilka instrument som är tillåtna, dels genom 
begränsningar av bindningstider. Ju längre räntebindningstid desto mer påverkas marknadsvärdet av en 
placering av förändrade marknadsräntor. 
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Kreditrisk – motpartsrisk – risken att en motpart inte fullgör sina förpliktelser. Motpartsrisken begränsas 
genom att godkända motparter för affärer fastställs. Kreditrisk innebär också att låntagare inte kan fullgöra 
sin förpliktelse i form av återbetalning av lån eller betalning av ränta. 
 
Likviditetsrisk – risken att en placering inte kan omsättas i likvida medel utan påtaglig kostnadsökning. 
Likviditetsriskerna begränsas genom likviditetsplanering och val av placeringsformer/värdepapper som 
vid var tidpunkt kan disponeras/säljas. Löptiden på placerade medel ska anpassas till framtida behov av 
betalningsmedel på kort och medellång sikt i enlighet med likviditetsplanen. 
 
Valutakursrisk – värdeförändring av en valuta i förhållande till andra valutor. Om placering sker i utländsk 
valuta bör försäkring av valutakursrisken övervägas. 
 
Administrativ risk – risk för störningar inom de administrativa rutinerna. Det kan gälla exempelvis 
personal och datasystem. Dessa störningar kan uppträda dels hos den externa förvaltaren, dels hos den 
egna organisationen. För att begränsa den administrativa risken hos den externa förvaltaren krävs en 
kvalitetskontroll dels i samband med upphandlingen och avtalstecknandet, dels fortlöpande under 
avtalstiden. För att begränsa den administrativa risken i den egna organisationen krävs en klar organisation 
och tydliga befattningsbeskrivningar samt en fortlöpande intern kontroll och revision. 
 
3 PLACERINGSREGLER 

3.1 TILLÅTNA TILLGÅNGSSLAG 
Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag. En detaljerad beskrivning över tillåtna tillgångsslag 
återfinns längre fram i placeringspolicyn: 

• Svenska räntebärande värdepapper  
• Svenska aktier och aktiefonder   
• Utländska aktiefonder  
• Likvida medel i svenska kronor 

3.2 ÖVERGRIPANDE LIMITER FÖR TILLGÅNGSSLAG 
Tabellen nedan anger högsta och lägsta andel som respektive tillgångsslag vid varje tidpunkt får utgöra av 
portföljens totala marknadsvärde, samt andelarna i ett normalläge. 
Tabell 3.1  Övergripande limiter för tillgångsslagen 

Tillgångsslag Min Normal Max 

Räntor 10% 20% 90% 
Aktier 
              Varav svenska aktier 
                Varav utländska aktier 

10% 
0% 
0% 

70% 
50% 
50% 

80% 
100% 
100% 

Alternativa investeringar 0% 10% 20% 
Likvida medel 0% 0% 10% 
 

3.3 RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER  
Portföljernas medel, vad det gäller räntebärande papper, får placeras i:  
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Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande organ inom EU bestående av 
räntebärande papper med god kreditvärdighet och riskspridning. Fondens värde ska kunna gå att följa 
kontinuerligt samt realiseras med kort varsel samtidigt som den genomsnittliga kreditvärdigheten  ska vara 
tillfredsställande. 
 
Direkt i svenska räntebärande värdepapper som är offentligt utbjudna av stat, kommun, bank och företag.  
 
Med företagsobligationer avses obligationer och andra skuldförbindelser (såsom olika slag av 
penningmarknadsinstrument) som har givits ut av annan än en stat, en kommun eller en statlig eller 
kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater 
inom EES är medlemmar eller säkerställda obligationer utgivna av svenskt bostadsfinansieringsinstitut 
eller banker. Skuldförbindelse som garanterats av en stat eller något annat av de nyss nämnda offentliga 
organen anses inte heller som företagsobligationer enligt denna definition. 
 
