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Inledning 

Region Stockholm genomför omfattande anläggningsarbeten i samband med 
utbyggnad av tunnelbana och spårbunden kollektivtrafik, samt om- och 
nybyggnation av fastigheter för vård och kollektivtrafik. 2008 antog Region 
Stockholm en uppförandekod för leverantörer. Syftet är att verka för att de 
varor och tjänster som köps in för skattemedel är framställda under hållbara 
och ansvarsfulla förhållanden. Uppförandekoden för leverantörer utgår från 
FN:s initiativ Global Compact och dess principer för företags sociala och 
miljömässiga ansvar. Sedan dess har Region Stockholm i samarbete med 
nationella kansliet för hållbar upphandling utvecklat kontraktsvillkor och 
andra upphandlingsverktyg för att säkerställa en efterlevnad av 
uppförandekoden.  
 
Denna rapport har som syfte att ge ett underlag för att styra och prioritera 
Region Stockholms arbete med att undvika och hantera risker för avvikelser 
från uppförandekoden i bygg- och anläggningsprojekt. Innehållet ska kunna 
användas som underlag för diskussion och utveckling av krav och uppföljning. 
Rapporten är skriven av Sara Hjelm på Goodpoint på uppdrag av 
Hållbarhetsavdelningen, Regionledningskontoret. Rapporten skrevs under 
2018 och har sedan under 2019 delvis uppdaterats och redigerats, av Region 
Stockholm. 
 
Rapporten inkluderar en sammanställning av väsentliga risker för negativ 
påverkan på miljö och människa, exempel på kravställning i offentlig 
upphandling och metoder för uppföljning. Riskerna som beskrivs i rapporten 
innefattar både entreprenadtjänster och materialinköp, medan avsnitten om 
krav och uppföljning huvudsakligen omfattar materialinköp.  
 
Analysen innefattar risker inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, 
miljöskydd och korruption i leveranskedjan, i enlighet med regioners 
uppförandekod för leverantörer. Både påverkan på arbetare i leveranskedjan 
och omgivande samhälle har beaktats.  Utgångspunkt för analys av risker är 
ramverket FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. 
Syftet är att identifiera väsentliga potentiella och faktiska riskområden baserat 
på generell information om branschens produktion och leveranskedja och 
beskriver generiska risker. Dessa risker varierar dock stort beroende på 
specifikt projekts leverantörskedja och den styrning för hållbarhetsfrågor som 
tillämpas.   

Metod och genomförande 

Utgångspunkt för analys av risker är ramverket FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter. Analysen lyfter väsentliga risker i 
anslutning till bygg- och anläggningsverksamhet. För entreprenadtjänster har 
risker identifierats på en övergripande nivå med utgångspunkt från svenska 
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förhållanden, medan analysen blir mer komplex för material eftersom 
produktionskedjorna är globala.  
 
För att identifiera risk för oskäliga arbetsvillkor i entreprenader har metodik 
enligt Upphandlingsmyndighetens rekommendationer kring 
behövlighetsbedömning1 använts. Denna ska grundas på ett antal verifierbara 
uppgifter som indikerar att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor inom en 
viss bransch. Uppgifter bör inhämtas från opartiska källor exempelvis 
offentlig statistik och register. Risk för brott mot uppförandekoden har 
hämtats från andra angivna publika källor. 
 
Analysen för material och produkter har utgått från risker i hela 
leveranskedjan från utvinning av råvara till färdigställd produkt. Hänsyn har 
tagits till både potentiella och faktiska risker kopplade till mänskliga 
rättigheter, arbetsvillkor, miljöskydd och korruption. Risker har bedömts vara 
prioriterade om omfattningen för negativ påverkan är omfattande, svår att 
reparera eller innebär allvarlig kränkning av en mänsklig rättighet. Inom 
ramen för uppdraget har det inte varit möjligt att genomföra en ingående 
kartläggning och analys, på grund av uppdragets omfattning och även 
eftersom bygg- och anläggningsbranschen innefattar både tjänster och varor 
inom ett stort antal inköpskategorier. Innehållet bygger på befintliga 
dokumenterade källor och lyfter fram identifierade huvudsakliga riskområden 
utifrån avgränsningen leverantörer och leverantörskedja till Region 
Stockholm med utgångspunkt från riktlinjerna i uppförandekoden. 
 
Bedömningen utgår från möjliga och väsentliga risker för negativ påverkan 
på människa och/eller miljö. Det finns, som rapporten beskriver en variation i 
både landrisker och styrning av riskerna mellan olika leveranskedjor, men 
föreligger en hög sannolikhet och många allvarliga risker har detta blivit 
utslagsgivande för den slutliga bedömningen. 
  

                                                   
1 Särskilda arbetsrättsliga villkor, LOU. En upphandlande myndighet ska om det är behövligt kräva att 

leverantören ska fullgöra kontraktet enligt angivna villkor om lön, semester och arbetstid. En 

behövlighetsbedömning ska göras som underlag för att besluta om det krävs. 
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Värdekedjan 

I bygg- och anläggningsverksamhet samverkar många olika aktörer. Ett 
projekt är en tillfällig organisation där aktörer samverkar i olika skeden, med 
olika ansvar och uppgifter. Bilden nedan illustrerar värdekedjan i ett bygg- 
eller anläggningsprojekt. Det finns två olika huvudsakliga entreprenadformer, 
totalentreprenad och utförandeentreprenad. I totalentreprenaden har 
entreprenören ansvar även för projekteringsskedet. Det är lätt att se att 
leverantörskedjorna, eller nätverket av leverantörer, till ett projekt är 
komplexa. Det finns en stor variation i verksamhetens art och förutsättningar 
beroende på projektets storlek, typ av arbete, byggnation eller anläggning. 
 

 

 

 

Risker i entreprenadkedjan 

Entreprenad 

Bygg- och anläggningsbranschen har många gemensamma nämnare, men de 
ses vanligtvis som två separata branscher och leverantörer, produkter och 
arbetssätt skiljer sig delvis åt. Inom anläggning är det till exempel en högre 
andel offentliga beställare och mer skattefinansierade projekt jämfört med 
fastighetsbyggnation. I detta avsnitt tas generella och väsentliga risker för 
avvikelser från uppförandekoden för leverantörer upp inom entreprenad – 
utförande av ett bygg- eller anläggningsarbete.  
 

Det finns ett antal generella riskfaktorer som Upphandlingsmyndigheten 
lyfter fram i sin metodik för behövlighetsbedömning inför att ställa 
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arbetsrättsliga villkor och som är relevanta för bygg- och 
anläggningsbranschen: 
 

• Yrken utan eller med låga formella utbildnings- eller kvalifikationskrav. 

• Bransch eller yrkeskategorier där det ofta förekommer utländsk 

arbetskraft i form av migrantarbetare eller utstationerad arbetskraft. 

• Bransch där det brister i systematiskt arbetsmiljöarbete. 

• Komplexa eller långa leverantörskedjor där arbetet utförs av många 

underleverantörer. 

• Särskilda regleringar på grund av svartarbete eller ekonomisk 

brottslighet. 

Bygg- och anläggningsbranschen anses allmänt vara en högriskbransch ur 
etiska aspekter, och till exempel korruption2, oskäliga arbetsvillkor och 
jämställdhetsfrågor uppmärksammas regelbundet i media och av branschen 
själv. Det finns inom branschen flera gemensamma initiativ för att skapa 
riktlinjer och förbättringar inom etik och socialt ansvar, till exempel 
Samhällsbyggnadssektorns Etiska regler3 samt initiativen Fairplay bygg och 
”Tillsammans mot korruption inom bygg- och fastighetssektorn”. Branschen 
har implementerat ”UE 2015”; avtalsvillkor och rapportering för att öka 
transparens i underentreprenörsled inom bygg- och 
anläggningsentreprenader och att verka för reglerade arbetsvillkor. Branschen 
lyder vidare under särskilda regleringar för att minska risker, till exempel krav 
på närvaroregistrering och personalliggare samt samordningsansvar för 
arbetsmiljö.  
 
Olika typer av risker i byggprojekt är starkt förknippade med varandra, till 
exempel förekomst av fusk med skatter, arbetstid och löner som påverkar 
säkerhet och arbetsvillkor på byggarbetsplatsen. I projektet Osund 
konkurrens samverkar Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen, 
Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, 
Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Arbetet startade 2018 
och olika insatser har gjorts, bland annat genomförs inspektioner av 
byggarbetsplatser4. En ny lag har trätt i kraft 1 januari 2019 som innebär att 
en arbetstagare som inte får ut sin lön ska kunna få betalt av det företag som 
anlitat arbetstagarens arbetsgivare. I andra hand ska huvudentreprenören 
ansvara. Lagen förväntas göra det svårare för oseriösa aktörer att verka då det 
väntas leda till noggrannare kontroller av vilka underentreprenörer som 
släpps in på svenska byggarbetsplatser.  
  

                                                   
2https://branschaktuellt.se/nyheter/reportage/18320-hogt-morkertal-for-mutbrott-i-byggbranschen 

3 http://www.byggetik.com/etiska_regler 

4 https://www.byggnadsarbetaren.se/trostlos-kamp-mot-byggmisaren/ 
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Hög korruptionsrisk 
Byggbranschen har kopplats till en rad korruptions- och mutskandaler, även 
inom offentlig sektor5. Nära en tredjedel av alla påstådda mutgivare är 
verksamma inom bygg och anläggningssektorn enligt statistik från Brå. Var 
femte muttagare inom den privata sektorn återfinns också i denna bransch.6 
 
Skattefusk  
Bygg- och anläggningsbranschen är en högriskbransch för svarta löner och 
ekonomiska oegentligheter. Många underentreprenörsled och tillfälliga 
arbeten gör det svårare att upptäcka ekonomisk brottslighet och skattefusk. I 
en undersökning från Skatteverket anser hälften av tillfrågade i 
byggbranschen att svarta löner förekommer i branschen7.  
Korruption och skattefusk ger ekonomiska fördelar till företag som inte följer 
regler och bidrar till osund konkurrens på marknaden. De företag som har 
investerat i ett proaktivt arbete med miljö, arbetsmiljö och etik riskerar att 
missgynnas då oseriösa företag kan hålla lägre priser. 
 
Oskäliga arbetsvillkor  
De fackliga organisationerna inom bygg och anläggningssektorn har en stark 
ställning i Sverige och kollektivavtalsanslutning är hög. Den ligger på 
uppemot 70 procent bland arbetare i byggbranschen8. Det förekommer i allt 
högre grad att utländsk arbetskraft arbetar tillfälligt i landet, så kallad 
utstationerad arbetskraft. Utstationeringslagen gäller arbetstagare som 
arbetar i Sverige som är anställda av företag både inom och utanför EU. 
 
Under år 2017 hade totalt 72 552 utstationerade arbetstagare registrerats i 
utstationeringsregistret, som Arbetsmiljöverket förvaltar och har tillsyn över. 
Av dessa sysselsattes 60 procent inom branschgruppen ”Byggverksamhet”. 
Det betyder att branschgruppen ”Byggverksamhet” har ökat med elva 
procentenheter och ungefär 20 000 arbetstagare, jämfört med föregående år9.   
För denna grupp, är risken högre att utnyttjas och att få undermåliga 
arbetsvillkor10. Det uppges förekomma fusk med ID06-behörighet och 
redovisning av arbetstider, även om arbetsgivaren har förbundit sig till 

                                                   
5https://www.svd.se/om/skandalen-i-fastighetsverket, 

https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=104&grupp=13017, 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vagmalare-vittnar-om-mutor-pa-trafikverket 

6 Den anmälda korruptionen i Sverige, Brå 2013:15. 

7 Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll, mars 2018. 

8http://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_fakta_1366027478784_facklig_anslutning_2017_pdf/$Fil

e/Facklig_anslutning_2017.pdf 

9 Rapport 2018:3 Helårsrapport 2017 - Register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige, 

Arbetsmiljöverket. 

10https://www.byggnadsarbetaren.se/montorer-lurade-pa-lonen-pa-prestigebygge-lon-for-en-

uteliggare/ 

https://www.svd.se/om/skandalen-i-fastighetsverket
https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=104&grupp=13017
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vagmalare-vittnar-om-mutor-pa-trafikverket
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arbetsvillkor enligt utstationeringslagen. Denna säger att lön, semester och 
arbetstid ska följa kollektivavtalen. Långa underentreprenörsled försvårar 
kontroll av arbetsvillkor. 
 
Det finns risk för att utländsk arbetskraft inte har tillgång till ett bra boende i 
Sverige, att oskäliga summor dras för boendekostnader i undermåligt boende 
eller till och med att arbetstagare sover på byggarbetsplatsen11, vilket är en 
säkerhetsrisk.  
 
Farlig arbetsmiljö 
Arbete med konstruktion i ett bygg- eller anläggningsprojekt är förknippat 
med farliga arbetsmoment och exponering för hälsofarliga ämnen och 
kemikalier. Det dör varje år uppskattningsvis 100 000 arbetare inom bygg- 
och anläggningsindustrin globalt, och därutöver anses ytterligare 100 000 dö 
på grund av arbetsrelaterade sjukdomar. Cirka 7 procent av världens 
arbetskraft finns inom bygg- och anläggningsindustrin, medan branschen 
svarar för 30–40 procent av arbetsolyckor och arbetssjukdomar med dödlig 
utgång. Olycksfrekvensen i svensk byggverksamhet är dock låg i förhållande 
till övriga länder i Europa. Den svenska byggbranschen har under det senaste 
decenniet uppvisat en positiv trend när det gäller arbetsolycksfall12. Vid en 
jämförelse med andra industriverksamheter ligger branschen högt i 
skadestatistiken men skadefrekvensen och antalet och frekvensen av 
arbetssjukdomar minskar.  Antalet arbetsolyckor med dödlig utgång varierar 
mellan åren, men den långsiktiga trenden antal dödsfall är sjunkande. 2015 
omkom 3 personer i byggplatsolyckor. De vanligaste orsakerna till 
arbetsolyckor med dödlig utgång är fall och fordonsolyckor.  
 
Vid arbeten av bygg- och anläggningskaraktär ställs sedan 2009 särskilda krav 
på ansvar och samordning av arbetsmiljöfrågor. Detta innebär att byggherren 
har ett huvudansvar för att beakta arbetsmiljön både under själva byggskedet 
och i relation till det framtida brukandet. Byggherren ska utse en 
byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P) och för 
arbetets utförande (Bas-U). 
 
En riskfaktor är långa kedjor av underentreprenörer i ett byggprojekt, ofta 
mindre företag eller ensamföretagare som har små förutsättningar att påverka 
sin egen arbetsmiljö. Det är också en generell utveckling mot allt högre grad 
av outsourcing och anlitande av underentreprenörer. Detta kan medföra 
brister i arbetet med hälsa och säkerhet om inte samordning och 
kommunikation fungerar väl. Långa kedjor av underentreprenörer innebär en 
risk att arbetsmiljöfrågor inte hanteras korrekt ju längre kedjan blir, framför 
allt i de fall det handlar om företag från andra länder13. 
 
Vissa moment i bygg- och anläggning har särskilt höga arbetsmiljörisker, till 
exempel arbete på väg eller rivningsarbete. Vid rivning kan arbetstagare 

                                                   
11 https://www.byggnadsarbetaren.se/bodde-pa-bygget-attackerade-selfie-jagare/ 

12 Risker och säkerhetsarbete i byggbranschen, Kunskapssammanställning 2017:5, Arbetsmiljöverket. 

13 https://www.byggnadsarbetaren.se/trostlos-kamp-mot-byggmisaren/ 
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utsättas för farliga ämnen, till exempel asbest eller PCB, om inte en 
inventering görs så att nödvändig skyddsutrustning kan sättas in. För vissa 
farliga arbetsmoment krävs särskilt behörighet, som arbete i spår eller arbete 
med el. Risken kan därför anses vara högre för en farlig arbetsmiljö för de som 
arbetar inom okvalificerade arbeten, som rivning, sanering eller byggstädning. 
 
Jämställdhet och diskriminering 
Bygg- och anläggningsbranschen är fortfarande en ojämnställd bransch. Trots 
att antalet kvinnor ökat på tjänstemannasidan är byggindustrin som helhet 
fortfarande en mansdominerad bransch. Under 2017 var andelen kvinnor i 
byggbranschen 11 %14 och endast 1,4 % av Byggnads medlemmar är kvinnor. 
Regeringen antog 2018 ett mål för år 2030, då minst 25 procent av de som 
anställs i bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor15. 
 
Bygg- och anläggningsbranschen har länge arbetat med att öka andelen 
kvinnor i branschen, på lednings- och tjänstemannanivå och bland 
yrkesarbetare, men utvecklingen går långsamt främst bland yrkesarbetare. Ett 
hinder är den kultur som präglar branschen. Under metoo-rörelsen hösten 
2017 samlades drygt 4 600 kvinnor under #sistaspikenikistan i ett upprop 
mot sexuella övergrepp och trakasserier i byggbranschen.16 En 
enkätundersökning av Byggcheferna visar att många upplever en kultur som 
motverkar mångfald och jämställdhet.  
 

Enkäten visar bland annat: 

- 44% upplever fördomar mot homosexualitet i byggbranschen 

- Nio av tio kvinnor i byggbranschen upplever att den är ojämlik och många 
funderar på att byta jobb 

- En av fem av de kvinnor som fortfarande arbetar i byggbranschen har 
övervägt att lämna den på grund av detta17. 

 

Transporter 

Transportnäringen är också ansedd som en riskbransch för oskäliga 
arbetsvillkor och ekonomiska oegentligheter. I detta avsnitt tas bara risker 
upp översiktligt eftersom en djupare analys inte har varit möjlig att genomföra 
och inte i fokus för rapportens omfattning. För en mer djupgående riskanalys 
se rapporten Risker i globala logistik- och transportkedjor, skriven på uppdrag 
av nationella kansliet för hållbar upphandling:  

                                                   
14http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/levnadsforhallanden/jamstalldhet/jamstalldhetsstatistik/ 

15 https://www.regeringen.se/artiklar/2018/03/fler-kvinnor-i-byggbranschen/ 

16https://www.byggvarlden.se/4-627-kvinnor-har-skrivit-pa-sistaspikenikistan-117980/nyhet.html 

17 http://www.byggcheferna.se/om-byggcheferna/schysstbygge/utrota-machokulturen/ 
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http://hållbarupphandling.se/component/phocadownload/file/110-
riskanalys-globala-transporter 
 
Transporter är en betydande del av genomförande av bygg- och 
anläggningsprojekt. Det är både kortare transporter av byggvaror, massor och 
avfall, men även längre transporter av material och byggvaror via lastbil, 
järnväg och båt. Ibland handlas de upp via entreprenören och ibland indirekt 
via underentreprenörer eller vid materialinköp.  
 
För de som arbetar i åkerinäringen finns det risk för olaglig övertid och farlig 
arbetsmiljö. Det finns en risk att överenskomna kör- och vilotider inte 
respekteras på grund av tids- och prispress. Det förekommer också osund 
konkurrens genom fusk eller svart verksamhet och ibland koppling till 
kriminell verksamhet som smuggling. Branschen har uppmärksammat 
problemen via Fair transport, ett initiativ för att premiera seriösa företag18. 
2016 hade har 21 % av alla medlemsföretag anslutit sig och tillsammans 
omfattar de nästan 30 % av fordonen inom Sveriges Åkerier19. 
 
Det är främst långväga lastbilstransporter som idag får konkurrens av 
utländska, ibland oseriösa åkerier med bristande arbetsvillkor och 
trafiksäkerhet. Branschen anser att man inte konkurrerar på lika villkor och 
vill uppmärksamma problematiken i uppropet Här stannar Sverige20. 
Reglerna kring utländska åkeriers verksamhet, de s k cabotagereglerna21 anses 
otydliga och det finns inte tillräckliga resurser att kontrollera trafiken och 
arbetsvillkoren idag. Cabotagereglerna säger att ursprungslandets 
anställningsvillkor gäller vid internationella transporter. Det blir därmed 
svårare att ställa och kontrollera krav på dessa typer av transporter. Det är 
också en bransch där det förekommer många underentreprenörsled och 
tillfälliga arbeten, vilket försvårar möjligheten att ha insyn och kontroll. Det 
finns också en hög andel egenföretagare eller småföretag som organiserar sig i 
åkerier. 
 

 

                                                   
18 http://www.akeri.se/fairtransport 

19 https://www.aktuellhallbarhet.se/wp-content/uploads/2017/03/170323fairtransport.pdf 

20 https://www.dn.se/ekonomi/lastbilschaufforerna-fyllde-vagarna-for-att-synas/, 

https://www.aftonbladet.se/a/p6k2Go 

21 Cabotage är en transport som utförs i ett land av ett företag som är registrerat i annat land. 

http://hållbarupphandling.se/component/phocadownload/file/110-riskanalys-globala-transporter
http://hållbarupphandling.se/component/phocadownload/file/110-riskanalys-globala-transporter
https://www.dn.se/ekonomi/lastbilschaufforerna-fyllde-vagarna-for-att-synas/
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Risker i leveranskedjan av 

material och byggprodukter  

Material i bygg- och anläggningsbranschen 

Bygg- och anläggningsbranschen använder enorma mängder material och 
byggvaror. Det är både bulkmaterial som cement och trä, men också 
sammansatta byggprodukter, kemiska produkter och elektronik. Det är 
komplext att greppa det stora antalet byggmaterial och produkter och 
leverantörskedjorna, och inte ens möjligt att göra på en detaljerad nivå. En 
summarisk överblick, som denna kan ändå ge underlag för prioriteringar vid 
kravställning och uppföljningsarbete av Sveriges regioners uppförandekod för 
leverantörer. 
 
Riskerna för miljöförstöring och kränkningar av mänskliga rättigheter vid 
utvinning och förädling av råvaror är höga, marknaden är global och 
spårbarheten är begränsad. Människan påverkar idag biogeokemiska flöden 
på global skala som t ex vattenkvalitet och vattentillgång, odlingsbar mark och 
partiklar i atmosfären. Människans aktiviteter sägs vara den största 
geologiska kraften idag, vilket benämns antropocen.  I Europa konsumerar vi 
ungefär en fjärdedel av världens råmaterial, men producerar endast tre 
procent. Vi är till stor del beroende av import22. 
 
Produktion av mineraler och träråvara sker på många platser där det 
institutionella skyddet för miljö och mänskliga rättigheter brister. När 
gruvverksamhet sker i konfliktområden förekommer ofta övergrepp av 
säkerhetsstyrkor, tvångsarbete och barnarbete. Riskbilden är därmed 
betydande och starkt förknippat med ursprungsland för råvarorna till 
materialen som används i bygg- och anläggningsbranschen.  
 
Tillverkning av byggprodukter som används i Sverige sker i hög grad i 
närområdet i länder med lägre risk för kränkning av mänskliga rättigheter. I 
avsnittet nedan beskrivs riskerna med gruvverksamhet och avverkning av 
skog generellt och hur produktionen ser ut för olika sorters mineral. Riskerna 
och olika faktorer som påverkar risken inom olika produktgrupper beskrivs 
sedan generellt i avsnitt Riskbedömning av produktgrupper och produkter. 
Kartläggning och analys av risker bygger till stor del på befintliga genomförda 
riskanalyser, vilka anges i fotnoter. 
 
Produkter och produktgrupper har klassats övergripande enligt följande 
bedömning: 

                                                   
22 https://www.sgu.se/mineralnaring/kritiska-material/ 
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Mycket hög och allvarlig potentiell risk. Mycket hög 
sannolikhet för allvarlig23 negativ påverkan på människa 
och/eller miljö.  

 

Hög risk. Hög sannolikhet för negativ påverkan på 
människa och/eller miljö. 

 

Medel risk. Risk finns för negativ påverkan på människa 
och/eller miljö. 

 

Låg risk. Låg sannolikhet för negativ påverkan på 
människa och/eller miljö. 

 

 

Mineraler, gruvverksamhet och träråvara 

Riskerna förknippade med ett specifikt mineral eller metall beror på faktorer 
som i vilket land råvaran har sitt ursprung i, men också hur den aktuella 
producenten arbetar med att hantera sociala och miljömässiga aspekter av sin 
verksamhet. Detta avsnitt beskriver risker vid utvinning av mineraler, råolja 
och metaller på ett generellt plan. Gruvverksamhet är dock generellt 
förknippat med höga risker för miljöpåverkan och kränkningar av mänskliga 
rättigheter både för de arbetstagare som anlitas i produktionen och för 
omkringliggande samhällen24. Många utvecklingsländer har stora 
naturresurser och till exempel gruvnäring är ekonomiskt betydelsefull. 
Mineraler och metaller handlas globalt i flera led med många mellanhänder, 
vilket försvårar spårbarheten för råvarans ursprung. Mineraler bryts i alla 
världsdelar, beroende på var brytvärda mineralfyndigheter finns i 
berggrunden. Riskerna är generellt högre vid småskalig gruvverksamhet och i 
länder med svag rättsstat där skyddet för mänskliga rättigheter brister25. 
Gruvverksamhet innebär i sig farlig arbetsmiljö och risk för allvarliga olyckor. 
Det innebär i många fall okvalificerat arbete, vilket ökar riskerna för 
tvångsarbete och undermåliga arbetsvillkor. Det är vanligt med 
migrantarbetare i vissa områden och mellanhänder för rekrytering 
förekommer. Det finns också exempel på tvångsförflyttningar av boende när 
en gruva ska etableras26. De tillfälliga samhällen som skapas vid gruvor kan 
också bidra till sociala problem, som prostitution och påverkan på den lokala 
ekonomin (se nedan).  
 
Brytningen av mineraler ger upphov till stora mängder avfall och utsläpp till 
vatten som kan påverka lokala samhällen negativt, till exempel möjligheten 
att försörja sig traditionellt genom fiske eller jordbruk. Miljöpåverkan är stor 

                                                   
23 Allvarlighetsgrad bedöms enligt tre faktorer: påverkans karaktär (hur allvarlig effekten är), 

omfattning (antalet individer som drabbas) och möjligheten att återställa/gottgöra (återställa 

situationen och kompensera de drabbade).  

24 Strengthening protections against trafficking in persons in Federal and Corporate Supply Chains, 

Research on Risk in 43 Commodities, Vérité (2017).  

25 Commodities risk report, Vérité. 

26 Forced Evictions, Fact Sheet No. 25/Rev.1, United Nations Human Rights (2014). 
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vid brytning och under metallförädlingsprocessen släpps det ut partiklar, 
koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider. Även läckage av organiska föreningar 
sker i samband med råvaruframställning. Stora mängder vatten krävs för 
kylning av tillverkningsprocesser vid stålframställning. Vid förädling av 
metallerna krävs stora mängder energi, aluminiumframställning är exempel 
på en energikrävande process. Miljöpåverkan från energianvändning beror på 
vilken typ av energikälla som används. Ett exempel är att stål som produceras 
i Kina har höga klimatpåverkande utsläpp på grund av hög andel kol i landets 
elproduktion.  
 
Exempel på generella risker i gruvverksamhet27: 
 

• Hälsa och säkerhet  

• Hantering av farliga kemikalier  

• Förorening av grundvatten 

• Fackliga rättigheter  

• Orättvisa arbetsvillkor såsom obetald övertid  

• Diskriminering eller sexuella trakasserier  

• Olika lön för lika arbete  

• Tvångsarbete och barnarbete  

 
Exempel på generella människorättsrisker vid gruvverksamhet eller 
skogsavverkning för omgivande samhälle: 
 
Förflyttning av människor. Förflyttning av människor kan ske när ett 
mineral eller skogsråvara finns på en plats där människor har sina hem eller 
som använder marken för försörjning. Sådana förflyttningar ska göras med 
människors samtycke, men i många länder och situationer sker tyvärr detta 
med tvång. En tvångsförflyttning innebär alltid allvarliga kränkningar av 
människors rättigheter. En förflyttning betraktas som en allvarlig kränkning 
då flera människors drabbas, påverkan på mänskliga rättigheter är 
omfattande och långtgående, och det är svårt att återställa eller gottgöra de 
negativa konsekvenser som en förflyttning innebär.  
 
Förflyttning av ursprungsfolk kan innefatta ytterligare allvarliga 
kränkningar av ursprungsfolkets rätt till självbestämmande, språk, identitet, 
rätt att behålla kultur och tradition och rätt att inte tvingas flytta från sitt land 
utan samtycke. 
 
Påverkan på lokalekonomi kan vara både positiv och negativ. Ett stort 
industriellt projekt i ett mindre utvecklat område kan exempelvis locka till sig 
migrantarbetare från närområden. Inflation av hus- och matpriser kan 
uppkomma och ha negativ påverkan på de som är mest utsatta i ett samhälle, 
exempelvis redan fattiga människor eller de som tillhör särskilt sårbara 
grupper såsom ursprungsfolk, äldre eller personer med funktionsnedsättning. 
Sexuellt våld och efterfrågan på prostitution av kvinnor och barn kan öka. 

                                                   
27 Ansvarsfulla materialval i anläggningsbranschen, SBUF, 2015 
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Användande av säkerhetsstyrkor för skydd av personal och tillgångar. I 
fall då säkerhetsstyrkor behöver användas för att beskydda verksamhet eller 
anställda på osäkra platser, inte minst i konfliktdrabbade områden, så finns 
en risk för att säkerhetsstyrkor kränker mänskliga rättigheter. Kränkningar 
som kan förekomma inkluderar exempelvis överanvändande av våld som 
beskjutningar och sexuellt våld mot kvinnor i lokalbefolkningen.  
 
Gruvverksamhet i konfliktdrabbade områden eller 
konfliktkänsliga områden Korrupt eller olaglig handel med mineraler 
eller råvaror kan finansiera och upprätthålla en konflikt. Att bedriva 
gruvverksamhet i konfliktdrabbade områden innebär nästan alltid en allvarlig 
risk för mänskliga rättigheter.  
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Vanliga råvaror i bygg- och anläggning 

 
Aluminium framställs ur mineralen bauxit i en energikrävande process. Det 
går också att återvinna aluminium, vilket minskar miljöpåverkan stort jämfört 
med jungfruligt aluminium. Kina, Ryssland och Kanada var de största 
produktionsländerna 201628, men även Norge är ett viktigt produktionsland29. 
Bauxit är ett vanligt förekommande mineral och det bryts i många länder, 
varav några stora länder för brytning är Australien, Kina och Guinea.30 
Aluminium återfinns bland annat i ventilationsprodukter, fönsterkarmar, tak 
samt vägräcken- och skyltar. 
 
Stål är en legering av främst järn och kol, men även andra metaller används 
för att ge stålet olika egenskaper inom olika tillämpningsområden. Armering, 
räls, vägräcken och VVS-produkter är vanliga stål-produkter i bygg- och 
anläggningsbranschen. Stål är en viktig global handelsvara. Australien och 
Brasilien är de två i särklass största exportländerna av järnmalm31. Stora 
produktionsländer är även Kina, Ryssland och Indien.32 Kina är också en stor 
producent av råjärn, liksom Ryssland, Japan och Indien. Råjärnet är en 
mellanprodukt för vidare förädling till t ex gjutjärn. Det finns rapporter om 
barnarbete och tvångsarbete i produktionen av stål i Indien och i 
produktionen av kol till stålindustrin i Brasilien33. Järn- och stålbranschen 
har en omfattande klimatpåverkan och stod 2012 för 6,7 % av världens totala 
klimatgasutsläpp34.  
 
Det är vanligt att använda metallskrot i produktionen av stål och 
stålprodukter. Armeringsjärn till betongkonstruktioner är gjorda av 
återvunnet stål. En särskilt allvarlig risk som då finns är stålets ursprung och 
under vilka förhållanden skrotet samlas in och upparbetas till skrotråvara. Det 
finns rapporter om allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, farlig 
arbetsmiljö och hög miljöpåverkan vid nedmontering av fartyg i länder som 
Indien, Bangladesh och Pakistan. Arbetsförhållandena är mycket farliga och 
arbetarna exponeras för farliga kemikalier med hög risk för att olyckor ska 
inträffa. I indiska Alang nedmonteras skrotade fartyg direkt på en oskyddad 
strand och rester av farliga kemikalier och tungmetaller spolas ut i havet utan 
någon rening alls. Man tror att hälften av världens skepp skrotas på denna 

                                                   
28 https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/aluminum/mcs-2017-alumi.pdf 

29 Riskanalys av byggmaterial och byggprodukter, Swedwatch 2017. 

30 https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/bauxite/mcs-2018-bauxi.pdf 

31 Steel Statistical Yearbook 2017, World Steel Organisation. 

32 Byggvarubedömningens riskanalys för stål: https://byggvarubedomningen.se/nyheter/socialt-

ansvarstagande-i-leverantorsledet--lansering-av-byggvarubedomningens-forsta-riskrapporter/ 

33 Strengthening protections against trafficking in persons in Federal and Corporate Supply Chains, 

Research on Risk in 43 Commodities, Vérité (2017).  

34  SSAB, 2014, Iron & Steel Producers Research Brief. 

https://byggvarubedomningen.se/nyheter/socialt-ansvarstagande-i-leverantorsledet--lansering-av-byggvarubedomningens-forsta-riskrapporter/
https://byggvarubedomningen.se/nyheter/socialt-ansvarstagande-i-leverantorsledet--lansering-av-byggvarubedomningens-forsta-riskrapporter/
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plats. Rester av olja och andra farliga kemikalier finns kvar i skeppen, som 
arbetare och miljön exponeras för utan skydd eller rening35. 
 
Glimmer, eller mica, som är det engelska namnet, används bland annat som 
tillsatsmedel i plast i kablar på grund av sina isolerande egenskaper, i färg och 
som tillsats i cementfiberskivor. Glimmer bryts huvudsakligen i Indien men 
även i USA, och Europa. En utredning som publicerades 2016 uppskattar att 
ca 20 000 barn i Indien arbetar i gruvor som bryter glimmer varav 90% av 
dem arbetar i illegala gruvor vilket medför än större arbetsmiljörisker och lett 
till dödsfall då gruvor har kollapsat. 36   
 
Konfliktmineraler – guld, volfram, tantal och tenn. Elektronik 
förekommer i många olika komponenter i byggnader och anläggningar, till 
exempel uppvärmning, belysning, ventilation, elinstallation och olika typer av 
styrsystem. Elektronikprodukter innehåller sannolikt någon av de s k 
konfliktmineralerna som används för att framställa metallerna tantal, tenn, 
volfram och guld. Kongo har stora mineraltillgångar och inbördeskrig råder 
sedan lång tid tillbaka i de östra delarna av landet. Beväpnade rebellgrupper 
kontrollerar ett antal gruvor och fraktrutter och använder intäkterna för att 
finansiera sin verksamhet. Brytningen av mineraler sker under mycket farliga 
förhållanden med risk för grova människorättskränkningar som tvångsarbete 
och barnarbete. Rapporter visar att 40 % av alla arbetarna i gruvorna i östra 
Kongo är barn under 18 år. Trots att det ställs allt hårdare krav på efterlevnad 
av mänskliga rättigheter i gruvnäringen i Kongo är det få företag som 
verkligen lever upp till kraven. 37 Eftersom verksamheten är olaglig är den 
också kopplad till kriminell verksamhet och korruption38. Lagstiftning på 
området som Dodd Frank Act, frivilliga riktlinjer som OECD:s vägledning och 
olika hållbarhetsinitiativ i gruvbranschen har bidragit till att sätta frågan om 
konfliktmineraler i företagens fokus, öka spårbarheten och inköpen av 
ansvarsfullt framställda metaller. 
 
Olja är råvara till asfalt och ett stort antal olika plastprodukter inom bygg- 
och anläggningsbranschen som rör, cellplast, geotextil, golv och 
inredningsdetaljer. Utvinning av råolja är förknippat med risk för kränkning 
av mänskliga rättigheter som fackliga rättigheter, arbetsvillkor och påverkan 
på omgivande samhällen. Marknaden är global och spårbarheten till 
ursprunget är begränsad. De bolag som raffinerar bensin och diesel i Sverige 
måste redovisa från vilket land råoljan kommer. Om bensinen eller dieseln 
importeras räcker det att ange från vilket land detta sker.  Användningen av 
fossila råvaror bidrar också till en ökad växthuseffekt och klimatpåverkan. 
Dessutom finns risk för läckage av råolja till land eller havs vid utvinning och 
transport som riskerar att skada omgivande ekosystem och bidra till att giftiga 
ämnen sprids. Utvinning från oljeskiffer, tjärsand, i djuphavet eller i särskilt 

                                                   
35 Maersk and The Hazardous Waste, Danwatch, 2016.  
36 https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2016/05/Beauty-and-a-Beast.pdf 

37 Child labor in the mines of the Democratic Republic of Congo. Humanium. 2016.  och Elgstrand, Ed. 
Kaj, Vingård, Eva, Occupational Safety and Healthin Mining Anthology on the situation in 16 mining 
countries. nr 2013;47(2). 
38 http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/regulation-explained/ 
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känsliga områden är kontroversiellt och har högre miljörisker och 
miljöpåverkan än utvinning från konventionella oljekällor. Vid 
plastframställning används många olika typer av kemikalier för att få fram 
plastens specifika egenskaper. Dessa kemikalier är ibland hälsofarliga och 
bidrar till förorening av grundvatten39.  
 
Via raffinering delas råoljan upp i olika fraktioner som i sin tur processas till 
monomerer, plastens byggstenar. Olika sorts monomerer ger olika plasttyper, 
som t ex PVC, polyeten. Till plasten tillsätts olika additiv som mjukgörare eller 
stabilisatorer för att ge materialet olika egenskaper. Det är dessa ämnen som 
ofta har miljö- och hälsofarliga egenskaper eftersom de är svårnedbrytbara 
och misstänks vara hormonstörande och cancerogena ämnen.  
 
Sand används i betong och i glastillverkning. Sand är det enskilt största 
materialet volymmässigt utvunna material, och står för mellan 68 till 85 % av 
globala mängder gruvmaterial. Kvartssand, som glas tillverkas av, 
förekommer i relativt stor skala i de flesta delar av världen och bryts i alla 
industrialiserade länder. Brytning och bearbetning av sanden sker i störst 
omfattning i Kina, USA, Tyskland, Australien, Indien och Chile.40 Mängderna 
har ökat på senare år och i högre grad utvinns nu sand från floder och 
stränder än från fyndigheter på land och det utvinns mer sand än vad som 
återskapas genom naturlig erosion41. Den årliga globala användningen av 
ballastmaterial är idag dubbelt så stor som den mängd sediment som 
transporteras i världens floder, vilket innebär att människan är den största 
förändringskraften för finfördelat stenmaterial. Sandutvinningen har därför 
betydande påverkan på floder, kuster och ekosystemen som beror av dessa, 
både på grund av försämrad vattenkvalitet och förändrad vattenföring och 
erosionsmönster. Utvinningen sker både i floder och hav och påverkar också 
grundvattennivåer, markerosion och transport av näringsämnen. Farhågor 
finns att sandutvinning från Östersjöns botten till byggindustrin påverkar den 
känsliga bottenmiljön på sandbankarna negativt.  
 
Brytningen av kvartssand är också förenad med hälsorisker då kvarts är något 
som vid långvarig exponering kan orsaka stendammslunga, en dödlig 
sjukdom, om inte rätt skyddsutrustning används.  
 
Natursten används till golv- och väggbeklädnad, för beläggning av gång- och 
körytor eller som kantavgränsningar. Olika stenslag förekommer men granit, 
kalksten och sandsten är vanliga typer. Globalt sett är Kina och Indien stora 
stenproducenter och en stor del av den granit som används i Sverige kommer 
från Kina. Detta beror mycket på att den svenska stenen är dyrare än 
importerade.  
 
För sten är produktionen i Kina, Indien, Brasilien och afrikanska stater 
förenade med risker gällande låga löner, arbetstider, bristande fackliga 

                                                   
39 http://www.mvorisicochecker.nl/en/risk-check  

40 Riskanalys byggprodukter Västfastigheter, Goodpoint, 2017. 

41 Ansvarsfulla materialval i anläggningsbranschen, SBUF, 2015. 

http://www.mvorisicochecker.nl/en/risk-check
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rättigheter och en farlig arbetsmiljö.42 Stenarbetare utsätts för silikos eller 
”stendammslunga” som orsakas av det fina kvartsdamm som uppstår vid 
bearbetning av kvartshaltig sten såsom granit. I många länder saknas en 
effektfull implementering av arbetsmiljöåtgärder vilket bidrar till att 
arbetarna saknar fungerande skyddsutrustning. Rajasthan är en delstat i 
Indien som exporterar en betydande mängd natursten, till exempel sandsten. 
Tusentals mindre stenbrott i delstaten är illegala och drivs utan licenser och 
tillstånd. Det innebär bland annat att de inte kontrolleras och att 
miljöpåverkan från dessa verksamheter är större än från andra stenbrott i 
form av påverkan på landskap, omgivande natur och utsläpp till luft och 
vatten. Stenbrotten är också förknippade med farlig arbetsmiljö, dåliga 
arbetsvillkor och tvångs- och barnarbete. Så många som 800 000 arbetare i 
delstatens naturstensindustri uppskattas vara drabbade av silikos, eller en 
kombination av silikos-tuberkulos43. 
 
Lera, kaolin eller porslinslera används i sanitetsporslin och keramiska 
produkter som t ex granitkeramik till golv. Europa har stor produktion av 
keramiska produkter, framförallt i länder som Portugal, Spanien, Tyskland 
och Italien. Största exportörer av kakel är Kina, Spanien och Italien. Andra 
stora producentländer är Indien, Brasilien och Turkiet. Kaolin bryts i 
dagbrott, till stor del i USA och England. Kina är också en stor producent. 
Sociala risker berör framförallt produktionen i Kina, Indien, Brasilien och 
Turkiet samt råvaruutvinning i Asien. Risker omfattar bristande säkerhet och 
arbetsmiljö, låga löner, bristande fackliga rättigheter tvångsarbete och 
barnarbete, framförallt i Indien44. 
 
Pigment i färg är ofta baserade på oorganiska metallföreningar som 
mineraler, till exempel järnoxid, zinkoxid och titanoxid. Titanoxid är ett vitt 
pigment och har utbredd användning i bland annat färg. USA och Kina är 
stora producenter av titanoxid men den enskilt största företaget som 
producerar titanoxid för pigment ligger i Mexiko45. 
 
Sällsynta jordartsmetaller är kritiska material i elektronik. Brytningen av 
sällsynta jordartsmetaller har hög föroreningsrisk. Dels krävs stora 
landarealer på grund av den låga koncentrationen av metaller i jordskorpan 
samt att stora mängder giftiga kemikalier används och släpps ut och förorenar 
jord och grundvatten. Det finns starka indikationer på att utsläppen ökar 
risken för cancer för människor i närheten av brytning och utvinning av 
sällsynta jordartsmetaller. 
 

                                                   
42 Byggvarubedömningens riskanalys för natursten: 

https://byggvarubedomningen.se/nyheter/socialt-ansvarstagande-i-leverantorsledet--lansering-av-

byggvarubedomningens-forsta-riskrapporter/ 

43 Riskanalys byggmaterial Västfastigheter, Goodpoint, 2017, Riskanalys av byggmaterial och 

byggprodukter, 2017, Swedwatch. 

44 Riskanalys av byggmaterial och byggprodukter, 2017, Swedwatch. 

45 Riskanalys av byggmaterial och byggprodukter, 2017, Swedwatch. 

https://byggvarubedomningen.se/nyheter/socialt-ansvarstagande-i-leverantorsledet--lansering-av-byggvarubedomningens-forsta-riskrapporter/
https://byggvarubedomningen.se/nyheter/socialt-ansvarstagande-i-leverantorsledet--lansering-av-byggvarubedomningens-forsta-riskrapporter/
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Gips kan ha olika ursprung; naturgips kommer från gipssten (naturligt 
förekommande mineral) och industrigips framställs av restprodukter. 
Framställningsprocessen för industrigips innebär att kalksten blandas med 
vatten, svavel, luft och koldioxid under upphettning. Det finns inga 
naturgipsfyndigheter i Norden men däremot i närliggande länder som Polen, 
Tyskland, Frankrike och Spanien. Industrigips är vanligast i Norden. Gips kan 
också återvinnas från restprodukter från byggen.  
 
Trä används som konstruktionsmaterial, i plywood, spånskivor, fönster, 
dörrar och inredning samt slipers till spårläggning. Det är huvudsakligen 
nordiska träslag som används, som furu, gran och björk men även tropiska 
sorter och lövträ förekommer. Import av trävaror sker framförallt från 
Sverige, Danmark, Tyskland, de baltiska länderna och Polen men även från 
övriga Europa och Kina.  Plywood produceras i bland annat Finland, Polen, 
Sverige, Ryssland och Sydeuropa. Kina är världens största exportör av 
plywood och därför är det möjligt att plywood även importeras därifrån.  
 