Företagsobligationerna får tillsammans utgöra högst 50 % av tillgångsslaget räntebärande värdepapper. 
Företagsobligationerna eller det företag som har givit ut företagsobligationerna ska ha en rating av 
Standard & Poor eller Moody’s. Om sådan rating inte föreligger får rating som fastställts av ett finansiellt 
institut användas. Minst 40 % av företagsobligationerna ska ha en rating motsvarande lägst BBB- eller 
motsvarande (investment grade). Högst 60 % av företagsobligationerna får ha en lägre rating, dock inte 
lägre än BB- eller motsvarande. Företagsobligation som har nedgraderats under BB- får dock behållas. 
 
Durationen för hela portföljen av nominella obligationer får ej överstiga 7 år. Durationen för 
realränteobligationer får ej överstiga 15 år. 
 
Obligationer hänförliga till en enskild emittent, eller emittenter inom samma koncern, får utgöra maximalt 
10 procent av direktinvesteringar i enskilda värdepapper.  
  
Följande undantag gäller: 
 
1.     Räntebärande värdepapper emitterade, eller garanterade, av svenska staten, kommuner och landsting 
får uppgå till 100 procent av marknadsvärdet för de direktinvesterade räntebärande värdepapperen. 
2.     Säkerställda räntebärande värdepapper emitterade av ett svenskt bostadsfinansieringsinstitut får 
uppgå till 25 procent av marknadsvärdet för de direktinvesterade räntebärande värdepapperen. 
  
Denna limit tillämpas endast på Portföljens direktinvesteringar i enskilda obligationer och limiten ska 
ställas i relation till marknadsvärdet av portföljens innehav. Indirekta exponeringar via fondplaceringar 
sammanräknas inte med Portföljens direktinvesteringar i enskilda obligationer vid beräkning av limiten 
för enhandsengagemang. När investeringsfonder används ska placeringsinriktningen i allt väsentligt 
överensstämma med bestämmelser i ovanstående riktlinjer.  
 

3.4 AKTIER 
Stiftelsernas aktieplaceringar ska ske i börsnoterade aktier. Aktier hänförliga till ett enskilt bolag, eller 
bolag inom samma koncern, får utgöra maximalt 10 procent av aktieportföljens marknadsvärde. 
Undantaget från denna regel är aktier som utgör mer än 10 procent av jämförelseindex som anges i tabell 
4.1. För dessa får maximalt belopp som investeras motsvara den andel som innehavet utgör av 
underliggande index. 
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3.5 ALTERNATIVA INVESTERINGAR 
Med alternativa investeringar avses investeringar som inte ryms inom övriga tillgångsslag. Syftet med 
alternativa tillgångar är dels att få exponering mot absolutavkastande strategier, dels att skapa 
riskspridning i totalportföljen i syfte att höja den riskjusterade avkastningen i portföljen. En generell regel 
för investering i alternativa tillgångar, liksom för portföljen i sin helhet enligt ovan, är att en god 
diversifiering skall eftersträvas genom att investera i flera olika värdepapper. Alternativa investeringar kan 
omfatta hedgefonder, fastigheter, skog och råvaror. 
 

3.6 LIKVIDA MEDEL 
Likvida medel definieras som medel på bankräkning, depåkonto samt dagsinlåning. Övrig tidsbunden 
inlåning hänförs till räntebärande värdepapper vid beräkning av tillgångsslagens andelar enligt avsnitt 
”Limiter för tillgångsslag”. 
 

3.7 VÄRDEPAPPERSFONDER 
Placering kan ske i värdepappersfonder under Finansinspektionens tillstånd vars placeringsinriktning i allt 
väsentligt överensstämmer med bestämmelserna i denna placeringspolicy. 
 