Illegal avverkning av skog är ett globalt problem. Det finns uppgifter om att så 
mycket som 80 % av timret i delar av Asien, Afrika och Sydamerika avverkas 
illegalt, till exempel i länder som Indonesien och Brasilien. Illegal avverkning 
är också utbrett i Ryssland och Baltikum. Intensivt skogsbruk kan i 
förlägningen leda till att sällsynta arter dör ut. Vid obalans i avverkning och 
tillväxt minskar skogens förutsättning att absorbera koldioxid. Storskalig 
skogsavverkning kan även ha negativa effekter på vattentillgång eftersom 
vatten inte längre kan lagras i jorden med hjälp av träden vilket i sin tur leder 
till torka.  
Skogsavverkning inskränker urbefolkningars möjligheter att leva ett 
traditionellt liv. Tvångsförflyttning av lokalbefolkning förekommer och oftast 
utgår liten eller ingen kompensation för landarealer eller virket. Enligt ILO är 
träproduktion en av sektorerna med högst arbetsmiljörisk. I Ryssland arbetar 
många migrantarbetare från bland annat Nordkorea och forna Sovjetstater. 
Det finns risk att dessa arbetar under tvång, utsätts för trafficking, fråntas 
pass och id-handlingar och arbetar utan betalning, samt riskerar att utsättas 
för hot och sexuella övergrepp46. Hållbarhets- och spårbarhetsmärkningar, 
som FSC och PEFC, för trä och träbaserade produkter är vanligt på 
marknaden.  
 

Riskbedömning av produktgrupper och 

produkter 

Riskbedömningen av produktgrupper och produkter är översiktlig och utgår 
huvudsakligen från vilka de stora produktionsländerna är, och de uppgifter 
som finns tillgängliga om dessa. I vissa länder är risken högre för oskäliga 
arbetsvillkor och kränkningar av mänskliga rättigheter. Det finns underlag 

                                                   
46 Riskanalys byggmaterial Västfastigheter, Goodpoint, 2017, Riskanalys av byggmaterial och 

byggprodukter, 2017, Swedwatch. 
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från olika organisationer och institutioner för att bedöma risken, till exempel 
Transparency International ranking av korruptionen i olika länder eller 
amfori BSCI:s klassning över länder för risk för oskäliga arbetsvillkor. Även 
om ett land eller en produkt bedömts innebära låg risk, notera att det ändå 
kan finnas risker för arbetstagare och lokalsamhälle, baserat på t ex bransch 
eller förekomst av migrantarbetare.   
 
Bedömningen är uppdelad på stegen tillverkning respektive råvara och 
förädling. Generellt har beställaren och entreprenören större inflytande över 
tillverkningsledet, samtidigt som de allvarligaste riskerna för både miljö och 
mänskliga rättigheter ofta finns längre ned i leverantörskedjan, det vill säga 
vid utvinningen av råvaran. Risker för negativ påverkan är dynamiska och 
varierar över tid. Riskfaktorer som anges i tabellerna nedan, innebär en 
aspekt av produktgruppen som kan påverka risken, till exempel en viss typ av 
produkt eller omständighet. 
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Byggvaror 

Glaspartier och fönster 

 Riskbild 

Tillverkning Glaspartier och fönster tillverkas i hög grad i Sverige eller 
importeras från Europa och länder som Polen, Lettland och 
Tyskland47. Risken bedöms sammantaget vara låg, men det finns 
risk för undermåliga arbetsvillkor i stora tillverkningsländer som 
Turkiet (glas) och Polen (fönster).  

Råvara och 
förädling 

Det finns höga risker förknippade med råvarorna i fönster och 
glaspartiter som beror på ursprunget. Det är också en 
sammansatt produkt av flera olika material, vilket ökar risken. 
Material i karmar omfattar furuträ, aluminium, plast, stål eller 
glasfiber (plast och glas kombinerat).  

Riskfaktorer ✓ Sammansatt produkt 

✓ Tillverkningsland 

✓ Ursprung råvaror 

 

Byggplastvaror 

 Riskbild 

Tillverkning Byggplastvaror importeras huvudsakligen från länder i Europa48, 
men Kina är världens största producent av plastprodukter49 vilket 
innebär en förhöjd risk kring arbetsvillkor. Vid tillverkningen av 
plast kan det användas hormonstörande och cancerframkallande 
ämnen, och utanför EU vid tillverkning av PVC, kvicksilver. Det 
krävs därför ett gott arbetsmiljöarbete för att undvika långsiktig 
hälsopåverkan. Risken bedöms sammantaget därför vara medel. 

Råvara och 
förädling 

Utvinningen av olja sker på många platser och spårbarheten från 
oljeråvaran till de olika plastprodukterna är begränsad. 
Saudiarabien och Ryssland är stora producentländer av olja och 
även Nigeria producerar olja för världsmarknaden. Dessa länder 
är högriskländer vad gäller mänskliga rättigheter och 
arbetsvillkor. Risker omfattar bland annat tvångsarbete och 
bristande fackliga rättigheter, och bedöms därmed som hög och 
allvarlig. Föroreningar påverkar miljön och även människors 
tillgång till rent vatten och möjligheten att försörja sig.  

Riskfaktorer ✓ Tillverkningsland 

✓ Oljans ursprung och kontroversiell utvinning som t ex fracking 

eller oljesand 

                                                   
47 Resurseffektiv användning av byggmaterial, SOU 2018:51. 

48 Resurseffektiv användning av byggmaterial, SOU 2018:51, Ansvarsfulla materialval i 

anläggningsbranschen. 

49 Plastics the Facts 2017, Plastics Europe. 
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✓ Typ av plast, t ex polystyren och PVC-plast är förknippat med 

högre miljö- och hälsorisker i tillverkningen 

 

Skruv och spik 

 Riskbild 

Tillverkning 
Skruv och spik består oftast av rostskyddat stål. Huvuddelen av 
all skruv som finns på marknaden tillverkas i Taiwan. Skruv 
importeras även från Kina och Indien. Spik tillverkas till stor del 
i Kina. Även Tyskland och USA är stora exportländer. Stål kan 
komma från många länder i världen, men det är troligt att 
kinesiskt stål och järnmalm används för den lokala 
produktionen50. 

Råvara och 
förädling 

Det finns höga risker förknippade med utvinning och förädling av 
järn och kol samt andra legeringsmetaller som kan ingå i stål. 

Riskfaktorer ✓ Tillverkningsland 

✓ Ursprung råvaror 

 

Gips 

 Riskbild 

Tillverkning Eftersom gipsskivor tillverkas till största delen inom Europa är de 
sociala riskerna att betecknas som låga51.  

Råvara och 
förädling 

Naturgips (gipssten) kan hittas i länder som Polen, Tyskland, 
Frankrike och Spanien. EU är den största producenten av gips. 
Gipsskivor tillverkade i Norden baseras främst på industrigips 
som är en produkt som framställs ur restprodukterna från 
rökgasreningen vid kolkraftverk52. Gips kan också återvinnas. 
Glasfiber och andra mineraler och metaller som järn och 
aluminiumoxid kan förekomma i gipsplattor.  

Riskfaktorer ✓ Ursprung råvaror 

 

Isolering 

 Riskbild 

Tillverkning Isolering består av cellplast, mineralull och stenull samt 
skummaterial som tillverkas inom Europa. Detta medför att de 
sociala riskerna i tillverkningen är relativt små53. 

                                                   
50 Riskanalys av byggmaterial och byggprodukter, 2017, Swedwatch. 

51 Riskanalys av byggmaterial och byggprodukter, 2017, Swedwatch. 

52 https://byggipedia.se/byggmaterial/gips/ravaror-och-tillverkning-gips/ 

53 Riskanalys av byggmaterial och byggprodukter, 2017, Swedwatch. 
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Mineralull är fibrer av sten och sand eller glas som smälts ned 
och spinns till fibrer. Råvarorna i stenull är ofta diabas, bauxit, 
koks och kalk och i glasull är det returglas eller sand.  Det 
förekommer flamskyddsmedel i brandsäker cellplast-isolering, i 
en del fall med misstänkta hormonstörande egenskaper. 
 

Råvara och 
förädling 

Även råmaterial, som återvunnet glas, sand och dolomit kommer 
som regel från länder som Tyskland, Sverige och Polen men även 
Turkiet. För råvarorna i stenull är ursprunget inte lika känt, men 
Rockwool som är stor producent uppger att diabasen bryts i 
Sverige och att mycket är återvunnen sten och råvara. Stora 
exportländer av diabas är USA, Filippinerna och Saudi Arabien. 
Bauxit bryts ibland annat i Brasilien, Guinea, Indien och Kina, 
men även i Malaysia och Vietnam. 

Riskfaktorer ✓ Ursprungsland råvaror 

 

Ventilation 

 Riskbild 

Tillverkning Ventilation består av flera olika delar; ett kanalsystemen (av plåt) 
med ljuddämpare av mineralull och väv. Spjällen består av 
förzinkad plåt och ventilationsaggregat med ett hölje av metall 
samt ett filter av glas- eller syntetfiber. Röret till 
värmeåtervinning är ofta gjort av aluminium eller av koppar. 
Fläkten är främst stålbaserad och inkluderar en elektrisk motor. 
Det kan även förekomma plast och gummidetaljer. 

Tillverkning av ventilationsprodukter och olika komponenter 
förekommer i Sverige, Tyskland, Finland samt andra europeiska 
länder. Stålet kommer ofta från Europa och kan innehålla råvaror 
från olika delar av världen. Motorerna i fläktarna kommer oftast 
från Kina. Spårbarheten för plastdetaljer är begränsad, men de 
kommer till största del från Europa eller Kina. 

Råvara och 
förädling 

På grund av råvaror som järn och koppar samt produktgruppens 
komplexitet har risken satts till hög. Mineraler och metaller köps 
ofta in från länder som kan kopplas till risker för bristande 
arbetsvillkor och arbetsrätt. Detta gäller stål och järnmalm från 
t.ex. Kina och Brasilien, samt koppar, zink och bauxit från Kina, 
Indien, Zambia och Chile. Andra riskkomponenter är elektriska 
fläktar och plastdetaljer från Kina. Där risker för arbetsvillkor och 
arbetsmiljö är hög.  

Riskfaktorer ✓ Ursprungsland råvaror 

✓ Komponenttillverkning 
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Träprodukter 

Byggvirke, konstruktionsvirke, formvirke och ställningsvirke, 
samt slipers 

 Riskbild 

Tillverkning Byggvirke innefattar de träprodukter som inte ingår i byggnadens 
bärande konstruktion som trallvirke, underlagsspont, läkt och 
panelbrädor. Byggvirke svarar för mer än halva mängden trä som 
används i ett trähus. Till byggvirke används huvudsakligen 
hyvlade produkter av gran. Till formsättning av 
betongkonstruktioner används normalt virke lägre kvalitet. Till 
ställningar används virke som i regel ska uppfylla kraven för 
konstruktionsvirke.  

Tillverkningsledet för träprodukter omfattar sågning till plankor, 
eventuell sammansättning till produkt och behandling. Oftast 
behandlas träet för att skydda virket och göra det mer resistent. 
Behandlingen består av olika typ av oljor eller kemisk behandling, 
t.ex. impregnering med kreosot för att förhindra röta eller med 
substanser som är vattenavvisande eller brandskyddande. 

Råvara  Mycket av träråvara som används i Sverige för byggvirke, 
formvirke och ställningsvirke är nordiskt, men det förekommer 
även import från framförallt Ryssland och Baltikum54. Import av 
trä som från Ryssland och Kina är förenad med risker för både 
illegal avverkning och dåliga arbetsvillkor. Kina är världens 
största exportör av plywood. Det finns uppgifter om att så mycket 
som 80 % av timret i delar av Asien, Afrika och Sydamerika 
avverkas illegalt, till exempel i länder som Indonesien och 
Brasilien. Illegal avverkning är också utbrett i Ryssland och 
Baltikum. Det finns risk för falska FSC-certifikat55. 

Riskfaktorer ✓ Ursprungsland  

✓ Träprodukter som inte är certifierade enligt FCS eller PEFC  

✓ Sammansatta produkter som plywood och spånskivor 

✓ Importerad plywood kan innehålla trä som riskerar att komma 

från ohållbart skogsbruk, t ex tropiskt hårdträ 

 

Snickerier, inredning och trägolv 

 Riskbild 

Tillverkning Inredning av trä produceras till stor del i Europa, därför bedöms 
risken som låg. Stora importländer till Sverige är Polen, Lettland 
och Danmark. 

Råvara och 
förädling 

För snickerier och golv förekommer en rad olika träsorter, och 
även om nordiska träslag som ek, furu och björk är vanligast 

                                                   
54 Ansvarsfulla materialval i anläggningsbranschen, SBUF, 2015. 

55 Riskanalys av byggmaterial och byggprodukter, 2017, Swedwatch. 
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förkommer även tropiska arter som till exempel teak. Dessa är 
förknippade med både högre risk för miljöpåverkan och avverkas 
i hög-riskländer. 

Riskfaktorer ✓ Ursprungsland och förekomst av tropiska träsorter 

✓ Träprodukter som inte är certifierade enligt FSC eller PEFC  

✓ Sammansatta produkter som plywood och spånskivor 

 

Asfalt 

 Riskbild 

Tillverkning Asfalt består av en blandning av stenmaterial och bitumen. 
Tillverkningen av asfalten sker lokalt och risken bedöms därför 
som låg. Mycket av asfalten tillverkas av återvunnet material. 

Råvara och 
förädling 

Utvinningen av olja sker på många platser och spårbarheten från 
råvaran till de olika plastråvarorna är begränsad. Saudiarabien 
och Ryssland är stora producentländer av olja och även Nigeria 
producerar olja för världsmarknaden. Sverige importerar bland 
annat från Venezuela, Ryssland och Nigeria56, där Venezuela är 
dominerande i Sverige för bitumen57  Dessa länder är 
högriskländer vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. 
Risker omfattar bland annat barnarbete, tvångsarbete och 
bristande fackliga rättigheter, och bedöms därmed som hög och 
allvarlig. Föroreningar påverkar miljön och även människors 
tillgång till rent vatten och möjligheten att försörja sig. 

Riskfaktorer ✓ Ursprungsland bitumen 

 
 
 

Betong 

 Riskbild 

Tillverkning Cement fungerar som bindemedel i betong och murbruk och 
innehåller finmalt kalkberg och lera. 75 procent av cementen som 
används i Sverige är tillverkad inom landet58. Betong består av 80 
procent bergmaterial (ballast dvs. sand, sten eller grus), vatten 
och cement.  Betongtillverkning sker mestadels så nära byggplats 
som möjligt och huvuddelen av tillverkning och produktion är 
också svensk. Stora importländer är Tyskland, Irland och 

                                                   
56 SPBI, statistik över import och export av råolja, 2016. 

57 https://sv.wikipedia.org/wiki/Bitumen 

58 Sveriges Natur, nr 3, 2018. 
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Belgien59, men tyngden och volymen på produkterna begränsar 
möjligheterna att importera. Därmed bedöms riskerna som 
låga60. Cementproduktion ger upphov till stora koldioxidutsläpp. 

I vissa fall tillverkas betong på byggarbetsplatsen, med risk för 
damm, kromexponering och frätskador. 

Råvara och 
förädling 

Råvarorna till cement och betong härstammar huvudsakligen 
från närområdet. Utvinning av sand görs i stor skala och kan 
påverka miljö och omgivande samhälle61. Multinationella 
cementföretag har svartlistats av pensionsfonder för kränkning av 
mänskliga rättigheter i samband med utvinning av mineral i 
ockuperade palestinska områden62. 

Riskfaktorer ✓ Ursprung råvaror 

✓ Cementfiberskivor, som kan innehålla glimmer 

 

Stenprodukter 

 Riskbild 

Tillverkning Tillverkning av stenprodukter sker både inom och utanför 
Europa, inte sällan i så kallade högrisk-länder. Bearbetning av 
sten innebär hög risk för olyckor och orsakar fint bergdamm. 
Långvarigt arbetet i bergdamm, av tex. kvarts, kan orsaka 
stendammslunga (silikos). Granskningar av kinesisk produktion av 
natursten har visat att arbetsmiljön är farlig och att 
skyddsutrustning oftast saknas. I länder som Kina och Indien är 
risken hög för orättvisa arbetsvillkor och bristande fackliga 
rättigheter63.  

Råvara och 
förädling 

Underleverantörskedjan är ibland känd ner till stenbrott och i 
andra fall mer komplex där sten i vissa fall importeras från andra 
länder. Globalt sett är Kina den största stenproducenten och en 
stor del av den natursten som används i Sverige kommer från 
Kina. Sten importeras även från t ex Italien, Indien, Portugal och 
Sydafrika. Detta beror delvis på att den svenska stenen är dyrare 
än importerade. Det finns rapporter om barn- och tvångsarbete i 
stenindustrin i Indien64. 

Riskfaktorer ✓ Ursprungsland 

                                                   
59 Resurseffektiv användning av byggmaterial, SOU 2018:51, Ansvarsfulla materialval i 

anläggningsbranschen. 

60 Ansvarsfulla materialval i anläggningsbranschen, SBUF, 2015. 

61 Ansvarsfulla materialval i anläggningsbranschen, SBUF, 2015. 

62 Sveriges Natur, nr 3, 2018. 

63 Ansvarsfulla materialval i anläggningsbranschen, SBUF, 2015. 

64 Riskanalys byggmaterial Västfastigheter, Goodpoint, 2017. 



  

 Sida 27 

✓ Bearbetade produkter som kantsten tillverkas ofta i 

lågkostnadsländer som Kina 

✓ Förekomst av småskalig gruvverksamhet 

 

Keramiska produkter 

 Riskbild 

Tillverkning Keramiska produkter delas huvudsakligen upp i tre grupper: 
kakel, klinker och mosaik. Produkterna tillverkas av lera, kaolin 
och kvartssand som bränns för att göra materialet solidare. Under 
keramik produkter inkluderas även sanitetsporslin, terrazzo 
(krossad natursten och cement) och granitkeramik (tillverkad av 
porslinsleror). Tillverkning av keramiska plattor sker över hela 
världen. I Europa är den största produktionen främst i Italien, 
Spanien, Portugal, Tyskland och Frankrike. Största exportörer av 
kakel är Kina, Spanien och Italien. Andra producentländer är 
Indien, Brasilien och Turkiet. Leca är ett annat vanligt 
byggnadsmaterial som kommer från bränd lera, där stor del av 
produktionen sker i närområdet. Majoriteten av mosaiken som 
levereras i Europa kommer från länder i Asien65. 

Sociala risker förekommer i många av tillverkningsländerna och 
det finns en stor bredd i produktionsländer, därför har risken 
bedömts som hög. 

Råvara och 
förädling 

Utvinning av råvaror till keramiska produkter som används i 
Sverige sker globalt. Risk för farlig arbetsmiljö och undermåliga 
arbetsvillkor samt även för barn- och tvångsarbete finns i denna 
produktion.  

Riskfaktorer ✓ Ursprungsland råvaror 

✓ Tillverkningsland 

✓ Mosaikprodukter 

 

Kemiska produkter 

Färg  

 Riskbild 

Tillverkning 
Färg är en kemisk produkt som består av pigment, bindemedel, 
lösningsmedel och tillsatser baserade på oljor och alkohol.  

Färg som säljs på den europeiska marknaden tillverkas som regel 
inom Europa då det är dyrt att frakta färg. Tyskland, Danmark 
och Nederländerna är vanliga importländer. Även blandningar 

                                                   
65 Riskanalys av byggmaterial och byggprodukter, 2017, Swedwatch. 
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som ingår som komponenter tillverkas inom Europa, men de kan 
också komma från annat håll som USA och Kina66. 

Råvara och 
förädling 

Pigment kan komma från många håll, men USA och Kina är stora 
producenter av titanoxid och det enskilt största företaget som 
producerar titanoxid för pigment ligger i Mexiko. Mineralet 
glimmer förekommer också i färg. Övriga komponenter, som 
bindemedel, lösningsmedel och tillsatser baseras huvudsakligen 
på fossila råvaror. På grund av råvaror och produktgruppens 
komplexitet har risken satts till hög. 

Riskfaktorer ✓ Ursprungsland 

 

Lim, spackel och fogmassa 

 Riskbild 

Tillverkning En del lim är baserade på råvara från växt- och djurliv och utvinns 
ur till exempel cellulosa eller stärkelse. Lim kan också vara 
syntetiska till exempel för limning av träkonstruktioner, golv. 
Syntetiska lim innehåller ofta ämnen som urea (t.ex UF-lim), 
melamin-lim och polyvinylacetat (t.ex. PVAc-limmer) för att göra 
limmet vattentåligt. Dessa lim innehåller vanligen höga halter av 
formaldehyd som är hormon- och mutagenstörande. Spackel 
består till största delen av fyllnadsmedel, oftast mineralet 
dolomit, samt bindemedel, förtjockningsmedel, lösningsmedel 
och tillsatsmedel. Det finns olika typer av fogmassa, t ex murbruk, 
skum och silikon. Murbruk består oftast av cement men fogmassa 
för andra typer av material är sammansatt av polymer från olja 
eller naturgas. Silikon baseras på en sammansättning av kisel och 
syre.  

Lim, fogmassa och spackel tillverkas till stor del i Europa. Längre 
ned i kedjan är spårbarheten lägre. Komponentråvaror uppges av 
tillverkare ofta komma från Europa men kan även komma från 
Kina, Sydkorea och USA67. 

Råvara och 
förädling 

På grund av råvaror som mineraler och olja samt 
produktgruppens komplexitet har risken satts till hög. 

Riskfaktorer ✓ Ursprungsland råvaror 

✓ Arbetsmiljörisker vid tillverkning om skyddsutrustning inte 

används 

 

                                                   
66 Riskanalys av byggmaterial och byggprodukter, 2017, Swedwatch. 

67 Riskanalys av byggmaterial och byggprodukter, 2017, Swedwatch. 
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Sammansatta produkter 

Elektronik 

 Riskbild 

Tillverkning 
Elektronik förekommer i allt från uppvärmning, ventilation, 
elinstallation, belysning till olika typer av styrsystem. 
Tillverkningen av elektronik är komplex, eftersom 
elektronikprodukter består av många olika komponenter och 
material. 
 
Slutmontering av elektroniska produkter sker ofta i Europa och 
USA. Dock sker själva komponenttillverkningen och utvinningen 
av komponenter oftast i Asien (tex. Kina, Taiwan och Sydkorea). 

Produktionen av elektronik sker främst i Asien, i länder som t.ex. 
Kina, Taiwan, Sydkorea och Thailand, vilka är högriskländer 
gällande mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Risker omfattar 
bland annat tvångsarbete och bristande fackliga rättigheter, låga 
löner och för mycket övertid, och bedöms därmed som hög. 

Råvara och 
förädling 

Elektronikprodukter innehåller en lång rad mineraler, bland dem 
koppar, guld, koltan/tantal, kobolt, kassiterit/tenn, platina, 
nickel och sällsynta jordmetaller som neodymium och 
lanthanum. Glimmer kan förekomma i kabelisolering. 
Spårbarheten är mycket låg. Metallerna utvinns ofta i 
högriskländer som Kina, Ryssland, afrikanska stater och Indien. 
Utvinningen av vissa mineraler, framför allt kassiterit, koltan, 
guld och volframit/tungsten, har bidragit till den humanitära 
katastrofen i de östra delarna av demokratiska republiken Kongo 
och fått namnet konfliktmineraler. Rebellgrupper i såväl 
Colombia som Centralafrikanska republiken finansierar sina 
verksamheter till stor del genom illegal handel med mineraler68. 
På grund av detta samt produktgruppens komplexitet har risken 
satts till hög och allvarlig. 