3.8 DERIVATINSTRUMENT 
Fristående derivatinstrument är inte tillåtet.  
 

3.9 VALUTAKURSRISK 
Utgångspunkten i förvaltningen är att begränsa valutarisken i förhållande till kommunens åtagande. 
Värdepapper denominerade i utländsk valuta skall till största del valutasäkras. Hur stor del som skall 
valutasäkras får bedömas i det enskilda fallet mot bakgrund av bl.a. vilket tillgångsslag det avser och till 
vilken kostnad. Valutasäkringen hanteras av ekonomichefen eller av kommunens motpart om det är mer 
kostnadseffektivt. 
 
De värdepapper som är denominerade i SEK men där produktens utveckling är relaterad till utländsk 
valuta behöver ej valutasäkras. 

3.10 BELÅNING  
Stiftelsernas tillgångar får inte belånas.  
 
4 FÖRVALTNING AV KAPITALET 

4.1 FÖRVALTNINGSUPPDRAGET 
Kapitalet kan förvaltas internt eller externt. Köp, försäljning och förvaltning av nedanstående instrument 
får kommunen hantera internt: 
 

• Räntebärande instrument. 
• Värdepappersfonder. 

 
Ovanstående instrument får även hanteras av externa förvaltare och rådgivare. Förvaltning av enskilda 
aktier får endast hanteras av externa förvaltare. 
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4.2 UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING 
Det övergripande syftet är att säkerställa att placeringspolicyn fastställd av kommunfullmäktige följs. 
Därvid ska jämförelse ske mot avkastningsmålet. Vidare syftar uppföljningen till att kontrollera att 
stiftelsemedelsförvaltningen har skett i enlighet med principerna om god avkastning, betryggande säkerhet 
och att medlen inte använts på ett sätt som står i strid med den kommunala kompetensen enligt 
kommunallagen. Syftet är också att ge kommunen en sådan information om de placerade medlens 
avkastning, riskexponering och uppfyllande av etiska regler, att åtgärder kan vidtas vid eventuella 
avvikelser. 
 
Respektive medelsförvaltare ska en gång per månad lämna en rapport till kommunens ekonomichef. 
Rapporten ska vara kommunen tillhanda senast den 10:e i månaden efter rapportperioden och innehålla 
nedanstående uppgifter presenterade sedan uppdragets början, sedan årets början och för föregående 
månad: 
 

• Marknadsvärdet 
• Insatta respektive uttagna medel 
• Avkastning 
• Avkastning i förhållande till fastställt jämförelseindex 
• Förändringar i innehavet under månaden 
• De förvaltade medlens tillgångsfördelning i detalj vid senaste månadsskiftet 
• Genomsnittlig löptid och räntekänslighet för räntebärande värdepapper 
• En skriftlig kommentar över utvecklingen samt en utblick över den närmaste framtiden 
• Eventuella avvikelser från reglerna i denna policy, avvikelsernas orsak samt vidtagna åtgärder 

eller förslag till åtgärder 
 

Tabell 4.1  Jämförelseindex vid förvaltningsutvärdering.  

Tillgångsslag Index 
Svenska nominella räntebärande 
värdepapper 

OMRX Bond  

Svenska reala räntebärande värdepapper OMRX Real  
Svenska aktier SIX Portfolio Return  
Utländska aktier MSCI World (total return i SEK)  
Alternativa investeringar OMRX T-Bill +3% 
 
Om något av ovan nämnda index upphör att vara relevant för jämförelse av förvaltningen eller upphör att 
noteras ska annat index utses. Utbyte av index tillsammans med motivering ska meddelas till 
kommunstyrelsen i den rapport som följer närmast i tiden. 
 

4.3 EXTERNA FÖRVALTARE 

4.3.1 Extern förvaltares behörighet 
Förvaltaren ska: 

• Förvaltaren skall ha Finansinspektionens tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende 
finansiella instrument enligt kap. 2 §1, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller vara 
utländsk institution som har tillstånd liknande det som anges ovan och som står under tillsyn av 
myndighet eller annat behörigt organ. 

• Uppdraget skall grundas på skriftligt avtal där förvaltaren bl.a. åtar sig att följa denna 
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placeringspolicy med de ytterligare preciseringar som kommunstyrelsen fattar beslut om. 
 