Riskfaktorer ✓ Ursprungsland råvaror 

✓ Förekomst av konfliktmineraler 

✓ Tillverkningsland 

 

 

Kablar 

 Riskbild 

Tillverkning Stora importländer till Sverige är Tyskland, Litauen och Kina.  
Arbetstagare i tillverkningsindustrin kan exponeras för 
hälsofarliga ämnen i metallerna och plasterna som används i 

                                                   
68 Riskanalys av byggmaterial och byggprodukter, 2017, Swedwatch. 
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kablarna, som ftalater, kadmium, bly och andra tungmetaller är 
potentiella arbetsmiljörisker för anställda.  

Råvara och 
förädling 

Elkablar innehåller en mängd olika delkomponenter av plast, 
metall och mineraler. Det kan förekomma konfliktmineraler i 
kabelprodukter. På grund av produktens komplexitet har risken 
satts som hög.  

Riskfaktorer ✓ Ursprungsland råvaror 

✓ Förekomst av konfliktmineraler 

✓ Tillverkningsland 

 

Stålprodukter 

 Riskbild 

Tillverkning Stål är ett vanligt byggnadsmaterial som förekommer i allt från 
byggnadsstrukturer, takplåt, fönsterkarmar till 
tvättställsblandare och mindre detaljer. Stål och järn importeras 
från många länder, t.ex. Norge, Sverige, Finland, Brasilien, Kina 
och Ryssland. Kina är världens största stål och järnmalms 
producent. Andra stora stålproducenter är Brasilien och 
Australien, Japan, Indien, USA, Ryssland och Ukraina. Den 
europeiska stålindustrin importerar mer än 90% sin järnmalm 
från länder utanför Europa. Tillverkning av stål ger upphov till 
omfattande utsläpp av koldioxid samt utsläpp av partiklar till 
luften.  

Råvara och 
förädling 

Tillverkningen sker både av återvunnet skrot eller från jungfruliga 
råvaror som järn och kol. 

På grund av råvaror som metaller samt produktgruppens 
komplexitet har risken satts till hög. Risker omfattar bland annat 
bristande arbetsvillkor och säkerhet, låga löner och obekväma 
arbetstider, och bedöms därmed som hög och allvarlig. 
Järnbrytning påverkar markanvändning och den biologiska 
mångfalden. Malm- och kolbrytning leder till partikelutsläpp 
samt hög vattenkonsumtion.  

Riskfaktorer ✓ Ursprungsland råvaror 

✓ Tillverkningsland 

✓ Skrotstål från okontrollerade flöden 

 

Armering 

 Riskbild 

Tillverkning 
Armeringsstål används för förstärkning av betongkonstruktioner 
och tillverkas stål, och baseras ofta på återvunnet stål. Det finns 
ingen svensk produktion av armering, men Norge är en stor 
producent och ett stort importland till Sverige. Kina är generellt 
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en stor producent av stålprodukter. Risken bedöms därför som 
medel 

Råvara och 
förädling 

På grund av råvaror som metaller och kol samt produktgruppens 
komplexitet har risken satts till hög. Eftersom återvunnet stål 
används i hög grad, finns risk för illegal verksamhet och farlig 
arbetsmiljö69.  

Riskfaktorer ✓ Ursprungsland råvaror 

✓ Tillverkningsland 

✓ Skrotstål från okontrollerade flöden 

 

Prefabricerade moduler 

 Riskbild 

Tillverkning 
Det förekommer i allt högre grad att moduler till bygg- och 
anläggningsprojekt prefabriceras70, till exempel bromoduler till 
Getingmidjan i Stockholm. En av anledningarna är billig 
arbetskraft i Östeuropa och Kina, men även kortare byggtider. 

Råvara och 
förädling 

På grund av ett stort antal byggvaror, material och råvaror som 
metall, trä och olja samt produktgruppens komplexitet har risken 
satts till hög. 

Riskfaktorer ✓ Ursprungsland råvaror 

✓ Tillverkningsland 

 
 
 
 

Kravställning på 

materialinköp till bygg- och 

anläggningsprojekt 

 
I detta avsnitt tas några exempel upp på hur sociala krav kan ställas. Miljökrav 
kring produkter eller särskilda miljökrav vid tillverkningen inkluderas inte i 
detta avsnitt. Det vanligaste är att entreprenör eller underentreprenör köper 
in material och byggvaror till projekten. Ibland anvisas specifika material eller 
lösningar av beställaren. Entreprenören köper in en stor mängd olika material 

                                                   
69 Ansvarsfulla materialval i anläggningsbranschen, SBUF, 2015. 

70 http://www.jarnvagsnyheter.se/20180628/7867/kompletta-jarnvagsbroar-prefabriceras-till-

getingmidjan 

http://www.jarnvagsnyheter.se/20180628/7867/kompletta-jarnvagsbroar-prefabriceras-till-getingmidjan
http://www.jarnvagsnyheter.se/20180628/7867/kompletta-jarnvagsbroar-prefabriceras-till-getingmidjan


  

 Sida 32 

och byggprodukter, ibland via sina underentreprenörer. Det är därför 
väsentligt att i kravställning och uppföljning i första hand fokusera på 
entreprenörernas systematiska arbete med socialt ansvarstagande i 
leverantörskedjan utifrån de största riskerna.   
 
Med systematiskt arbete menas att leverantören har rutiner och processer på 
plats för att kunna identifiera, undvika och förebygga, begränsa samt redogöra 
för hur de åtgärdar en påverkan på de mänskliga rättigheterna som sker i 
anslutning till produktens tillverkning. Grundläggande för ett systematiskt 
arbete är att förstå risken för att verksamheten orsakar, bidrar till eller är 
kopplad till en negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Utifrån en sådan 
analys kan arbetet med att förhindra och begränsa denna påverkan planeras, 
genomföras och följas upp. 
 
Region Stockholms inköp styrs av LOU-regelverket. I detta regelverk finns 
olika möjligheter att ställa hållbarhetskrav. Viktiga utgångspunkter är att 
anpassa kraven till risk, leverantörernas/marknadens mognadsgrad och egna 
resurser för granskning och uppföljning samt att respektera LOU:s 
huvudprinciper: icke-diskriminering, likabehandling, transparens, 
proportionalitet och ömsesidigt erkännande.  
 

Kontraktsvillkor 

Att ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandling kan bidra till att de som 
arbetar med att utföra offentliga kontrakt i Sverige, och även de som arbetar 
med att framställa varor eller byggmaterial, gör detta med skäliga 
arbetsvillkor. Det är dessutom i vissa fall obligatoriskt att ställa arbetsrättsliga 
villkor, enligt LOU. 
 
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram mallar71 för: 
 

• Arbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal  

• Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara 
leveranskedjor (s k avancerad nivå) 

 

                                                   
71 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/arbetsrattsliga-villkor/ 
 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/arbetsrattsliga-villkor/
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Upphandlingsmyndigheten har även tagit fram tillämpningsstöd72 för 
arbetsrättsliga villkor. Mer specifik information om området bygg och 
anläggning finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida.73   
 

Även Nationella kansliet för hållbar upphandling, som samordnar samtliga 
regioner i Sveriges samarbete kring hållbar upphandling, har tagit fram en 
vägledning för de avancerade kontraktsvillkoren74.  
 

Rapporteringskrav 

Region Stockholm har i vissa upphandlingar, utöver de generella 
kontraktsvillkoren ovan, utformat mer specifika kontraktsvillkor i 
upphandlingen av varor, som utgår från de potentiella riskerna i 
leverantörskedjan för den specifika produkten. Dessa kontraktsvillkor ålägger 
leverantören att inom en period (vanligtvis 6 månader) efter avtalsstart 
rapportera kring specifika risker. Detta har exempelvis gjorts i upphandlingen 
av skyddsrockar, undersökningshandskar och frukt till anställda där det finns 
hög sannolikhet att migrantarbetare arbetar i produktionen, samt i 
upphandlingen av bildskärmar där det finns risker kopplade till 
konfliktmineraler (bilaga 1).  
 
Rapporteringskrav som särskilda kontraktsvillkor kan vara strategiska när en 
marknad inte är mogen nog för kvalificeringskrav, när det inte finns resurser 
för utvärderingen av tilldelningskriterier men när riskerna är så pass stora att 
man vill vara tydlig med förväntningarna. 
 

Kvalificeringskrav 

Kvalificeringen innebär en lägsta nivå som leverantören ska klara av för att få 
delta i upphandlingen, det handlar inte om att utvärdera leverantören utan att 
fastställa leverantörens förmåga att fullgöra ett kontrakt. Kraven ska ha 
anknytning till tjänsten som upphandlas och måste vara relevanta och 
proportionella för att avtalet ska kunna tilldelas, det vill säga inte ställa andra 

                                                   
72 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/publikationer/tillampningsstod-
arbetsrattsliga-villkor-vid-upphandling/ 
 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/publikationer/arbetsrattsliga-villkor-enligt-ilos-

karnkonventioner-vid-upphandling/ 

 

73 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/bygg-och-anlaggning/ 

74 http://www.hållbarupphandling.se/component/phocadownload/file/80-vaegledning-hallbara-

leveranskedjor 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/publikationer/tillampningsstod-arbetsrattsliga-villkor-vid-upphandling/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/publikationer/tillampningsstod-arbetsrattsliga-villkor-vid-upphandling/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/publikationer/arbetsrattsliga-villkor-enligt-ilos-karnkonventioner-vid-upphandling/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/publikationer/arbetsrattsliga-villkor-enligt-ilos-karnkonventioner-vid-upphandling/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/bygg-och-anlaggning/
http://www.hållbarupphandling.se/component/phocadownload/file/80-vaegledning-hallbara-leveranskedjor
http://www.hållbarupphandling.se/component/phocadownload/file/80-vaegledning-hallbara-leveranskedjor
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eller högre krav än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med kraven. En 
fördel med kvalificeringskrav är att det är möjligt att granska anbudsgivares 
dokumentation innan ett kontrakt tecknas, så att de leverantörer som saknar 
ett fullgott arbete med socialt ansvarstagande i leverantörskedjan kan sållas 
bort. Det blir också tydligt vad beställaren förväntar sig av leverantören. Det 
är viktigt att formulera krav och verifikat som går att kontrollera i 
anbudsutvärderingen och som anpassas till den bransch som berörs av 
upphandlingen. Det måste också finnas tid och kompetens att granska kraven 
vid utvärdering av anbud (bilaga 2). 

Tilldelningskriterier 

Tilldelningskriterierna används när man vill premiera leverantörer som kan 
bidra till mervärden. Dessa ska ha anknytning till föremålet för 
upphandlingen, vara angivna i förfrågningsunderlaget och kontrollerbara. 
Tilldelningskriterier som tar sikte på ett anbuds mervärde utöver pris, till 
exempel hållbarhetsprestanda, och kan bara användas om 
tilldelningsgrunderna bästa förhållandet mellan ”pris och kvalitet” respektive 
”kostnad” tillämpas. Viktigt att tänka igenom när upphandlingen genomförs 
är hur tilldelningskriterierna viktas i utvärderingen så att de ska påverka 
utfallet i riktning mot den upphandlande organisationens ambitioner. 
Tilldelningskriterier kräver en god marknadskännedom och ett bra förarbete 
för att kunna utforma rätt nivå på kraven. De ska kunna gynna de främsta 
leverantörerna, samtidigt som steg tas mot beställarens 
hållbarhetsmålsättningar. Dessa kan vara lämpligt i upphandling av bygg- 
eller anläggningsprojekt med hög miljö- och hållbarhetsprofil. De är däremot 
inte lämpliga när konkurrensen är begränsad, exempelvis när det bara finns 
en leverantör (bilaga 3) 
 

 

Teknisk specifikation 

I Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek finns hållbarhetskriterier för 
bygg- och fastighet. I detta bibliotek finns kravområdet Styrning av material, 
varor och kemiska produkter75 som ställer krav på entreprenörens 
dokumentation av byggvaror.  
Entreprenören ska upprätta ett skriftligt system med rutiner för hantering av 
material, varor och kemiska produkter. I denna specifikation kan också 
uppgifter kring socialt ansvarstagande i leveranskedjan vara relevant att 
infoga. Beställaren kan kräva att leverantören lägger in information om 

                                                   
75 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/bygg-och-
fastighet/flerbostadshus-nybyggnad/totalentreprenad/styrning-av-material-varor-och-kemiska-
produkter/#avancerad 
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resultat av leverantörsbedömningar eller uppföljningar i systemet för högrisk-
produkter eller leverantörer från högriskländer. 
 
Ett sådant system ska enligt kriteriebiblioteket minst innehålla, bl a:  
 

• En plan med rutiner för hur beställarens krav på val av varor ska omsättas 

i projekteringen och produktionen och hur detta ska dokumenteras. 

• Rutiner för hur avvikelser ska hanteras och hur och när beställaren ska 
informeras och konsulteras.  

• Varunamn, artikelnummer, tillverkare och/eller leverantör  

• Om varan motsvarar beställarens krav på miljö- och hälsofarliga ämnen.  

• Vilket bedömningssystem har använts för att säkerställa beställarens krav.   

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT) ställer i sin anvisning för 
produkt- och materialvalkrav på projektörerna att de ska ha ett dokumenterat 
arbetssätt för socialt ansvarstagande med avseende på produkter och material 
som är förknippade med sociala risker i leverantörskedjan (bilaga 4). 
Projektören ska genomföra en riskanalys som ska resultera i identifiering av 
minst tre produkter för fortsatt uppföljning i entreprenadskedet och 
identifiering av lämpliga åtgärder för att förebygga eller minska riskerna 
förknippade med dessa produkter. 
 

Krav på märkning 

LOU innebär en möjlighet att direkt hänvisa till en särskild miljö- eller 
hållbarhetsmärkning i upphandlingsdokumenten76. Genom att hänvisa till 
märkningar kan också det egna behovet av resurser och kompetens för 
uppföljning minskas eftersom kontroll görs inom ramen för en 
märkningslicens. 
 
En upphandlande myndighet får i de tekniska specifikationerna, 
tilldelningskriterierna eller villkoren för fullgörande av kontraktet kräva en 
viss märkning som bevis för att varan, tjänsten eller byggentreprenaden 
motsvarar de egenskaper som krävs. Det finns dock vissa förutsättningar för 
att krav på märkning ska kunna användas.77  
 
När det gäller material och byggvaror till bygg- och anläggningsprojekt finns 
en rad olika initiativ för olika material och leverantörer. En möjlighet är att 
kräva märkning för särskilt riskfyllda material/produkter eller 
material/produkter som kommer att köpas in i stora mängder. Nedan listas 
några olika initiativ som kan vara relevanta i bygg- och anläggningsprojekt, 

                                                   
76 www.upphandlingsmyndigheten.se 

77 Upphandlingsmyndigheten: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-
hallbarhetskrav/Anvandning-av-markning/ 
 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/Anvandning-av-markning/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/Anvandning-av-markning/
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men en genomlysning krävs för att bedöma om märkningarna är lämpliga och 
möjliga att använda i upphandling och inom ett specifikt projekt. 
 

• SA 8000 – certifiering för socialt ansvarstagande på arbetsplatsen 
baserat på ILO:s kärnkonventioner 

• Standard for Responsible Mining (IRMA) – standard för ansvarsfull 
gruvverksamhet 

• BES 6001 Responsible sourcing sector certification schemes for 
construction products. Brittiskt baserat ramverk för certifiering av 

ledningssystem för inköp av byggvaror  

• Eco-Reinforcement - ett tredjeparts certifieringssystem som bedömer 
och erkänner ansvarsfulla armeringsprodukter. Systemet är utvecklat 

enligt BES 6001 

• TFT – program för systematiskt förbättringsarbete av sten och 

träproduktion 

• Aluminium Stewardship Initiative  - ASI - global standard för hållbar 

tillverkning av aluminium 

• FSC – hållbarhets- och spårbarhetsmärkning av trä och träbaserade 

produkter 

• RMI (Responsible Minerals Initiative) – märkning för 
konfliktmineralfria smältverk 

Det finns också en rad hållbarhetsmärkningar för projekt inom bygg- och 
anläggningsbranschen, där krav på socialt ansvarstagande och hållbarhet i 
leveranskedjan kan ingå, till exempel LEED, BREAM och CEEQUAL. Det 
finns dock inte utrymme att gå in på dessa märkningar i detalj här. 

Spårbarhet 

Transparens och spårbarhet är en förutsättning för att kunna följa upp och 
påverka förhållandena i leverantörskedjorna. Det är därför ett viktigt, och 
konkret, område att kravställa även vid upphandling av entreprenader. Krav 
på att redovisa fabriker och ursprung kan ställas på olika sätt, både som 
kontraktsvillkor, som kvalificeringskrav, teknisk specifikation och som 
tilldelningskriterier. Det kan dock bli komplext och oproportionerligt när det 
är ett stort antal produkter som ingår i en entreprenad. Detta bör i så fall 
avgränsas till produkter där det finns kända risker eller system för spårbarhet. 
För produktgrupper som inte har så komplexa leverantörskedjor kan det vara 
en framkomlig väg att kräva namn och adress till utvinning av råvaran 
(exempelvis kantsten av granit), medan det blir svårare för komplexa 
produktgrupper, som till exempel kablar eller stålprodukter. För vissa 
material finns märkningar där spårbarhetssystem ingår, som FSC för 
träprodukter och Eco-reinforcement för armering.  
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Uppföljning 

Uppföljningen är en viktig del av flera orsaker. Det är viktigt för 
likabehandlingen av leverantörer att ingen leverantör har vunnit ett kontrakt 
utifrån förhållanden som inte är riktiga. Uppföljningen är ett sätt att visa att 
beställaren tar kraven på allvar och anser att de är betydelsefulla. 
Uppföljningen är också en läroprocess, både för leverantören och beställaren, 
särskilt när det gäller nya typer av krav. Det ger också mer kunskap om 
leverantörskedjorna och riskerna och hur man kan utforma krav för bästa 
verkan. Sist, men inte minst bidrar uppföljningen till förbättringsarbete i 
leveranskedjan.  
 
Att ha full kontroll över hela leverantörskedjan är omöjligt av praktiska och 
resursmässiga skäl. Man bör därför göra en prioritering baserad på de risker 
som man har identifierat och börja med de största riskerna och avtalen eller 
produkter med stor ekonomisk betydelse. Ekonomisk betydelse kan innebära 
att avtalet, eller delar av avtalet man följer upp, står för stora volymer. Det kan 
också vara avtal kopplade till kärnverksamhet eller av strategisk betydelse för 
verksamheten.   
 
Ett sätt att prioritera är att, efter genomförd riskanalys, fylla i en matris som 
den nedan från brittiska Crossrail-projektets material. Denna matris kan ge en 
översikt av olika produkters ekonomiska betydelse och riskbedömningen för 
att prioritera resurser för krav och uppföljning.  
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Figur 1 Användning av Kraljics matris för riskbedömning av inköpskategorier 
i järnvägsprojektet Crossrail. 

 
 
 
Uppföljning kan ske med olika metoder med olika omfattning, men som också 
ger olika djup i uppföljningen. Vid offentlig upphandling är det ett ingånget 
avtal som följs upp. Vanliga metoder är: 
 

• Löpande avtalsuppföljning vid leverantörsmöten 

Dialog motverkar missförstånd och osäkerhet kring beställarens 

förväntningar vad gäller leverantörens arbetssätt och leveransen.  

 

• Självskattningsenkäter 

En fördel är att enkäter kräver mindre resurser jämfört med ett besök 

på plats. En nackdel är att tolkning av frågor och svar kan leda till 

missförstånd, samt att det är svårare att få lika uttömmande 

information som vid platsbesök. (bilaga 5) 

 

• Kontorsrevisioner 

En kontorsrevision innebär att leverantörens rutiner och dokument 

granskas och att ansvariga personer intervjuas under ett besök på 

leverantörens kontor. En fördel är att revisioner ger ett mer underbyggt 

resultat jämfört med enbart enkäter, samtidigt som de är relativt 

effektiva tidsmässigt. En begränsning är att resultatet visar inte 

nödvändigtvis hur förhållandena ser ut i leveranskedjan.   
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• Fabriks- eller fältrevision 

En fördel är att platsrevision ger möjlighet att intervjua medarbetare 

och fackligt aktiva i produktionen för att få en mer komplett förståelse 

av arbetsförhållandena i produktionen. En på-plats revision innebär 

också inspektion av arbetsplatser. Plats- eller fabriksrevisioner är 

relativt kostsamma och tidskrävande och genomförs vanligtvis på 

utvalda leverantörer. En begränsning är att de ger en ögonblicksbild.  

 

I bilaga 6 ges ett konkret exempel på hur Trafikverket arbetar med att följa 

upp sociala krav.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Exempel på rapporteringskrav   

Bildskärmar 
Rapporten ska minst innefatta: 

✓ Identifiering av huvudsakliga risker (faktiska och potentiella) 
för avvikelser från de Grundläggande villkoren i 
leverantörskedjan för produkter som levereras inom avtalet 
och en analys av vilka risker som är prioriterade.  

✓ Varumärkesägarnas målsättningar och strategier för att 
hantera de prioriterade riskerna för avvikelser från de 
Grundläggande villkoren samt indikatorer som används för 
att mäta utvecklingen över tid. 

✓ En sammanfattning av de senaste revisionsresultaten, eller 
motsvarande bedömning, avseende betydande 
slutmonteringsfabriker. 

✓ Information om förekomst och åtgärder för hantering av 
särskilt allvarliga avvikelser, inklusive men ej begränsat till, 
tvångsarbete, barnarbete och korruption, i Leveranskedjan.  

✓ Beskrivning av nuläget för att hantera risken i leveranskedjan 
vid användning av s k konfliktmineraler i levererade 
produkter med avseende på policy, spårbarhet och certifiering 
av smältverk enligt tredjepartcertifierade system. 

 
*************************************************************************
** 
 
Undersökningshandskar 

senast 6 månader efter att Ramavtalet trätt ikraft skriftligt 
rapportera till Beställaren enligt nedanstående.   

a. En beskrivning av leveranskedjan för varor som 
levereras enligt detta ramavtal, minst till produktion av 
varan. Dokumentationen ska minst innehålla följande 
information:  

i. Företagsnamn och adress 

ii. Tillverkningsland  

iii. Leverantörstyp (t.ex. producent, agent, 
återförsäljare)  

b. Identifiering av huvudsakliga risker (faktiska och 
potentiella) för avvikelser från de Grundläggande 
villkoren i leveranskedjan för produkter som levereras 
inom avtalet och en analys av vilka risker som är 
prioriterade.  
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c. Leverantörens målsättningar och strategier för att 
hantera de prioriterade riskerna för avvikelser från de 
Grundläggande villkoren samt indikatorer som 
används för att mäta utvecklingen över tid.  

d. Information om förekomst och åtgärder för hantering 
av särskilt allvarliga avvikelser i Leveranskedjan.  

e. En beskrivning av hur tillverkaren av X som levereras 
inom avtalet har säkerställt goda arbetsvillkor 
inklusive information om hur fabriksarbetarna är 
organiserade, hur dialog med arbetsgivaren förs och 
vilka proaktiva åtgärder arbetsgivaren vidtar för att 
främja organisering och kollektiva förhandlingar. 

f. En beskrivning av hur tillverkaren av X som levereras 
inom avtalet har säkerställt goda arbetsvillkor med 
avseende på migrantarbetares särskilt sårbara 
situation, t ex vad gäller 

i. Praxis kring eventuell användning av 
rekryteringsfirmor 

ii. Förvaring av ID-handlingar 

iii. Hälsovård som erbjuds 

iv. Eventuella löneskillnader jämfört med nationell 
arbetskraft 

v. Arbetstider 

vi. Rätt till facklig anslutning och organisering 

vii. Kostnader för eventuellt 
uppehälle/fabriksboende 

viii. Förhållanden i eventuellt fabriksboende 

ix. Övrigt  

g. Beskrivning av hur Leverantören utövar sitt inflytande 
över underleverantörer med avseende på socialt och 
miljömässigt ansvarstagande. 

*************************************************************************
** 
Frukt till anställda 

a) Senast 6 månader efter att ramavtalet trätt ikraft skriftligt 
rapportera till Beställaren enligt nedanstående.  

1. Identifiering av huvudsakliga risker (faktiska och 
potentiella) för avvikelser från de Grundläggande villkoren 
i leveranskedjan för produkter som levereras inom avtalet, 
det vill säga bedömer ni att det föreligger risk för 
kränkningar av mänskliga rättigheter, arbetares 
rättigheter, risk för brott mot lokal miljöskyddslagstiftning 
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eller risk för korruptionsbrott i leveranskedjan, och i så fall 
i vilket led?  

2. Information om förekomst och åtgärder för hantering av 
särskilt allvarliga avvikelser i Leveranskedjan, det vill säga 
vad har ni för åtgärdsplan om och när ni upptäcker särskilt 
allvarliga avvikelser i Leveranskedjan som till exempel 
barnarbete, tvångsarbete, överhängande hälso- och 
miljörisker, mutor och falska uppgifter.  

3. En beskrivning av hur Leverantören utövar sitt inflytande 
över underleverantörer med avseende på socialt och 
miljömässigt ansvarstagande, till exempel genom en 
signerad uppförandekod, egna kontraktsvillkor eller 
likvärdigt.  

4. En beskrivning av hur underleverantörer av varor som 
levereras inom avtalet arbetar för att säkerställa goda 
arbetsvillkor med avseende på migrantarbetares särskilt 
sårbara situation, t ex vad gäller  

i. Praxis kring eventuell användning av 
rekryteringsfirmor 

ii. Förvaring av ID-handlingar 

iii. Hälsovård om erbjuds 

iv. Eventuella löneskillnader jämfört med nationell 
arbetskraft 

v. Arbetstider 

vi. Rätt till facklig anslutning och organisering 

vii. Kostnader för eventuellt uppehälle/fabriksboende 

viii. Förhållanden i eventuellt fabriksboende  

ix. Sexuella övergrepp  

x. Övrigt 

************************************************************************* 

Ambulanser 

Senast 6 månader efter att [ramavtalet/avtalet] trätt ikraft skriftligt 
rapportera till Beställaren enligt nedanstående.  

i. En lista på underleverantörer av huvudsakliga delar/ 
komponenter som ingår i leveranskedjan för offererade 
ambulanser. 
 

ii. Leverantörens identifiering av huvudsakliga risker 
(faktiska och potentiella) för avvikelser mot 
uppförandekoden i leveranskedjan för produkter som 
levereras inom avtalet och en analys av vilka risker som är 
prioriterade.  
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iii. Leverantörens målsättningar och strategier för att hantera 
faktiska och potentiella risker för avvikelser mot 
uppförandekoden på kort och lång sikt samt indikatorer 
som används för att mäta utvecklingen över tid. 

iv. Beskrivning av hur Leverantören utövar sitt inflytande 
över underleverantörer med avseende på socialt och 
miljömässigt ansvarstagande. 

*************************************************************************
** 
Mobiler och surfplattor 

Senast 6 månader efter att Ramavtalet trätt ikraft ska leverantören för 
produkter inom TK A-D, TK E-F, TK I-N, och TK O-R skriftligt 
rapportera till Beställaren enligt nedanstående. Rapporten ska 
sedan uppdateras årligen under avtalsperioden.   

• En beskrivning av varumärkesägarnas målsättningar och 
strategier för att hantera de prioriterade riskerna för 
avvikelser från de Villkoren samt indikatorer som används 
för att mäta utvecklingen över tid.  

• En sammanfattning av de senaste revisionsresultaten, 
eller motsvarande bedömning, avseende betydande 
slutmonteringsfabriker för produkter som levereras inom 
avtalet. 

• En beskrivning av varumärkesägarnas arbete för att 
säkerställa goda arbetsvillkor till exempel information om 
hur fabriksarbetarna är organiserade, hur dialog mellan 
arbetstagare och ledning förs och vilka proaktiva åtgärder 
som vidtas för att främja organisering och kollektiva 
förhandlingar i frågor som rör arbetsmiljön och 
arbetsvillkor vid slutmontering av produkter som 
levereras inom avtalet.  

• En beskrivning av varumärkesägarnas arbete för att 
säkerställa att arbetstiden inte överskrider 60 
timmar/vecka inklusive övertid samt att arbetstagarna har 
minst en vilodag/vecka, i leveranskedjan för produkter 
som levereras inom avtalet. 

• En beskrivning av huruvida varumärkesägarna stödjer 
betalningen av levnadslön i leveranskedjan för produkter 
som levereras inom avtalet och i så fall hur. 

• En beskrivning av hur varumärkesägarna arbetar för att 
motverka kränkningar av arbetares rättigheter, som till 
exempel tvångsarbete, osäkert arbete (precarious work), 
utnyttjande av studentarbetare och migrantarbetare, och 
överdriven övertid (excessive overtime) i leverankedjan för 
produkter som levereras inom avtalet. Exempel på 
åtgärder är: anpassning av prissättning och leverans- / 
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orderrutiner, transparens kring vilka rekryteringsfirmor 
som används i leveranskedjan eller säkerställa att 
kostnaderna för rekrytering betalas av arbetsgivaren.    

• En beskrivning av huruvida varumärkesägarna arbetar för 
att säkerställa att arbetsgivare informerar och inhämtar 
samtycke från arbetstagare när de arbetar med giftiga 
ämnen i leveranskedjan för produkter som levereras inom 
avtalet samt hur varumärkesägarna arbetar för att 
säkerställa att hantering och användning av dessa ämnen 
inte leder till skada för människor och miljö.  

• En beskrivning av varumärkesägarnas arbete för ätt 
hantera risken i leveranskedjan vid användning av s k 
konfliktmineraler (3TG) samt kobolt och mica i levererade 
produkter med avseende på policy, due diligence 
processer, spårbarhet och certifiering av smältverk enligt 
tredjepartcertifierade system, samt deltagande i regionala 
program för ansvarsfulla brytning av minst 3TG och 
kobolt.  

• Information om förekomst och åtgärder för hantering av 
särskilt allvarliga avvikelser, inklusive men ej begränsat 
till, tvångsarbete, barnarbete och korruption i 
leveranskedjan för produkter som levereras inom avtalet.  
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Bilaga 2 Exempel på kvalificeringskrav 

 

I ANBUDSINFORDRAN 

Kvalificeringskrav hållbara leveranskedjor 
 

Stockholms läns landsting ser det som mycket viktigt att arbetet med socialt 
ansvarstagande i leveranskedjan intensifieras.  
För att kvalificera sig som Anbudsgivare i upphandlingen av XXX ska 
Anbudsgivaren redogöra för vilka resurser och system för hantering av socialt 
ansvarsfulla leveranskedjor vid produktion av offererade varor som 
Anbudsgivaren kan komma att tillämpa vid fullgörande av Ramavtalet. Dessa 
ska minst omfatta nedan angivna minimikrav på förmåga (se punktlista 
nedan) för att kvalificera sig som Anbudsgivare. Svar anges i Bilaga X, 
Svarsbilaga, som ska bifogas anbudet ifylld och där så behövs med 
efterfrågade verifikat som bilagor. Svaren ska anges på svenska eller engelska 
och ska minst omfatta punkterna angivna nedan.  
Leverantörens fulla åtagande gällande Hållbara leveranskedjor under 
avtalsperioden framgår av avtalsvillkoren i Bilaga X, Ramavtal, avsnitt XX.   
 

• Anbudsgivaren ska ha en eller flera policys, som antagits av högsta 
ledningen, som innefattar ett åtagande att verka för socialt ansvarsfulla 
leveranskedjor. Nedan benämnt ”policyåtagandet”. Policyåtagandet ska 
minst innehålla ett åtagande att verka för att arbetsrättsliga villkor enligt 
ILO:s kärnkonventioner respekteras i leveranskedjan.  

• Anbudsgivaren ska ha personer på ledningsnivå som har det övergripande 

ansvaret för policyåtagandet enligt ovan.  

• Anbudsgivaren ska ha rutiner för att regelbundet genomföra riskanalyser, 

dvs identifiera samt prioritera risker för avvikelser från policyåtagandet 

enligt ovan.  

• Anbudsgivaren ska ha rutiner för att regelbundet följa upp efterlevnad av 

policyåtagandet enligt ovan i leveranskedjan. 

• Anbudsgivaren ska ha rutiner för avvikelsehantering vid identifiering av 

brister från policyåtagandet i leveranskedjan.  

• Anbudsgivaren ska ha rutiner för avvikelsehantering vid identifiering av 

brister från policyåtagandet enligt ovan i leveranskedjan. 

 
 
I SVARSBILAGAN 

Kvalificeringskrav hållbara leveranskedjor 

Anbudsgivarens resurser och system för hantering av socialt 
ansvarsfulla leveranskedjor vid produktion av Avropsföremål. 



  

 Sida 46 

Anbudsgivaren ska ha en eller flera policys, som antagits av högsta ledningen, 
som innefattar ett åtagande att verka för socialt ansvarsfulla leveranskedjor. 
Nedan benämnt ”policyåtagandet”. Policyåtagandet ska minst innehålla ett 
åtagande att verka för att arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner 
respekteras i leveranskedjan.  
Ange hänvisning till offentliggjort policyåtagande eller bifoga 
policydokument: 
Adress till offentliggjort policyåtagande:  
      
Ev bilaga, namn och nummer: 
      
 
Anbudsgivaren ska ha personer på ledningsnivå som har det övergripande 
ansvaret för policyåtagandet enligt ovan.  
Ange ansvariga personer:  
      
 
Anbudsgivaren ska ha rutiner för att regelbundet genomföra riskanalyser, dvs 
identifiera samt prioritera risker för avvikelser från policyåtagandet enligt 
ovan. 
Bifoga rutin för riskanalys, och/eller relevant beskrivning av rutin i löptext. 
Beskrivning av rutin för riskanalyser i löptext: 
      
Ev bilaga, namn och nummer: 
      
Bifoga och/eller beskriv i löptext vilka risker som är prioriterade i ert arbete 
med motivering varför.  
Beskrivning av prioriterade risker i löptext: 
      
Ev bilaga, namn och nummer: 
      
 
Anbudsgivaren ska ha rutiner för att regelbundet följa upp efterlevnad av 
policyåtagandet enligt ovan i leveranskedjan. 
Bifoga rutin för uppföljning, och/eller relevant beskrivning av rutin i löptext, 
omfattande minst översiktlig information om hur ni prioriterar uppföljning 
av leverantörer samt vilka metoder som används för uppföljning. 
Beskrivning i löptext: 
      
Ev bilaga, namn och nummer: 
      
 
Anbudsgivaren ska ha rutiner för avvikelsehantering vid identifiering av 
brister från policyåtagandet enligt ovan i leveranskedjan. 
Bifoga rutin för avvikelsehantering och/eller relevant beskrivning av rutin i 
löptext. 
Beskrivning i löptext: 
      
Ev bilaga, namn och nummer: 
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Bilaga 3 Tilldelningskriterier persondatorer 

Hållbarhetsbilaga Persondatorer stationära och bärbara, 
SLL830 
 
Anbudsgivarens namn:       

Ansvarig/Kontaktperson Miljö (namn, tfn, e-post):       

Ansvarig/Kontaktperson Hållbara leveranskedjor (namn, tfn, e-post):       

 
Specifikationen består av: 
 A. Information om anbudsgivarens miljöarbete  
 B. Miljökrav på produkt och förpackning  
 C. Särskilda kontraktsvillkor miljö 
 D. Hållbara leveranskedjor 
  
Verifikationer över lämnade svar skickas endast in för de krav där det anges att det 
ska bifogas anbudet.  

A.   INFORMATION OM ANBUDSGIVARENS MILJÖARBETE  

Ange i aktuell tabell nedan ert nuvarande miljöarbete. Det ger endast information 
och kommer inte att användas vid utvärderingen. Syftet är att få en bild av 
anbudsgivarens miljöarbete. 

1. Kryssa i respektive ruta om anbudsgivaren har ett miljöledningssystem eller ett 
miljödiplom och om dokumentation finns. Fyll också i om certifikatet för eventuellt 
miljöledningssystem gäller fabriken (det land där fabriken ligger) och/eller 
försäljningskontoret (Sverige eller annat land). Om informationen finns tillgänglig på 
Internet – ange webbadressen.  

  Miljölednings-
system/diplom: 

Produktion/Land: 
 

Försäljnings- 
kontor/Land: 

Dokumen-
tation 
finns: 

Vid 
miljödiplom 
– ange i 
vems regi: 

Webbadress: 

EMAS                          
ISO 14001                          
Annat 
miljöledn-
system* 

                              

Svensk 
miljöbas 
(miljödiplom) 

                

*Ange, i första kolumnen, vilket miljöledningssystem som avses.  
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2. Om något av ovanstående miljöledningssystem finns behöver inte nedanstående 
tabell fyllas i. Om informationen finns tillgänglig på Internet – ange webbadressen.  

  Följande miljö-
aktiviteter 
finns: 

Dokumentation 
finns: 

Webbadress: 

Miljöpolicy            

Mätbara och tidsatta 
miljömål 

           

Identifierat betydande 
miljöaspekter 

           

Redovisning av 
miljöpåverkan 

          

Rutin för att ställa miljökrav 
på egna tillverkare/ 
leverantörer 

           

Vi har inget miljöarbete   

B.    MILJÖKRAV PÅ PRODUKT OCH FÖRPACKNING  

ALLMÄNT OM UTFORMNING AV PRODUKTER OCH FÖRPACKNINGAR 
Stockholms läns landsting eftersträvar en resurssnål materialanvändning. Ett steg i 
detta är att driva utvecklingen mot materialsnåla produkter och 
förpackningslösningar.  
För SLL är det således av stor vikt att du som leverantör aktivt arbetar med att 
utveckla materialsnåla produkter i så miljöanpassade/förnybara material som möjligt 
samt att förpackningarnas antal och storlek står i rimlig proportion till produktens 
form, funktion och volym. 

B.1.   OBLIGATORISKA KRAV  

B1.1 ENERGY STAR 

Datorer ska uppfylla Energy Star Program Requirements för Computers Version 6,1, 
June 2014 eller senare. Om Typkonfigurationer ersätts av nya produkter under 
avtalsperioden ska de uppfylla den senaste versionen av Energy Star. 

Dokumentation som styrker att kravet uppfylls ska finnas tillgänglig hos 
leverantören och skickas till SLL på anmodan.  Exempel på verifikat: EU-Energy 
Stars hemsida, självdeklaration enligt IT Eco Declaration. 

B1.2 HALOGENFRITT  

Datorerna ska vara halogenfria. Kravet tillämpas på samtliga homogena  
plastdetaljer >25 gram.  Med halogenfritt avser ämnena brom och klor med maximalt 
tillåtna koncentrationer enligt standarden IEC61249-2-21.” 

Undantag från kravet gäller för moderkort  

Dokumentation som styrker att kravet uppfylls ska finnas tillgänglig hos 
leverantören och skickas till SLL på anmodan. Sådan dokumentation kan vara 
varudeklaration eller leverantörsförsäkran. 
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B1.3 KVICKSILVERFRITT 

Bärbara datorer ska ha display som är helt fria från kvicksilver dvs. minder än 0,1 
vikt% per ljuskälla. 

Dokumentation som styrker att kravet uppfylls ska finnas tillgänglig hos 
leverantören och skickas till SLL på anmodan. Sådan dokumentation kan vara 
varudeklaration eller leverantörsförsäkran. 

B1.4 FÖRPACKNINGSKRAV, PLAST 

Plast i förpackning ska inte bestå av PVC. 

Dokumentation som styrker att kravet uppfylls ska finnas tillgänglig hos 
leverantören och skickas till SLL på anmodan. Sådan dokumentation kan vara intyg 
från förpackningsleverantör. 

B1.5 FÖRPACKNINGSKRAV, PAPPER/KARTONG 

Cellulosa i förpackning ska vara av returmassa, oblekt massa eller massa blekt utan 
klorgas, d.v.s. enligt TCF- eller ECF-metoden. AOX-utsläppet till recipienten får inte 
överstiga 0,25 kg/ton massa. 

Dokumentation som styrker att kravet uppfylls, ska finnas tillgänglig hos 
leverantören och skickas till SLL på anmodan. Dokumentation kan vara intyg från 
förpackningsleverantör.  

B.2.   UTVÄRDERINGSKRITERIER 

Kvalitetskriterier nedan ligger till grund för utvärderingen. Av bilaga 6 Utvärdering 
framgår hur utvärderingen kommer att ske samt hur stort prisavdrag varje uppfyllt 
utvärderingskriterie genererar. 

B2.1 TCO CERTIFIED 

Datorerna bör vara certifierade enligt senaste versionen av TCO Certified Notebooks, 
TCO Certified Desktop eller TCO Certified All-in-one PCs.  

Uppfylls utvärderingskriteriet: Ja       Nej   

Om ja, ange vilka typkonfigurationer som uppfyller kriteriet:       

Om ja, ska dokumentation som styrker att utvärderingskriteriet uppfylls bifogas 
anbudet. 

Ange bilagenamn och nummer:         

B2.2. HALOGENFRIA MODERKORT 

Moderkort bör vara halogenfria. Med halogenfritt avser ämnena brom och klor med 
maximalt tillåtna koncentrationer enligt standarden IEC61249-2-21.  

Uppfylls utvärderingskriteriet: Ja       Nej   

Om ja, ange vilka typkonfigurationer som uppfyller kriteriet:       

Om ja, ska dokumentation som styrker att utvärderingskriteriet uppfylls bifogas 
anbudet.  

Ange bilagenamn och nummer:         
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B2.3. FTALATFRIA KABLAR 

Interna och externa kablar bör inte innehålla följande ftalater i halter över 0,1 %: 

Ämne CAS-nummer 
Bensylbutylftalat (BBP) 85-68-7 
Di(2-etylhexyl) ftalat (DEHP) 117-81-7 
Dibutylftalat (DBP) 84-74-2 
Diisobutylftalat (DIBP) 84-69-5 

Uppfylls utvärderingskriteriet: Ja       Nej   

Om ja, ange för vilka typkonfigurationer som kriteriet uppfylls:       

Om ja, ska dokumentation som styrker att utvärderingskriteriet uppfylls bifogas 
anbudet. Exempel på verifikat är TCO Certified eller annat certifikat som bevisar att 
produkten är godkänd enligt annat miljömärke av typ I som innehåller samma krav 
på begränsning. 

Ange bilagenamn och nummer:         

B2.4. PVC-FRITT INTERNT KABLAGE 

Internt kablage bör inte innehålla PVC.  

Uppfylls utvärderingskriteriet: Ja       Nej   

Om ja, ange för vilka typkonfigurationer som kriteriet uppfylls:       

Om ja, ska dokumentation som styrker att utvärderingskriteriet uppfylls bifogas 
anbudet. 

Ange bilagenamn och nummer:         

B2.5. PVC-FRIA EXTERNA STRÖMKABLAR 

Datorer bör levereras med PVC-fria externa strömkablar. Endast en strömkabel ska 
levereras per dator. 

Uppfylls utvärderingskriteriet: Ja       Nej   

Om ja, ange vilka typkonfigurationer som uppfyller kriteriet:       

Om ja, ska dokumentation som styrker att utvärderingskriteriet uppfylls bifogas 
anbudet. 

Ange bilagenamn och nummer:         

B2.6. FOSFORFÖRENINGAR 

Additivt tillsatta fosforföreningar uppräknade i SFS 2016:1067 Bilaga till lagen om 
skatt på kemikalier i viss elektronik bör inte ingå i halter över 0,1 viktprocent varken 
i homogena materialet i kretskort, med undantag för kortets komponenter, eller i 
plastdetaljer> 25 gram.  

Uppfylls utvärderingskriteriet: Ja       Nej   

Om ja, ange vilka typkonfigurationer som uppfyller utvärderingskriteriet:       

Om ja, ska dokumentation som styrker att utvärderingskriteriet uppfylls bifogas 
anbudet. 
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Ange bilagenamn och nummer:         

B2.7. KEMIKALIESUBSTITUTION 

Anbudsgivaren bör visa att varumärkesägare för offererade datorer arbetar med 
kemikaliesubstitution enligt OECD:s listade bedömningsmetoder t.ex. Green Screen.  

Kravet styrks genom dokumentation i form av ett TCO Certified-certifikat eller annan 
dokumentation som visar att varumärkesägaren arbetar med kemikaliesubstitution 
enligt OECD:s listade bedömningsmetoder. 

Uppfylls utvärderingskriteriet: Ja       Nej   

Om ja, ska dokumentation som styrker att utvärderingskriteriet uppfylls bifogas 
anbudet. 

Ange bilagenamn och nummer:         

B2.8.MILJÖPÅVERKAN I ETT LIVSCYKELPERSPEKTIV 

Anbudsgivaren bör offerera datorer där klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv har 
analyserats och dokumenterats.  

Uppfylls utvärderingskriteriet: Ja       Nej   

Om ja, ange vilka typkonfigurationer som uppfyller kriteriet:       

Om ja, ska dokumentation som styrker att utvärderingskriteriet uppfylls bifogas 
anbudet i form av miljödeklaration, klimatfotavtryck eller motsvarande innehållande 
resultat från livscykelanalys i enlighet med ISO 14040-serien, ISO/TS 14067 eller ISO 
14025. 

Ange bilagenamn och nummer:         

B2.9. DURABILITY 

Bärbara datorer, typkonfiguration F-L, bör ha klarat hållbarhetsprovning som 
utförts i enlighet med den amerikanska standarden MIL810G för minst falltest och 
stöttålighet samt ytterligare en av följande tålighetsegenskaper; vibrationstålighet, 
bildskärmstålighet eller temperaturtålighet.  