Vid beslut av att anlita extern förvaltare av hela eller delar av portföljens tillgångar ska sådant uppdrag 
grundas på skriftligt avtal. 
 

4.3.2 Urvalskriterier för externa förvaltare 
Vid val av förvaltare kommer en samlad bedömning av olika kriterier att ligga till grund för beslut. 
Historiska resultat, organisation, arbetssätt och pris är exempel på kriterier som kommer att beaktas.  
 

4.3.3 Avveckling av förvaltare och fonder 
En övergripande samlad bedömning görs om huruvida förvaltare eller fond ska avvecklas. I en sådan 
bedömning beaktas historisk prestation samtidigt som framtida prestation och övriga relevanta faktorer 
uppskattas.  
 

4.4 MOTPARTER 
Godkända motparter vid transaktioner med portföljens tillgångar är 
 

• värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd för handel med finansiella instrument 
för annans räkning i eget namn, enligt 1 kap 3 § p. 1 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse 

• utländska institutioner som har tillstånd liknande det som anges i punkt 1 och som står under 
tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. 

• handel med options- och terminskontrakt får endast ske 
• om kontrakten är föremål för clearingverksamhet hos en clearingorganisation, som står under 

tillsyn 
• om avtal tecknas på för branschen sedvanliga villkor med värdepappersinstitut, som står under 

tillsyn enligt punkt 1 ovan, eller med utländskt finansinstitut, som står under tillsyn enligt punkt 2 
ovan 

• värdepapperslån får endast lämnas på för branschen sedvanliga villkor mot betryggande säkerhet 
till eller genom förmedling av värdepappersinstitut, som står under tillsyn enligt punkt 1 ovan, 
eller utländskt finansinstitut, som står under tillsyn enligt punkt 2 ovan. 

 
Transaktioner ska ske enligt principen betalning mot leverans. Undantag från denna princip är tillåten vid 
tillfällen då det normala förfarandet är ett annat, exempelvis vid nyemissioner. 
 

4.5 FÖRVAR 
Portföljens tillgångar ska förvaras hos värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd att ta 
emot värdepapper för förvaring, enligt 3 kap 4 § p. 2 lagen (1991:381) om värdepappersrörelse. Andelar i 
värdepappersfonder registreras dock normalt hos fondbolaget, utan leverans till värdepappersinstitutet. 
 

4.6 ETISKA REGLER 
Kommunen bör i så hög utsträckning som möjligt ta ansvar i sina placeringar. I detta ansvarstagande bör 
även en placerings finansiella risk och förväntade avkastning vägas in. Kommunen ska undvika att placera 
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direkt i företag som systematiskt bryter mot någon av principerna i FN:s Global Compact1 eller 
väletablerade internationella normer, framför allt FN:s konvention om mänskliga rättigheter, FN:s 
Barnkonvention, ILO-konventioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt Internationella 
miljökonventioner. Detsamma gäller företag som systematiskt bryter mot lagar, förordningar eller 
konventioner inom miljöområdet i de länder där de är verksamma, eller som är vedertagna i Sverige. 
Direkta placeringar ska vidare undvikas i värdepapper utgivna av företag vars huvudsakliga verksamhet 
utgörs av tillverkning eller försäljning av vapen eller annat krigsmateriel, alkohol samt tobaksprodukter.   
 
Vid indirekta placeringar i fonder ska eftersträvas att fonden har en placeringsinriktning som så långt som 
möjligt uppfyller de etiska krav som anges ovan. Eftersom även s.k. etiska fonder kan ha något annorlunda 
utformade etiska riktlinjer är det möjligt att placera i fonder som inte fullt ut uppfyller de krav som anges 
ovan. Vid placeringar i fonder ska innehavets vikt bedömas utifrån ett väsentlighetskriterium där endast 
mindre avvikelser kan accepteras.   
 