Uppfylls utvärderingskriteriet: Ja       Nej   

Om ja, ange vilka typkonfigurationer som uppfyller kriteriet:       

Om ja, ska dokumentation som styrker att utvärderingskriteriet uppfylls bifogas 
anbudet i form provningsrapporter som visar att modellen har provats och klarat 
proven gällande funktionskraven. Provningsresultaten ska verifierats av en tredje 
part. 

Ange bilagenamn och nummer:         
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C.   SÄRSKILDA KONTRAKTSVILLKOR MILJÖ 

C.1.   ÄMNEN PÅ KANDIDATLISTAN 

Leverantören ska vid avtalsstart till Beställaren deklarera förekomsten av de ämnen 
som finns med i Reach-förordningens kandidatförteckning (artikel 59 i Förordning 
(EG) nr 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier) och som förekommer i en koncentration över 0,1 viktprocent (1000 
mg/kg) per ämne i antagna typkonfigurationer. Med 0,1 viktprocent avses varje 
individuell del av en vara.  

Om nya ämnen förs upp på kandidatförteckningen under avtalstiden ska Beställaren 

underrättas om dessa förekommer i avtalade typkonfigurationer. Detta ska ske inom 

sex månader efter den europeiska kemikaliemyndighetens (Echas) offentliggörande 

av en reviderad kandidatförteckning.  

D.   HÅLLBARA LEVERANSKEDJOR 

Landstinget verkar för att de varor som köps in är producerade under hållbara och 
ansvarsfulla förhållanden. Vi förväntar oss att våra leverantörer respekterar 
Landstingets ”Uppförandekod för leverantörer”, bilaga 1.2 och att de aktivt verkar för 
att uppnå kraven i enlighet med kontraktsvillkoren avseende Hållbara leveranskedjor 
i bilaga 1, Förlaga till ramavtal inom sin inflytandesfär.  

Stockholms läns landsting har huvudansvar för riskområde IT i Sveriges landsting 
och regioners nationella samverkan kring hållbar upphandling och har inom ramen 
för detta åtagande utarbetat en handlingsplan för IT. Handlingsplanen innehåller 
bland annat fokusområden som landstinget bedömt som prioriterade i arbetet med 
att stärka hållbarheten i IT-leveranskedjor. Denna kommuniceras för kännedom i 
bilaga 3.3, Handlingsplan hållbara leveranskedjor IT.  

För att stärka hållbarheten är det viktigt att du som leverantör kan visa att det finns 
ett transparent och systematiskt arbete för att minska riskerna i leverantörskedjan 
för de produkter som offereras och att problemen med bland annat konfliktmineraler 
adresseras.  

Landstinget anser vidare baserat på tidigare genomfört uppföljningsarbete att 
tillverkare av IT-produkter och deras underleverantörer behöver arbeta mer med att 
stärka arbetstagares möjligheter till inflytande och därigenom förbättra 
förhållandena i produktionen. Det är därför ett område som kommer att prioriteras 
under avtalsuppföljningen och i dialog med leverantören.  

Definitioner 

I upphandlingen används ett antal begrepp kopplat till utvärderingskriterierna inom 
avsnitt hållbara leveranskedjor som definieras enligt följande; 

Varumärkesägare: det företag som marknadsför och säljer produkten under sitt 
varumärke. 

Slutmonteringstillverkare: tillverkningsenheter som monterar persondatorer. 
Kan ägas av varumärkesägare eller vara leverantör till varumärkesägare. 

Huvudsakliga komponenter: avses för bärbara datorer;  

• Batterier 

• Displays 

• PCB (Process Control Block) 

• Processor 
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• Hårddisk 
För stationära datorer;  

• PCB (Process Control Block) 

• Processor 

• Hårddisk 
 

För All-in-one datorer; 

• Displays 

• PCB (Process Control Block) 

• Processor 

• Hårddisk 

Betydande tillverkare: tillverkare som står för en betydande ekonomisk andel 

(spend) vid slutmontering respektive vid inköp av komponenter vid tillverkning av 

offererade typkonfigurationer eller produktserier.  

Produktserie: en grupp av produkter med liknande egenskaper som saluförs under 

samma namn, Varumärke X Produktserie Y. En produktserie kan innehålla flera 

specifika modeller som offereras som specifika typkonfigurationer, Varumärke X 

Produktserie Y Modell Z. 

Grundläggande Villkoren: de grundläggande villkor som anges i avsnitt 25.2.1 i 

bilaga 1, Förlaga till ramavtal. 

Leveranskedja:  sekvens av aktiviteter eller parter som tillhandahåller produkter 

eller tjänster till organisationen (källa: ISO 26000). Kan omfatta externa leverantörer 

såväl som egna verksamheter. 

UTVÄRDERINGSKRITERIER, HÅLLBARA LEVERANSKEDJOR 

Kvalitetskriterier nedan ligger till grund för utvärderingen. Av bilaga 6 Utvärdering 
framgår hur utvärderingen kommer att ske samt hur stort prisavdrag varje uppfyllt 
utvärderingskriterie genererar. 
 

D.1.   SYSTEMATISKT ARBETE 

Anbudsgivaren bör visa att varumärkesägaren regelbundet följer upp och 
kontrollerar efterlevnad av sociala krav, motsvarande de Grundläggande Villkoren, i 
leveranskedjan enligt nedan angiven miniminivå.  

• Revision: Tillverkningsenheter, egenägda eller leverantörer, som av 
varumärkesägaren bedömts innebära hög risk för avvikelser från de sociala 
kraven revideras regelbundet. Revisionen ska genomföras av en oberoende 
extern granskare enligt en av extern part fastställd revisionsmetod. 
Varumärkesägarens revisioner inkluderar uppföljning av 
tillverkningsenheternas process för att kommunicera och kontrollera 
efterlevnad av de sociala kraven hos sina leverantörer. 

• Avvikelsehantering: Varumärkesägaren har en fastställd rutin för 
hantering av avvikelser från de sociala kraven hos egna tillverkningsenheter 
och hos leverantörer. Avvikelser åtgärdas och hantering av allvarliga 
avvikelser verifieras genom återrevision. Särskilt allvarliga avvikelser såsom 
barnarbete, tvångsarbete, överhängande hälso- och miljörisker, mutor och 
falska uppgifter hanteras utan dröjsmål. 
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Verifiering av uppfyllnad av utvärderingskriteriet 

Utvärderingskriteriet styrks genom  

• dokumentation som styrker varumärkesägarens medlemskap i RBA 
(Responsible Business Alliance) motsvarande nivå Member eller Full 
member78 samt dokumentation som styrker att varumärkesägarens åtagande 
avseende revisionsmetod huvudsakligen genomförs i enlighet med RBA VAP 
(Validated Audit Process) eller annan revisionsmetod där hantering av 
allvarliga avvikelser verifieras genom återrevision,  

• eller annan skriftlig dokumentation där det framgår att varumärkesägarens 
rutiner och metoder för revision och avvikelsehantering motsvarar ovan 
angiven miniminivå.  

Utvärderingskriteriet kommer att bedömas enligt följande: 

D.1. Bedömning 
 Utvärderingskriteriet avseende varumärkesägarens metoder och 

rutiner för revision och avvikelsehantering i leveranskedjan har styrkts 
 
Uppfylls utvärderingskriteriet:   Ja     Nej 

Om ja, ska dokumentation som styrker att utvärderingskriteriet uppfylls bifogas 
anbudet. 

Ange bilagenamn och nummer:         

D.2.   TRANSPARENS 

Anbudsgivaren bör beskriva leveranskedjan för offererade datorer genom att lista 
betydande slutmonteringstillverkare och betydande tillverkare av huvudsakliga 
komponenter som ingår i leveranskedjan för offererade datorer. 

Minst en betydande slutmonteringstillverkare och minst en betydande tillverkare för 
respektive huvudsaklig komponent ska anges för samtliga offererade 
typkonfigurationer inom respektive grupp (Stationära, Allt-i-ett och Bärbara).  

Om endast slutmonteringstillverkare anges bedöms utvärderingskriteriet som delvis 
uppfyllt.  

Om slutmonteringstillverkare samt tillverkare av samtliga huvudsakliga 
komponenter anges bedöms utvärderingskriteriet som helt uppfyllt. 

Om anbudsgivaren anger att de uppfyller utvärderingskriteriet accepterar även 
Anbudsgivaren att vid eventuellt TK-byte i enlighet med förutsättningarna i bilaga 1, 
Förlaga till ramavtal överlämna samma information som gäller för den eller de nya 
TK(s) avseende betydande slutmonteringstillverkare innan produkten kan godkännas 
av Beställaren. 

 

 

 

Verifiering av uppfyllnad av utvärderingskriteriet 

                                                   
78 RBA Membership Compliance Program Document January 2017, 

http://www.responsiblebusiness.org/media/docs/EICC_membercompliancereqs.pdf  

http://www.responsiblebusiness.org/media/docs/EICC_membercompliancereqs.pdf
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Utvärderingskriteriet styrks genom att Anbudsgivaren i bilaga 3.1 Leveranskedja 
listar slutmonteringstillverkare och tillverkare av huvudsakliga komponenter som 
ingår i leveranskedjan för offererade datorer, med företagsnamn, adress till 
tillverkningsenhet och tillverkningsland. Tillverkningsenheter kan redovisas för 
produktserier som omfattar flera offererade typkonfigurationer inom respektive 
grupp. Om redovisning sker för produktserier ska det anges vilka typkonfigurationer 
som omfattas av dessa. 

Utvärderingskriteriet kommer att bedömas enligt följande: 

D.2. Bedömning 
TK A-D 
Stationära 
datorer 

Bör-kravet är delvis uppfyllt om: 
slutmonteringstillverkare omfattande TK A-D har angetts i 
bilaga 3.1 Leveranskedja. 
 
Bör-kravet är helt uppfyllt om: 
slutmonteringstillverkare och betydande tillverkare av 
samtliga huvudsakliga komponenter omfattande TK A-D har 
angetts i bilaga 3.1 Leveranskedja. 

TK E Allt-
i-ett dator 

Bör-kravet är delvis uppfyllt om: 
slutmonteringstillverkare omfattande TK E har angetts i 
bilaga 3.1 Leveranskedja. 
 
Bör-kravet är helt uppfyllt om: 
slutmonteringstillverkare och betydande tillverkare av 
samtliga huvudsakliga komponenter omfattande TK E har 
angetts i bilaga 3.1 Leveranskedja. 

TK F-L 
Bärbara 
datorer 

Bör-kravet är delvis uppfyllt om: 
slutmonteringstillverkare omfattande TK F-L har angetts i 
bilaga 3.1 Leveranskedja. 
 
Bör-kravet är helt uppfyllt om: 
slutmonteringstillverkare och betydande tillverkare av 
samtliga huvudsakliga komponenter omfattande TK F-L har 
angetts i bilaga 3.1 Leveranskedja. 

 
Uppfylls utvärderingskriteriet för stationära datorer (TK A-D):  

Ja, helt    Ja, delvis    Nej   

Uppfylls utvärderingskriteriet för Allt-i-ett dator (TK E):  

Ja, helt    Ja, delvis    Nej   

Uppfylls utvärderingskriteriet för bärbara datorer (TK F-L): 

Ja, helt    Ja, delvis    Nej  

Om ja, ska bilaga 3.1 Leveranskedja med ifylld information som styrker att 
utvärderingskriteriet uppfylls bifogas anbudet.  

D.3.   RISKBEDÖMNING OCH UPPFÖLJNING I LEVERANSKEDJAN 

Anbudsgivaren bör redovisa hur risker bedöms och hanteras i leveranskedjan genom 
att ange resultat från riskbedömningar och uppföljningsmetod för betydande 
slutmonteringstillverkare och betydande tillverkare av huvudsakliga komponenter 
som ingår i leveranskedjan för offererade datorer. 
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Redovisning av riskbedömning och uppföljningsmetod för minst en betydande 
slutmonteringstillverkare och minst en betydande tillverkare för respektive 
huvudsaklig komponent ska anges för samtliga offererade typkonfigurationer inom 
respektive grupp (Stationära, Allt-i-ett och Bärbara). Informationen ska vara 
kopplad till tillverkningsenheter angivna för utvärderingskriteriet D.2.   Transparens 
och som redovisats i bilaga 3.1 Leveranskedja. 

Om endast information om riskbedömning och uppföljningsmetod för 
slutmonteringstillverkare anges bedöms utvärderingskriteriet som delvis uppfyllt.  

Om information om riskbedömning och uppföljningsmetod för 
slutmonteringstillverkare samt tillverkare av samtliga huvudsakliga komponenter 
anges bedöms utvärderingskriteriet som helt uppfyllt.  

Om anbudsgivaren anger att de uppfyller utvärderingskriteriet accepterar även 
Anbudsgivaren att vid eventuellt TK-byte i enlighet med förutsättningarna i bilaga 1, 
Förlaga till ramavtal överlämna samma information som gäller för den eller de nya 
TK(s) avseende betydande slutmonteringstillverkare innan produkten kan godkännas 
av Beställaren. 

Verifiering av uppfyllnad av utvärderingskriteriet 

Utvärderingskriteriet styrks genom att dokumentation bifogas anbudet med resultat 
från genomförd riskbedömning för slutmonteringstillverkare och tillverkare av 
huvudsakliga komponenter som ingår i leveranskedjan för offererade datorer samt 
beskrivning av metod för uppföljning av dessa, alternativt genom att ange 
sammanfattning av resultat från riskbedömning samt beskrivning av 
uppföljningsmetod för tillverkningsenheterna direkt i bilaga 3.1 Leveranskedja. 
Beskrivningen av riskbedömningen ska kortfattat ange resultatet för angiven 
tillverkningsenhet och referensskalan som använts för bedömningen. Beskrivningen 
av uppföljningsmetod ska kortfattat beskriva metoden (t ex enkät, 
dokumentgranskning, dialog, revision) och tidplan/frekvens för uppföljning och/eller 
hänvisa till en extern standardiserad metod för uppföljning. Tillverkningsenheter kan 
redovisas för produktserier som omfattar flera offererade typkonfigurationer inom 
respektive grupp. Om redovisning sker för produktserier ska det anges vilka 
offererade typkonfigurationer som omfattas av dessa. 

Utvärderingskriteriet kommer att bedömas enligt följande: 

D.3. Bedömning 
TK A-D 
Stationära 
datorer 

Bör-kravet är delvis uppfyllt om: 
resultat från riskbedömning samt uppföljningsmetod för 
slutmonteringstillverkare omfattande  
TK A-D har bifogats eller angetts i bilaga 3.1 
Leveranskedja. 
 
Bör-kravet är helt uppfyllt om: 
resultat från riskbedömning samt uppföljningsmetod för 
slutmonteringstillverkare samt tillverkare av samtliga 
huvudsakliga komponenter omfattande TK A-D har 
bifogats eller angetts i bilaga 3.1 Leveranskedja.  

TK E Allt-i-
ett dator 

Bör-kravet är delvis uppfyllt om: 
resultat från riskbedömning samt uppföljningsmetod för 
slutmonteringstillverkare omfattande  
TK E har bifogats eller angetts i bilaga 3.1 Leveranskedja. 
 
Bör-kravet är helt uppfyllt om: 
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resultat från riskbedömning samt uppföljningsmetod för 
slutmonteringstillverkare samt tillverkare av samtliga 
huvudsakliga komponenter omfattande TK E har bifogats 
eller angetts i bilaga 3.1 Leveranskedja. 

TK F-L 
Bärbara 
datorer 

Bör-kravet är delvis uppfyllt om: 
resultat från riskbedömning samt uppföljningsmetod för 
slutmonteringstillverkare omfattande  
TK F-L har bifogats eller angetts i bilaga 3.1 
Leveranskedja. 
 
Bör-kravet är helt uppfyllt om: 
resultat från riskbedömning samt uppföljningsmetod för 
slutmonteringstillverkare samt tillverkare av samtliga 
huvudsakliga komponenter omfattande TK F-L har 
bifogats eller angetts i bilaga 3.1 Leveranskedja. 

 

Uppfylls utvärderingskriteriet för stationära datorer (TK A-D): 

Ja, delvis    Ja, helt      Nej   

Om ja, ska dokumentation som styrker att utvärderingskriteriet uppfylls bifogas 
anbudet. 

Ange bilagenamn och nummer:         

Uppfylls utvärderingskriteriet för Allt-i-ett dator (TK E):  

Ja, delvis    Ja, helt      Nej   

Om ja, ange bilagor som styrker att utvärderingskriteriet uppfylls. 

Ange bilagenamn och nummer:         

Uppfylls utvärderingskriteriet för bärbara datorer (TK F-L): 

Ja, delvis    Ja, helt      Nej   

Om ja, ska dokumentation som styrker att utvärderingskriteriet uppfylls bifogas 
anbudet. 

Ange bilagenamn och nummer:         

D.4.   KEMISKA MILJÖ- OCH HÄLSORISKER I LEVERANSKEDJAN 

Anbudsgivaren bör offerera datorer från varumärkesägare som i en 
kemikalieförteckning kan redovisa vilka kemiska produkter som används vid 
slutmontering av offererade datorer.  

Kemikalieförteckning ska redovisas för minst en betydande slutmonteringstillverkare 
inom respektive grupp; Stationära, Allt-i-ett och Bärbara. Informationen ska vara 
kopplad till tillverkningsenheter angivna för utvärderingskriteriet D.2.   Transparens 
och som redovisats i bilaga 3.1 Leveranskedja. Utvärderingskriteriet kommer att 
bedömas enligt följande: 

Verifiering av uppfyllnad av utvärderingskriteriet 

Dokumentationen ska minst innehålla tillverkningsenheternas namn, inklusive 
företagsnamn, adress till tillverkningsenhet och tillverkningsland, samt daterad 
kemikalieförteckning. 
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D.4. Bedömning 
TK A-D Stationära 
datorer 

Fullgod dokumentation för minst en 
slutmonteringstillverkare inom TK A-D har 
bifogats anbudet 

TK E Allt-i-ett dator Fullgod dokumentation för minst en 
slutmonteringstillverkare inom TK E har 
bifogats anbudet 

TK F-L Bärbara datorer Fullgod dokumentation för minst en 
slutmonteringstillverkare inom TK F-L har 
bifogats anbudet 

 
Uppfylls utvärderingskriteriet för stationära datorer (TK A-D): Ja    Nej   

Om ja, ska dokumentation som styrker att utvärderingskriteriet uppfylls bifogas 
anbudet. 

Ange bilagenamn och nummer:         

Uppfylls utvärderingskriteriet för Allt-i-ett dator (TK E): Ja    Nej   

Om ja, ska dokumentation som styrker att utvärderingskriteriet uppfylls bifogas 
anbudet. 

Ange bilagenamn och nummer:         

Uppfylls utvärderingskriteriet för bärbara datorer (TK F-L): Ja    Nej  

Om ja, ska dokumentation som styrker att utvärderingskriteriet uppfylls bifogas 
anbudet. 

Ange bilagenamn och nummer:         

D.5.   KONFLIKTMINERALER 

D.5.1. POLICY 

Anbudsgivaren bör offerera datorer från varumärkesägare som har en allmänt 
tillgänglig policy för konfliktmineraler.  

Verifiering av uppfyllnad av utvärderingskriteriet 

Utvärderingskriteriet styrks genom att bifoga varumärkesägarens policy samt ange 
var policyn gjorts tillgängligt för allmänheten. 

Utvärderingskriteriet kommer att bedömas enligt följande: 

D.5. Bedömning 
D.5.1. Policy Fullgod dokumentation har bifogats anbudet 

 

Uppfylls utvärderingskriteriet:  Ja     Nej 

Om ja, ska dokumentation som styrker att utvärderingskriteriet uppfylls bifogas 
anbudet. 

Ange bilagenamn och nummer:         
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D.5.2. DUE DILIGENCE 

Anbudsgivarens bör offerera datorer från varumärkesägare som tillämpar en due 
diligence-process motsvarande OECD:s Due Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas.  

Verifiering av uppfyllnad av utvärderingskriteriet 

Utvärderingskriteriet styrks genom att anbudsgivaren inkommer med 
dokumentation i form av Due Diligence anvisningar/process, hållbarhetsrapport, 
konfliktmineralsrapport, ett TCO Certified-certifikat för senaste version av TCO 
Certified Notebooks eller TCO Certified Desktops där det framgår att 
utvärderingskriteriet uppfylls eller motsvarande dokumentation som visar att 
varumärkesägaren arbetar motsvarande OECD:s Due Diligence ramverk. 

Utvärderingskriteriet kommer att bedömas enligt följande: 

D.5. Bedömning 
D.5.2. Due Diligence Fullgod dokumentation har bifogats anbudet 

 

Uppfylls utvärderingskriteriet:  Ja     Nej  

Om ja, ska dokumentation som styrker att utvärderingskriteriet uppfylls bifogas 
anbudet. 

Ange bilagenamn och nummer:         

D.5.3. REGIONALA PROGRAM 

Anbudsgivarens bör offerera datorer från varumärkesägare som deltar i regionala 
program för ansvarsfull brytning av tantal, tenn, volfram, guld och kobolt.  

Minst ett regionalt program ska anges omfattande en eller flera av ovanstående 
metaller för uppfyllnad av utvärderingskriteriet. 

Verifiering av uppfyllnad av utvärderingskriteriet 

Utvärderingskriteriet styrks genom att anbudsgivaren inkommer med ett TCO 
Certified-certifikat för senaste version av TCO Certified Notebooks eller TCO 
Certified Desktops där det framgår att utvärderingskriteriet uppfylls eller annan 
skriftlig dokumentation som visar vilket/vilka initiativ som varumärkesägaren deltar 
i, exempelvis en medlemslista. 

Utvärderingskriteriet kommer att bedömas enligt följande: 

D.5. Bedömning 
D.5.3. Regionala program Fullgod dokumentation har bifogats anbudet 

 

Uppfylls utvärderingskriteriet:  Ja     Nej 

Om ja, ska dokumentation som styrker att utvärderingskriteriet uppfylls bifogas 
anbudet. 

Ange bilagenamn och nummer:         
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D.5.4 KONTROLLPROGRAM FÖR KONFLIKMINERAL-FRIA SMÄLTVERK 

Anbudsgivarens bör offerera datorer där innehåll av tantal, tenn, volfram och guld 
kommer från smältverk som bedömts efterleva oberoende kontrollprogram för 
konfliktmineral-fria smältverk. 

Verifiering av uppfyllnad av utvärderingskriteriet 

Utvärderingskriteriet styrks genom att anbudsgivaren inkommer med 
dokumentation där det framgår att smältverken för tantal, tenn, volfram och guld 
identifierats i leveranskedjan för offererade typkonfigurationer samt att dessa 
smältverk är godkända eller certifierade enligt oberoende kontrollprogram. Det ska 
framgå vilka kontrollprogram som avses. Exempel på kontrollprogram är RMI 
(Responsible Minerals Initiative, tidigare benämnt Conflict Free Smelter Initiative, 
CFSI), Responsible Jewellery Council’s (RJC) Chain-of-Custody Certification 
Program eller the London Bullion Market Association’s (LBMA) Responsible Gold 
Programme. Informationen kan redovisas per offererad typkonfiguration, per 
produktserier omfattande flera typkonfigurationer eller på varumärkesägarnivå. Om 
redovisning sker för produktserier ska det anges vilka offererade typkonfigurationer 
som omfattas av dessa. Om redovisning sker på varumärkesägarnivå ska det för 
uppfyllnad av utvärderingskriteriet framgå att samtliga identifierade smältverk i 
varumärkesägarens leverenskedja bedömts efterleva oberoende kontrollprogram, 
vilket då indirekt styrker att smältverken i leveranskedjan för offererade datorer 
bedömts efterleva oberoende kontrollprogram.  

Utvärderingskriteriet kommer att bedömas enligt följande: 

D.5.  Bedömning 

D.5.4. 
Konfliktmineralfria 
smältverk 

Dokumentation som visar att smältverken i 
leveranskedjan för samtliga offererade 
typkonfigurationer identifierats och bedömts 
efterleva oberoende kontrollprogram har bifogats 
anbudet 

 

Uppfylls utvärderingskriteriet:  Ja     Nej 

Om ja, ska dokumentation som styrker att utvärderingskriteriet uppfylls bifogas 
anbudet. 

Ange bilagenamn och nummer:         
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Bilaga 4 Anvisningar för produkt och materialval, v 2019-
03-29, Förvaltning för utbyggd tunnelbana 

 

Ansvarig Part P11 Senaste Revidering D 

Dokumenttyp 47-Anvisning Revideringsdatum 2019-03-29 

Författare Kimia Ebrat Projektskede Fasoberoende 

Skapat datum 2017-04-28 Infosäkerhetsklass K1 

Status Fastställd Diarienummer - 

 

 

  

 

Anvisning för produkt- och 
materialval  
 

Krav och arbetssätt vid val av produkter och material  
 
 
REVIDERINGSHISTORIK 

Rev. Revidering avser Reviderat av Godkänd av Datum 

A Polarionkrav och angivelse för 
produktplaceringar har uppdaterats. 
Förtydliganden angående arbetet med 
byggvarubedömningen samt kemiska 
injekteringsmedel har tillkommit.      

Olivia Engstrand Steve Persson 2017-10-18 

B Mindre språkliga revisioner Klas Bergholtz Steve Persson 2018-03-09 

C Renodlats för att beröra projekteringen. 
Förtydligande angående innehållskrav 
på varor som inte varaktigt byggs in 
samt sammansatta produkter. 
Tillkommit en översättningsnyckel för 
att jämföra BVB:s kriterier med BASTA 
och SundaHus. Avsnitt 2.3 och Bilaga 1 
har reviderats och den generella 
riskanalysen har uppdaterats. 

Olivia Engstrand Steve Persson 2018-06-27 
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D Förtydliganden angående 
kravnivå/arbetssätt vid föreskrivning av 
funktionskrav. Borttagen skrivning kring 
identifiering av lämpliga åtgärder 
kopplat till sociala risker. Ny hänvisning 
till BVB:s avvikelsefunktion (för 
avstegsansökningar). Placering- och 
mängdangivelse vid dokumentering har 
ersatts med referens. 

Olivia Engstrand Steve Persson 2019-03-29 

 
Granskad av, utförare: Olivia Engstrand, Frida Franzén 
Granskad av, beställare: Steve Persson 
Fastställd av, beställare: Steve Persson 
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1 Inledning 

 Bakgrund och syfte 
Syftet med denna anvisning är att beskriva de krav samt det arbetssätt som ska tillämpas när 
produkter och material föreskrivs. 

Produkter och material har en betydande påverkan på miljö och hälsa under hela sin livscykel 
(dvs. under tillverkning, transport, byggskede, drift, ombyggnationer, rivning och avfall). 
Påverkan sker bland annat genom förbrukning av resurser och energi, utsläpp av 
klimatpåverkande gaser samt spridning av farliga kemikalier.  

Genom att tillämpa denna anvisning förebyggs och minskas tunnelbaneutbyggnadens negativa 
påverkan på människors hälsa och miljö. Detta sker genom att de: 

• val av produkter och material sker med hänsyn till människor och miljö,  

• innehåll av farliga ämnen dokumenteras, vilket möjliggör en säker hantering vid framtida 
ombyggnationer och rivning.  

 Anvisningens tillämpning 
Anvisningen ska tillämpas vid projektering av bygghandling på ett sådant sätt att projekterade 
handlingar möjliggör en anläggning som uppfyller kraven enligt kapitel 2. Anvisningen ska 
tillämpas vid projektens produkt- och materialval.  
Anvisningen omfattar inte hantering av jordmassor, grus och sand. Egendom som ägs av 
entreprenören, som inte förbrukas i entreprenaden, som inte föreskrivs av FUT och som inte 
varaktigt byggs in i anläggningen omfattas därmed inte av krav på innehåll av kemiska ämnen 
från FUT.  
Kravspecifika avgränsningar anges i respektive kravtext. Generella undantag från krav på 
innehåll anges i kapitel 3.  

 Krav och mål 
Genom att tillämpa följande anvisning efterlevs: 

• lagkrav i miljöbalken (försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen), 

• mål gällande produkt- och materialval i Stockholm läns landstings miljöprogram 2017–2021 

(mål nr 15) 

• principen om att förebygga negativ påverkan på människors hälsa och miljö i hållbarhetspolicy 

för Nya tunnelbanan. 

Koppling till styrande dokument: 

• SLL:s uppförandekod för leverantörer 

 Ansvar 
Projektör ansvarar för att: 

• denna anvisning följs, 

• produkter och material som föreskrivs uppfyller kraven i kapitel 2, 

• funktionskrav som föreskrivs möjliggör att produkter och material uppfyller kraven i kapitel 2. 

• kommunicera frågor och rapportera resultat till hållbarhetshandläggare i projekten (FUT). 

Hållbarhetshandläggare i projekten (FUT) ansvarar för att: 

• ge stöd och hantera frågor från projektören och entreprenören,  

• följa upp status på arbetet med material- och produktval, 

http://www.sll.se/Global/Om%20landstinget/Miljo/Miljöprogram_final_webb2.pdf
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• kommunicera resultatet samt frågor och synpunkter till Hållbarhetsenheten. 

 

Hållbarhetsstrateg i Hållbarhetsenheten (FUT): 

• är ett expertstöd,  

• ansvarar för att anvisningen hålls uppdaterad,  

• kommunicerar aktuella ändringar till berörda, och 

• redovisar resultat till Landstinget. 

2 Krav 
Nedan följer en sammanställning av krav vid produkt- och materialval. Krav som avser funktion 
eller innehåll i tunnelbaneanläggningen finns även redovisade i databasen Polarion. I avsnitt 2.1 
anges krav på innehåll med krav-ID enligt Polarion.  

 Krav på innehåll 
FUT-1146 Alla produkter och material som föreskrivs i projektering och/eller permanent byggs 

in under produktion ska uppfylla Byggvarubedömningens kriterier för Rekommenderas eller 

Accepteras.  

FUT-1149 PVC ska undvikas. Om PVC inte kan undvikas ska ftalatfri PVC användas. Kablar 
innehållande halogener ska inte användas. 
FUT-1157 Trä och träprodukter ska komma från lagliga och hållbara källor med godkänd 
märkning av trä (FSC eller motsvarande) eller bestå av återanvänt material79. Trä från 
utrotningshotade trädarter ska inte användas. Tryckimpregnerat80 virke bör undvikas. 
FUT-1164 Hydrauloljor och hydraulvätskor ska uppfylla miljöegenskapskrav i Svensk standard 
SS 15543481 
FUT-1158 Samtliga ljuskällor ska vara fria från kvicksilver och bly. 
FUT-1930 Alla batterier ska innehålla mindre än  
• 0,0005 viktprocent kvicksilver 
• 0,002 viktprocent kadmium (Undantag: nöd- och alarmsystem, inbegripet 
nödbelysningssystem) 

• 0,004 viktprocent bly (Undantag: UPS centraler) 

 
Förtydliganden: Byggbodar, bilar, fordon, kontorsutrustning, pumpar och aggregat är 
exempel på egendom som kan ägas av entreprenören, som inte förbrukas i entreprenaden, 
som inte föreskrivs av FUT, som inte varaktigt byggs in i anläggningen och därmed inte 
omfattas av krav på innehåll av kemiska ämnen från FUT. Dessa typer av varor har dock 
andra krav på sig (omfattas av REACH och/eller RoHS direktiven, energieffektivitet, 
miljövänliga bränslen etc.)  
Om kemiska produkter som ska användas på byggarbetsplatsen föreskrivs i projekteringen 
ska de uppfylla Byggvarubedömningens kriterier för Rekommenderas eller Accepteras. 

BEST varor anses generellt varaktigt inbyggda i anläggningen.  

För produkter som SL/TF kravställer så att projektörerna måste föreskriva dessa, behöver 
projektörerna endast kontrollera att de finns bedömda enligt Byggvarubedömningens 
kriterier. Om någon produkt inte finns bedömd ska projektören förmedla informationen till 
projektets hållbarhetshandläggare. 

                                                   
79 Krav i Ceequal fråga 8.7.3. 

80 Med impregnerat trä avses virke impregnerat med koppar, krom, arsenik eller kreosot. 

81 Om kravet inte uppfyller maskintillverkarens tekniska krav kan annan hydraulvätska få användas. 
Avsteg sker i enligt kapitel 6.  
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Tillfälliga installationer som föreskrivs i projekteringen omfattas av krav FUT-1146. 

2.1.1 Innehållskrav på kemiska produkter som krävs i 
driftsskedet  

Kemiska produkter som krävs för drift och underhåll av anläggningen får inte innehålla 
”förbudsämnen” enligt SLL:s Utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier i kemiska 
produkter, tabell 7 i kapitel 4.2.4. 
Projektören ska meddela Hållbarhetsenheten om en föreskriven produkt eller installation 
kräver en kemisk produkt under driftskedet.  

 Krav på dokumentation 
Alla produkter och material som föreskrivs under projektering ska dokumenteras.  

Dokumentation ska ske genom registrering på Byggvarubedömningens projektplats eller 
genom annan av beställaren godkänd metod. 

Dokumentationen ska som minst omfatta82: 

• bedömning utifrån Byggvarubedömningens kriterier, 

• annan dokumentation för att verifiera kravefterlevnad av krav i kapitel 2, 

• byggvarudeklaration (eller motsvarande) innehållande följande information: 

o produktnamn, produktnummer och leverantör, 

o typ av produkt, funktion/användningsområde, 

o produktinnehåll 

• säkerhetsdatablad (gäller endast kemiska produkter), 

• referens till handling och rubrik i vilken produkten föreskrivs  

(t.ex. AMA-kod för produkten), samt 

• eventuella avvikelser med bifogad godkänd avstegsansökan. 

Dokumentationen ska möjliggöra uppföljning och redovisning enligt kapitel 7.  

 Krav på en hållbar leverantörskedja 
Användningen av produkter och material förknippade med sociala risker i leverantörskedjan 
ska minimeras. Användningen av sådana produkter och material ska dokumenteras.83 
Projektören ska ha ett dokumenterat arbetssätt för socialt ansvarstagande gällande materialval 
med avseende på produkter och material som är förknippade med sociala risker i 
leverantörskedjan. Detta innebär att projektören minst ska: 

1) genomföra en riskanalys med avseende på socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, för 

material och produkter som innefattas av projekteringen, samt  

2) identifiera minst tre produkter (per entreprenad/FU) som enligt riskanalysen är förknippade 

med höga sociala risker i leverantörskedjan, och som inte har kunnat bytas ut eller undvikits i 

projekteringen.  

 

Resultatet från riskanalysen ska dokumenteras. De produkter som enligt riskanalysen anses vara 

förknippande med de största sociala riskerna (de identifierade produkterna enligt punkt 2 ovan) och 

                                                   
82 Information om placering utgår för kemiska produkter och förbrukningsmaterial som används under 

produktion.  

83 Med sociala risker avses risker för att leverantörer bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter och 
principer inom arbetsrätt och miljö, se SLL:s uppförandekod för leverantörer. 
 

https://www.sll.se/globalassets/6.-om-landstinget/hallbarhet/miljo/utfasningslista-kemikalier/utfasningslista_prod_webb.pdf
https://www.sll.se/globalassets/6.-om-landstinget/hallbarhet/miljo/utfasningslista-kemikalier/utfasningslista_prod_webb.pdf
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som inte har kunnat bytas ut eller undvikas inom projekteringen ska dokumenteras för att kunna följas 

upp under entreprenaden. 

Vägledning i bilaga 1 kan användas som utgångspunkt för riskanalyser och identifiering av 
prioriterade produkter.   
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3 Undantag från krav på innehåll 

Produkter listade nedan är undantagna från bedömning av innehåll enligt kapitel 2.1. Notera att 
krav enligt kapitel 2.2 och kapitel 2.3 fortfarande gäller för undantagna produkter. 
Produkter som är undantagna från bedömning av innehåll 

• produkter som FUT tillhandahåller, 

• produkter som FUT föreskriver i exempelvis GTB (bedömning av produktinnehåll kommer att 

utföras av FUT), 

• små material i liten mängd/volym som t.ex. skruv, mutter, spik, slangklämmor och små fästen 

Listan kommer att uppdateras löpande utifrån resultat från projektens uppföljningar. 

4 Tillämpning av krav på innehåll 

 Tillämpning av Byggvarubedömningens 
kriterier 

Byggvarubedömningen (BVB) är en databas med miljöbedömda produkter, vilken möjliggör 
miljömedvetna val och dokumentation av produkter i byggprojekt. Kontroll av produkter och 
material mot BVB:s kriterier för totalbedömning ska ske enligt BVB:s senaste kriterier (se 
www.byggvarubedomningen.se/nedladdning).  
Produkter och material ska i första hand uppfylla kriterierna för Rekommenderas och i andra 
hand kriterierna för Accepteras enligt kriterierna för totalbedömning. 
 

Bedömningen är graderad i tre nivåer: 

• Rekommenderas (grön symbol)  

• Accepteras (gul symbol) 

• Undviks (röd symbol) 

 

För instruktioner gällande arbete i databasen se Projektmanual som finns på BVB:s hemsida 
(www.byggvarubedomningen.se/nedladdning/).   
För att använda BVB krävs användarlicenser. Det ingår i projektörens åtagande att inneha 
sådana licenser. Eventuella frågor kopplade till aktuella licenser, användarkonton och databasen 
hanteras direkt av BVB. 
Det finns andra materialvalsdatabaser för miljöbedömningar än BVB. Nedan presenteras en 
översättningsnyckel mellan ett urval av dessa och BVB:s kriterier. 
  

http://www.byggvarubedomningen.se/nedladdning
http://www.byggvarubedomningen.se/nedladdning/
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Översättningsnyckeln gäller för produkter som består av en enskild produkt. För produkter som 
består av flera produkter, s.k. sammansatta produkt, ska bedömning göras på varje enskild för 
att översättningsnyckel ska gälla. Översättningsnyckeln baseras på Trafikverkets 
översättningsnyckel som tagits fram tillsammans med storstäderna Stockholm, Göteborg, och 
Malmö i samverkan med BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus. 

 
Figur 1. Översättningsnyckel mellan BVB:s kriterier och andra materialvalsdatabaser. 

 Föreskrivning av funktionskrav 
I projekteringen är det sannolikt att endast funktioner föreskrivs. För att möjliggöra efterlevnad 
av krav gällande innehåll (enligt kapitel 2.1 ovan) vid kommande produkt- och materialval ska 
projektören då ett funktionskrav ställs: 

1) kontrollera om det finns två produkter (från olika leverantörer) som uppfyller avsedd funktion 

samt krav på innehåll enligt kapitel 2.1 (genom att exempelvis kontrollera om de två avsedda 

produkterna finns registrerade i BVB, Basta eller Sunda hus och uppfyller kraven enligt figur 1) 

2) dokumentera de funktionskrav (samt de kontrollerade produkterna) som inte uppfyller punkt 

1) ovan.  

Projektören ska ange i dokumentationen varför de kontrollerade produkterna (för det 
föreskrivna funktionskravet) inte uppfyller krav på innehåll enligt kapitel 2.1, samt eventuell 
status i byggvarubedömningen.  
Detta ska göras i enlighet med Excell listan på webforum ”Projektövergripande lista för 
funktionskrav”. Projektets hållbarhetshandläggare säkerställer att dokumenterade 
funktionskrav förs in i listan. 
Förtydligande: Om projektören inte kan hitta produkter som uppfyller funktionskravet ska de 
föra vidare eventuell information de besitter om produktgruppens generella egenskaper som 
gör att de inte kan leva upp till BVB:s kriterier. Ex. korta produktcykler så att det inte finns 
tillräckligt underlag (armaturer) eller marknaden består endast av produkter som inte kan 
leva upp till BVB:s krav. Denna information ger FUT möjligheten att arbeta proaktivt inför 
produktionen och agera på lämpliga sätt. 

 Produkter som inte uppfyller 
innehållskrav  

Om föreskriven produkt inte uppfyller krav på innehåll enligt kap 2.1 eller saknar verifiering av 
kravuppfyllnad ska projektören: 

1) undersöka om alternativa produkter finns på marknaden som uppfyller kraven, och/eller 

2) tillse att dokumentation finns för att verifiera kravefterlevnad.  

  

Produkten är märkt 
BASTA i 

bastaonline.se  

Produkten är 
bedömd av BVB 

som 
”Rekommenderas” 
eller ”Accepteras” 

Produkten är 
bedömd av Sunda 

Hus som ”A”, ”B” 
eller ”C+” 

Intyg finns från 
leverantören som 

verifierar att 
produkten uppfyller 

BVB:s kriterier  

Produkten klarar BVB:s kriterier - Tillåten  

https://secure.webforum.com/fut/doc/getdoc.ashx?refID=14272049
https://secure.webforum.com/fut/doc/getdoc.ashx?refID=14272049
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För efterlevnad av Byggvarubedömningens kriterier för Rekommenderad eller Accepterad 
produkt kan en bedömning i Byggvarubedömningens databas genomföras. Detta sker   

a) i första hand genom att efterfråga en bedömning av den aktuella produkten från leverantören  

b) i andra hand be projektets hållbarhetshandläggare beställa en bedömning 

Om ovan åtgärder inte leder till att en produkt som uppfyller krav på innehåll enligt 2.1 
identifieras ska projektören upprätta en avstegsansökan. Se vidare kapitel 5.  

 Produkter som kräver ombedömning 

Om vald produkt kräver ombedömning i byggvarubedömningen så betyder detta att det saknas 
verifiering av kravuppfyllnad.  För att säkerställa efterlevnad måste en ombedömning enligt 
förfarandet i kap 4.3 utföras. 

 Användning av kemiska 
injekteringsmedel 

Kemiska injekteringsmedel omfattas av krav enligt kapitel 2 ovan. En specifik ”Krav vid 
bedömning av kemiska injekteringsmedel” har tagits fram där arbetssättet specificeras. 

 Sammansatta produkter 
Många produkter har satts samman av flera andra produkter, dessa är sammansatta produkter. 
Sammansatta produkter som föreskrivs eller byggs in ska bedömas enligt BVB:s kriterier. 
Kraven på innehåll gäller för varje enskild produkt för sig, i den sammansatta produkten, enligt 
definitioner i REACH84 som tillämpas av bland annat både Trafikverket och Trafikförvaltningen.  

Det går att läsa mer om denna princip samt användbara grundregler vid tillämpning av 
principen i Kemikalieinspektionens Vägledning för leverantörer av varor. 

Ökad komplexitet i en sammansatt produkt kan göra den svårare att bedöma. Det gäller i de fall 
då leverantören inte säger sig kunna presentera det underlag som behövs. I dessa fall får 
projektören i samråd med FUT avgöra om produkt ska bedömas eller undantas för bedömning.  

5 Hantera avsteg från krav på innehåll 

Undantag på kraven enligt kapitel 2.1 kan medges i särskilda fall, exempelvis om det saknas 
likvärdiga kvalitets- eller funktionsmässiga alternativ.  
Projektör som ansöker om avsteg ansvarar att ta fram erforderligt underlag. Avstegsansökan ska 
godkännas av FUT innan produkten får föreskrivas. 
Avstegsansökan ska vara skriftlig och ska ske i Byggvarubedömningens avvikelsefunktion eller 
enligt annan av beställaren godkänd metod. 
För att avsteg ska beviljas ska alternativ ha undersökts och motivering till avsteg anges. 
Motiveringen ska innehålla beaktande av risker för hälsa och miljö då varan används. Vilka 
alternativa varor som har undersökts ska också anges med produktnamn, leverantör, eventuell 
bedömning i BVB samt referens till handling och rubrik i vilken produkten föreskrivs (t.ex. 
AMA-kod för produkten). 
I BVB:s avvikelsefunktion finns det två fält, en där motiveringen för användningen av produkten 
ska anges och ett fält där alternativa produkter som har undersökts ska anges. 
 
Motiveringen ska tydliggöra varför produktens önskas användas och följande ska anges: 

                                                   
84 Enligt Artikel 33 i REACH har alla leverantörer skyldighet att tillhandahålla information till sina kunder om en vara 

innehåller ett ämne som finns på kandidatförteckningen i en koncentration av 0,1 viktprocent eller mer. 

https://secure.webforum.com/fut/doc/getdoc.ashx?refID=23878141
https://secure.webforum.com/fut/doc/getdoc.ashx?refID=23878141
https://www.kemi.se/global/broschyrer/vagledning-for-leverantorer-av-varor-sv.pdf
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• Kort beskrivning av hur produkten är tänkt att användas 

• Vad avsteget gäller, dvs. skäl för avsteg som förklarar varför produkten inte lever upp till krav 

på innehåll 

• Motiv till varför produkten ändå önskas användas, t.ex. det saknas likvärdiga kvalitets- eller 

funktionsmässiga alternativ 

• Grund för avsteg, dvs. beaktande av risker vid användningen av produkten. Finns det skäl att 

anse att miljö- och hälsoriskerna är försumbara eller att risken för exponering vid 

användningen/hanteringen är låg? 

Det krävs även information om alternativa produkter som har undersökts: 

• Produktinformation för alternativ 1 (produktnamn, tillverkare samt bedömning enligt BVB:s 

kriterier) 

• Produktinformation för alternativ 2 (produktnamn, tillverkare samt bedömning enligt BVB:s 

kriterier) 

• Anledning till varför alternativa produkter ej valdes, t.ex. de alternativa produkterna innehåller 

också ämnet som avstegsansökan avser eller ytterligare ämnen som önskas begränsas 

Projektets hållbarhetshandläggare säkerställer att samtliga avstegsansökningar förs in i Excell 
lista på webforum ”Projektövergripande lista för avsteg”.  