5 DEFINITIONER AV VANLIGT FÖREKOMMANDE TERMER 
 
Derivatinstrument Riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande 

värdepapper, t ex köp- och säljoptioner i aktier, ränteterminer m fl. 
Diversifiering Fördelning av en portföljs placeringar inom och mellan olika tillgångs-

slag/marknader i syfte att minska risken och/eller höja avkastningen i 
en portfölj. 

Duration Kan beskrivas som den räntebärande portföljens vägda genomsnittliga 
återstående löptid. Durationen bestäms av obligationernas och 
kupongernas återstående löptid, kupongernas storlek samt räntenivån. 
Ju högre värde desto mer känslig är portföljen för förändringar i 
marknadsräntan. Durationen för en s.k. nollkupongsobligation är lika 
med dess löptid och för en kupongobligation lägre än dess löptid.  

Emittent Utgivare och garant av finansiella instrument. 
Exponering Det värde, uttryckt i kronor eller i procent av den totala portföljen, som 

förändras pga förändringar i kursen/räntan på ett värdepapper. 
Index Mått på en marknads eller delmarknads värde och utveckling.  
Kreditrisk Risk för att utställaren av ett finansiellt instrument, t ex obligation, inte 

kan infria löftet om återbetalning av lånet. 
Likvida medel Medel på bankräkning o dyl som kan omsättas med kort varsel. 
Likviditet Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, i ett instrument 

eller på en marknad. Även benämning för kassamedel. 
Limit Risknivå som begränsar innehav av finansiella instrument. 
Löptid Den tid som återstår till ett värdepapper förfaller till betalning. 
Marknadsränta Marknadspriset på kapital som sätts av marknadens aktörer 
Marknadsvärde Värdet av en tillgång (eller en hel portfölj) till kapitalmarknadens 

rådande prisnivå. 
Rating Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av sannolikheten för att en 

skuld kommer att regleras på överenskommen tidpunkt.  
Ratingkategorier Ratinginstituten Standard & Poor´s (S & P´s) och Moody´s Investors 

Service Inc (Moody´s) klassificering av kort- och långfristig upplåning 
kan illustreras enligt följande:  

 

                                                 
1 Se bilaga. 
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Översättningstabell för rating

Nationell
kortfristig Kortfristig Långfristig Kortfristig Långfristig

rating rating rating rating rating
AAA Aaa
AA+ Aa1
AA Aa2

A-1+ AA- Aa3
A+ A1

A-1 A P-1 A2
A- A3

K-1 A-2 BBB+ P-2 Baa1
K-2 BBB Baa2
K-3 A-3 BBB- P-3 Baa3

BB+ Ba1
BB Ba2

B BB- Ba3
B+ B1
B B2
B- B3
CCC+ Caa1
CCC Caa2
CCC- Caa3
CC Ca

C C Not prime C
K-4 D D

Standard & Poor's Moody's

 
 

Realobligation              Obligation som ger en inflationsskyddad avkastning då den räknas upp 
med inflationen i form av konsumentprisindex (KPI). Det innebär att 
framtida kassaflöden behåller sin reala köpkraft. Även kallat 
realränteobligation. 

Realränta Nominell ränta minus inflation, vilket ger en ränta med hänsyn tagen 
till inflationen.  
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BILAGA, GLOBAL COMPACTS TIO PRINCIPER 
 
Mänskliga rättigheter 
Princip 1 
Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär 
som de kan påverka; och 
 
Princip 2 
försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. 
 
Arbetsvillkor 
Princip 3 
Företagen ombeds att upprätthålla ("uphold") föreningsfrihet och ett faktiskt ("effective") erkännande av 
rätten till kollektiva förhandlingar; 
 
Princip 4 
avskaffande av alla former av tvångsarbete; 
 
Princip 5 
faktiskt ("effective") avskaffande av barnarbete; och 
 
Princip 6 
avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. 
 
Miljö 
Princip 7 
Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; 
 
Princip 8. 
ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och 
 
Princip 9 
uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. 
 
Korruption 
Princip 10 
Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. 
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