6 Tillämpning av krav på dokumentation  
För att dokumentera produkter ska BVB:s databas och projektplats eller annan likvärdig metod 
användas. (Se mer utförlig information om BVB i kapitel 4.1). Vid val av annat sätt för 
dokumentation ska detta först godkännas av hållbarhetshandläggare i projektet. 
Beskrivning av arbetssätt i detta kapitel utgår från BVB:s databas och projektplats. 

 Mappstruktur 
På BVB:s hemsida finns en projektplats för FUT. På projektplatsen finns det sedan olika 
projektgrupperingar, för Avdelning Norr, Avdelning Söder samt Signal (projektövergripande), 
se figur 2. 

Figur 2. Diagram över projektgrupperingarna på förvaltningens projektplats på BVB. 

Varje projekt har ett eget byggvarubedömningsprojekt och under detta finns det olika mappar. 
Denna mappstruktur kan komma att ändras då detta är ett dynamiskt verktyg som hela tiden 
anpassas för att vara så användbart som möjligt. 
Varje projekt har en mapp med benämningen Projektering (med undantag för avdelning söder 
som har ett separat projekt för hela avdelningens projektering). Mappen ska användas under 
hela projekteringen och är till för samtliga projektörer i projektet. Under denna mapp skapas 
enskilda mappar för respektive teknikområde. För att underlätta arbetet så kan projektörens 
åtkomst begränsas till en specifik mappnivå. 

Byggvarubedömningens 
projektportal

FUT

Avdelning Norr

Barkarby Arenastaden Depå

E
t
c

Avdelning Söder

Projektering 
avdelning söder

Nacka Söderort Södermalm

Etc

Signal 
(projektövergripande)

https://secure.webforum.com/fut/doc/getdoc.ashx?refID=39988413
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 Registrering av produkter och material 
Dokumentation i BVB:s databas görs genom att produkter och material registreras på 
projektportalen. Registrering sker genom att söka efter produkter eller material i databasen och 
lägga till dessa i korrekt mapp. Registrering utförs av projektören. 
Alla material och produkter som föreskrivs ska registreras med produktnamn, leverantör, 
bedömning enligt BVB:s kriterier. Samt information om var produkten eller materialet 
föreskrivs, se figur 3. Registrering av information ska ske på följande sätt: 

◼ FU/ entreprenadkod (i rutan för Hus). Specificera vilket/vilka FU, t.ex. FU 

Londonviadukten 

◼ Handling (i rutan för Våning). Specificera i vilken handling som produkten föreskrivs 

◼ Rubrik (i rutan för Rum). Specificera under vilken rubrik som produkten föreskrivs, 

t.ex. AMA-kod för produkten 

◼ Mängd (valfritt)  

◼ Enhet (valfritt)  

 

Figur 3. Bild från BVB över ruta för dokumentering av var produkten eller materialet föreskrivs. 

Produkter och material som saknar bedömning i BVB ska registreras manuellt i korrekt mapp i 
avvaktan på vidare hantering. Se kapitel 5 för hantering av avsteg från krav på innehåll. Detta 
gäller även produkter som är registrerade i andra materialvalsdatabaser (och som uppfyller 
BVB:s kriterier enligt översättningsnyckeln ovan).   

7 Redovisning av kravefterlevnad 
 Löpande uppföljning inom projektet 

Respektive projekt ska planera och genomföra lämpliga åtgärder för att följa upp status för 
efterlevnad av krav respektive arbetssätt i enlighet med denna anvisning. Resultat från 
uppföljningen ska kommuniceras till FUT Hållbarhet.   
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 Tertialvis rapportering  
Projektören ska överlämna tertialrapporter på anmodan av projektets hållbarhetshandläggare 
tre gånger per år, innehållandes information enligt nedan:  

• Föreskrivna funktionskrav, för vilka produkter eller material saknas som uppfyller krav på 

innehåll i enlighet med kapitel 2.1 (se kapitel 4.2) 

• Identifierade produkter förknippade med hög social risk som föreskrivs85 (se kapitel 2.3) 

• En sammanställning över inkomna respektive godkända ansökningar om avsteg från krav på 

innehåll (se kapitel 5) 

 Årlig rapportering till FUT Hållbarhet 
Varje år (första veckan i januari efterföljande år) ska uppgifter enligt nedan redovisas till 
Hållbarhetsenheten genom projektets hållbarhetshandläggare (FUT):  

1) en sammanställning av antal respektive andel (%) produkter som föreskrivits:  

• produkter som föreskrivits eller byggts in (totalt) 

• bedömda produkter (totalt), 

• produkter med bedömningen Rekommenderas eller Accepteras, 

• produkter med bedömningen Undviks,  

• produkter som saknar bedömning enligt Byggvarubedömningens kriterier, 

• produkter som är undantagna från bedömning av innehåll, 

2) information om inlämnade samt godkända avstegsansökningar. 

 Slutredovisning 
Slutredovisning av kravuppfyllnad ska ske vid leverans av förfrågningsunderlag per 
entreprenad. Redovisningen sker utifrån direktiv från hållbarhetshandläggare i projekten. 
Redovisningen ska minst omfatta:  

1) en sammanställning av antal respektive andel (%) produkter som föreskrivits:  

• bedömda produkter (totalt), 

• produkter med bedömningen Rekommenderas eller Accepteras, 

• produkter med bedömningen Undviks,  

• produkter som saknar bedömning enligt Byggvarubedömningens kriterier, 

• produkter som är undantagna från bedömning av innehåll, 

2) information om inlämnade samt godkända avstegsansökningar, 

Redovisning sker till projektets hållbarhetshandläggare som tillser att resultat samt underlag 
dokumenteras samt kommuniceras till FUT:s hållbarhetsenhet.  

8 Projektövergripande samordning 
Projekten ska i största möjliga mån samordna arbetet med övriga projekt. Syftet med 
samordningen är att uppnå största möjliga miljönytta för vidtagna åtgärder och minimera 
arbetsinsats samt kostnad för arbetet kring produkt- och materialval bl.a. genom att minska 
beställning av produktbedömningar.   
För att möjliggöra projektövergripande samordning bör arbetet med Byggvarubedömningen 
samt produkt- och materialval aktivt följas upp på temamöte Hållbarhet och temamöten i 

                                                   
85 Produkter med Förhöjd eller Hög risk i både utvinnings- och produktionsled alternativt Hög risk i 

antingen utvinnings- eller produktionsled. 



  

 Sida 75 

respektive fackområde. Ett nytt forum kan även skapas för hållbarhetssamordnarna i projekten 
om behov finns.  
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Bilaga 1 – Vägledning i arbetet för socialt ansvarstagande vid 

produkt- och materialval 

Bakgrund 

Varor och tjänster som levereras till landstinget ska vara framställda under förhållanden som är 
förenliga med villkoren som anges i Stockholms läns landstings uppförandekod för leverantörer. 
För vissa material och produkter som kommer att användas vid utbyggnad av tunnelbanan 
föreligger en förhöjd risk att leverantören bryter mot någon av de principer som tas upp i 
uppförandekoden. Dessa risker innebära att produkterna kan vara framställda på ett sätt som 
innebär brott mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s åtta 
kärnkonventioner (som bland annat rör konventioner om tvångsarbete, barnarbete, 
diskriminering, föreningsfrihet), FN:s barnkonvention, och/eller andra arbetsrättsliga brott och 
risker.  
För att förebygga att utbyggnaden av tunnelbanan medför negativ social påverkan såsom 
kränkning av mänskliga rättigheter i leverantörskedjan är det viktigt att redan under 
projekteringen identifiera produkter som kommer att: 

• användas i stora volymer  

• och som innehåller material som är förknippade med hög social risk vid råvaruutvinning 

(riskmaterial) 

• och/eller som förädlas/tillverkas i ett land förknippade med hög social risk (riskland) 

Generell riskanalys 

FUT har genomfört en övergripande riskanalys för att identifiera materialgrupper som kommer 
användas i stora volymer under utbyggnad av tunnelbanan och är förenade med en social risk. 
Resultatet presenteras i tabell 1 och kan användas som vägledning för en produktspecifik 
riskanalys. I den generella riskanalysen definieras den totala risken baserat på två övergripande 
skeden: sociala risker relaterade till råvaruutvinning samt risker relaterade till 
produktion/tillverkning. I realiteten är en produkts leverantörskedja ofta mer komplicerad med 
förädling i flera olika steg, och med många inblandade aktörer (underleverantörer). Det är dock 
viktigt att försöka få en övergripande bild av var i kedjan de största sociala riskerna föreligger. 
Beroende på var i leverantörskedjan de största riskerna föreligger finns olika möjligheter till 
spårbarhet samt åtgärder. 

Riskländer 

Ett riskland betyder att respekten för arbetsrättsliga principer, de mänskliga rättigheterna 
och/eller andra principer som återfinns i uppförandekoden anses låg. För att utföra 
riskanalysen kan det därför vara vägledande att utröna vilka länder som vanligtvis tillverkar den 
produkt som riskanalysen gäller. Som ett exempel är stål upptaget som riskmaterial, men det 
beror till stor del på var järnmalmen är utvunnen och i nästa steg var den är producerad. Stora 
stålprodukter är t ex ofta tillverkade i Europa med färre sociala risker, medan mindre produkter 
såsom spik och skruv ofta är tillverkade i Kina som bland annat har brister i föreningsfrihet för 
arbetare, dvs anses som riskland. För mer vägledning se hänvisningarna under rubrik Mer 
information om socialt ansvarstagande i leverantörskedjor. 

Materialgrupper med förhöjd social risk (riskmaterial)  

Riskmaterial definieras här som material där råvaruutvinningen eller produktionsskedet är 
förknippade till en förhöjd eller hög risk att bryta mot grundläggande mänskliga rättigheter och 
principer inom arbetsrätt och arbetsmiljö. De huvudsakliga materialgrupperna förenade med 
förhöjda eller höga sociala risker är: 

• Glas (kvartssand): Det är kvartssanden i glaset som innebär stora sociala risker vid brytning. 

Kvarts klassas som hälsofarligt kemiskt ämne då det genom inandning kan leda till 

stendammslunga (silikos) som är en lungsjukdom. Länder kan ha skrivit på ILO/WHO Global 

Programme for the Elimination of Silicosis. De tre största exportörerna av kvarts är Kina, Turkiet 

och Indien (World Atlas). 
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• Olja (petroleum): Olja ingår i alla plastprodukter samt i bränsle och asfalt. Riskerna för negativ 

påverkan på arbetare vid utvinning av olja bedöms vara hög och allvarlig på flera områden som 

hälsa och säkerhet, organisationsrätt och arbetsvillkor. Marknaden är global, leverantörsleden 

många och ursprunget är ofta okänt, vilket bidrar till minskad transparens och ökad risk. I 

tillverkningsledet är variationen stor på sociala risker, men för vissa produkter finns en förhöjd 

risk. 

• Stål (järnmalm): Brytning av både järnmalm och kol som behövs för stålproduktion kan 

innebära höga sociala risker. Flera av de stora producentländerna av järnmalm finns i Indien 

och Brasilien och har problem med bristande kontroll och efterlevnad av internationell 

lagstiftning. Stålprodukter kan också bestå av återvunnet stål (skrotstål) vilket är relaterat till 

höga sociala risker. Stål som är producerat i Sverige har låg social risk. För vissa produkter 

förekommer även högre risk i tillverkningsledet (t.ex. lättare produkter såsom spik och skruv). 

• Sten: Sten kan komma att användas i den arkitektoniska inredningen, fasader, trappor eller 

golv. Sten är en riskprodukt även vid användning av mindre mängder eftersom det finns stora 

risker kopplade till produktion. Tillverkning sker ofta i Kina under undermåliga 

arbetsförhållanden. 

Komplexa/sammansatta materialgrupper: 

• Sammansatta produkter såsom installationer, elektronik och hissar består av flera olika 

material, där beståndsdelarna kan innebära stora sociala risker. Elektroniska komponenter 

består t ex. ofta av mineraler från metaller i Centralafrika vilket anses vara en risk pga. 

konflikter kring mineralerna. Produktion av elektronik sker bl.a. i Kina. Hissar och rulltrappor 

består till stor del av stål och glaspartier, spårbarheten är komplex och tillverkas oftast i Kina 

eller i Turkiet som anses vara riskländer.  

• Keramiska produkter: Keramiska produkter såsom kakel och klinker kan innebära förhöjda 

sociala risker både i råvaruutvinning och tillverkning. De största exportörerna av kaolin är USA, 

Belgien och England.  Dock innehåller många keramiska produkter även kvartssand (se ”glas” 

ovan). Tillverkning av vissa produkter sker i riskländer, såsom t.ex. kakel. Lättklinker (leca) 

tillverkas dock ofta i Norden, så här finns stor variation i riskbild beroende på produkt.   

• Kemiska produkter: Vissa produkter (t.ex. färg) innehåller många olika beståndsdelar, bl a 

titanoxid och järnoxid. Brytning ibland annat Kina och Mexiko, som anses som riskländer. 

Material med generellt låga sociala risker, men som kan komma att användas i stora 
mängder: 

• Trä: Trä kommer att användas i formvirke i anläggningen, trä kan även förekomma i 

träkonstruktioner i anläggningarnas arkitektur. Formvirke är oftast inte regnskogsträ. Det kan 

dock finnas risk för illegal utvinning även för formvirke. Trä är dock ett material där det finns 

bra metoder för att säkerställa spårbarhet. De tre största exportörerna av träprodukter i 

världen är Canada, USA och Sverige (World Atlas).  

• Betong: Stora volymer kommer att användas, men är ett lågrisk-material. Betong produceras 

ofta i Sverige men beställs även som prefab från Baltikum. Det kan finnas risker med utländska 

leverantörer t.ex. illegal sandutvinning i bl.a. Indien.  

Mer information om socialt ansvarstagande i leverantörskedjor 
Swedwatch. Swedwatch är en ideell och politisk obunden researchorganisation. De arbetar för 
att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. Swedwatch 
gör granskningar av hur företagsverksamheter påverkar människa och miljö.  
Worldbank Worldwide governance indicators. Kan vara användbart för att studera landrisk. 
Baseras på ett antal kriterier för styrning som bland annat tar upp korruption och 
yttrandefrihet. 
Byggvarubedömningen (BVB) har satt upp ett antal kriterier för socialt ansvarstagande, samt 
en självskattningsenkät för sociala risker i leverantörskedjor. Enkäten fylls i på BVB:s webtjänst 
och kopplas till specifika produkter precis som för kemiskt innehåll.  
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CSR Risk Check - Är ett webbaserat verktyg som har tagits fram på initiativ av den holländska 
regeringen för att stötta företag som utför riskanalyser. Genom att välja inköpskategori och land 
får man en kort rapport över risker i leverantörskedjan och förslag på åtgärder. 
ITC – International Trade Centre. Ranking av världsledande exportörer och importörer baserat 
på material (t ex järn och stål) eller produkter (armering). Kan användas för att bedöma risken 
att en produkt kommer från ett riskland http://www.intracen.org/itc/market-info-
tools/statistics-export-product-country/  
SA 8000 är en fabrikscertifiering som fokuserar på medarbetarna och arbetsförhållandena på 
företaget och hos dess leverantörer. Standarden bygger på ILO:s kärnkonventioner och FN: s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention. Bakom standarden står 
organisationen Social Accountability International (SAI), ett icke-statligt flerpartsinitiativ. 
BES 6001:2008 - BRE Framework Standard for Responsible Sourcing of Construction Products. 
En brittisk standard med syftet att tredjepartcertifiera byggprodukter. Standarden täcker till 
viss del sociala aspekter, och innehåller krav om spårbarhet.  
ICMM – International council on mining and metals. Representerar många av världens 
ledande gruv- och metallföretag samt regionala och nationella föreningar inom råvaruindustrin. 
Initiativet syftar till att skapa en hållbar produktion av mineraler och metaller, vilket bygger på 
ett antal principer som täcker socialt ansvarstagande. Initiativet arbetar för att öka spårbarheten 
för mineraler och metaller.  
TFT Responsible Stone Program är en organisation som syftar till att få europeiska sten köpare 
att stärka hållbarheten i naturstenproduktionen. Medlemsföretag betalar en avgift och redovisar 
sina leverantörskedjor. Organisationen i sin tur utför inspektioner på uppdrag av företagen.   
 
  

http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-export-product-country/
http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-export-product-country/
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Tabell 1. Produkter och material förknippade med sociala risker i 

leverantörskedjan som förekommer vid utbyggnad av tunnelbanan 

Materialgrupper Produkt/ 
Generell risk 
materialgrupp 

Risk 
utvinning/ 
råvara 
(låg, 
förhöjd, 
hög) 

Risk 
produktion/ 
tillverkning 
(låg, förhöjd, 
hög) 

Kommentar 

Glas (kvartssand) Glas (generell risk) Hög Låg Utvinning av kvartssand kan 
innebära höga sociala risker (se 
”riskmaterial”), däremot 
tillverkas många glasprodukter i 
Europa. Därför är risken i 
produktion här satt till låg. Men 
glasprodukter tillverkas även i 
riskländer, så se över var 
produkten vanligtvis tillverkas. 
  

T.ex. glaspartier   

 

Olja/Petroleum Oljeprodukt 
(generell risk) 

Hög Förhöjd Produkter som innehåller olja ses 
generellt som högriskmaterial. I 
tillverkningsledet är variationen 
på sociala risker stor från låg till 
hög risk. Se därför över var 
produkten vanligtvis tillverkas. 
  

T.ex. asfalt   

T.ex. plaströr   

 

Stål (järnmalm) Stål (generell risk) Hög Förhöjd Förklaring: Utvinning av 
järnmalm och kol är generellt 
förenade med höga sociala 
risker, likaså återvunnet stål 
(skrotstål). Variationen av 
sociala risker i tillverkningsledet 
är stort, t ex är risken för mindre 
lätta produkter (spik, skruv) 
högre än större produkter som 
oftast tillverkas i Europa. ICMM 
(se ovan) kan eventuellt vara 
vägledande gällande spårbarhet.   
  

T.ex. armering   

 

Sten Sten (generell risk) Förhöjd Förhöjd De tre största exportörerna av 
granit, basalt och sandsten är 
Indien, Brasilien och Norge. 
Ursprung är viktigt för att 
bedöma sociala risker. Det finns 
en begynnande medvetenhet i 
branschen om sociala risker, t ex 
genom TFT Responsible stone 
program.  
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Trä Trä (generell risk) Låg Låg Generellt låg risk då de största 
exportörerna av trä inte anses 
som riskländer. Sverige är en av 
dessa. FSC certifiering täcker 
vissa sociala krav.    

 

Betong (cement) Betong (generell 
risk) 

Låg Låg Generellt lågriskmaterial.   

 

Sammansatta 
produkter/material 

Sammansatta 
(generell risk) 

Hög Hög Elektronik, hissar, ventilation och 
andra installationer består oftast 
av flera riskmaterial och 
spårbarheten är svår. 
Tillverkning sker i många 
riskländer.     

T.ex. elektronik   

T.ex. hissar   

 

Keramiska produkter Keramiska 
(generell risk) 

Förhöjd Förhöjd Keramiska produkter består 
bland annat av kaolin, vars 
utvinning kan innebära 
hälsorisker. De tre största 
exportörerna i världen är inte 
riskländer, men dock inom de 
fem största återfinns länder med 
risk för bristande säkerhet vid 
utvinning. Tillverkning av 
keramiska produkter sker både i 
Europa och Kina. Risken är 
därför satt till förhöjd för både 
utvinning och produktion. För 
vissa produkter såsom 
lättklinker, är riskerna oftast 
låga.  

T.ex. kakel   

T.ex. lättklinker   

 

Kemiska produkter Kemiska produkter 
(generell risk) 

Hög Låg Risken för utvinning är satt till 
hög eftersom titanoxid ingår i 
många av dessa produkter. 
Utvinning av titanoxid innebär 
ofta höga sociala risker. 
Variationen av risker i 
produktionen är stor.  

T.ex. färg   

T.ex. fogmassor   
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Bilaga 5 Självskattningsenkät Nationella kansliet för hållbar 
upphandling  

Formulär för egenrapportering 

– EFTERLEVNAD AV VILLKOR AVSEENDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, ARBETARES 

RÄTTIGHETER, MILJÖSKYDD OCH ANTI-KORRUPTION (HÅLLBARA 

LEVERANSKEDJOR)  
 

 

Avtalsinformation 
* Fält som ska fyllas i av den upphandlande myndigheten  

* Avtal:  
Skriv text här. 

* Följande produkt(er)/tjänst(er) är föremål för uppföljningen: 
Skriv text här 

 

Övrig information till leverantören 
* Fält som ska fyllas i av den upphandlande myndigheten  

* Övrig information:  
Skriv text här. 
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Leverantörsinformation 

Företagsnamn: 

Skriv text här. 

Organisationsnummer:  

Skriv text här 

Adress:  

Skriv text här 

Kontaktperson hos leverantören för frågor angående detta frågeformulär: 

 

Skriv in text här. 

Antal anställda Sverige:  

☐ > 250 (stort företag) 

☐ < 250 (medelstort företag) 

☐ < 50 (litet företag) 

☐ < 10 (mikroföretag) 

Antal anställda totalt:  

☐ > 250 (stort företag) 

☐ < 250 (medelstort företag) 

☐ < 50 (litet företag) 

☐ < 10 (mikroföretag) 

Övrig information leverantör 

Typ av företag 

☐ Tillverkning 
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☐ Grossist 

☐ Annat, vänligen beskriv:  

Skriv text här. 

Om ni tror att det skulle underlätta för den upphandlande myndigheten att 

bättre förstå företagets arbetssätt avseende hållbara leveranskedjor, 

vänligen beskriv ert företags organisationsstruktur: 

Skriv text här. 

Har företaget något certifikat som är relevant för utförandet av kontraktet 

avseende hållbara leveranskedjor? 

☐ ISO 14001 

☐ ISO 9001 

☐ ISO 20400 

☐ OHSAS 18001 

☐ SA8000 

☐ Annat, vänligen beskriv:  

Skriv text här. 

Är företaget medlem i en organisation eller delaktigt i något initiativ som 

syftar till att hantera hållbarhetsrisker (så som exempelvis Ethical Trading 

Initiative eller BSCI)? 

 

☐ Ja, vänligen beskriv.  

☐ Nej. 

Skriv text här. 
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Tillträde till egna produktionsanläggningar  

 

Kan företaget lämna tillträde till dess egna produktionsanläggningar, som är aktuella för de 

produkter/tjänster som är föremål för uppföljningen, i de fall den upphandlande myndigheten 

beslutar att genomföra en på-plats-revision? 

Leverantören ska möjliggöra för den upphandlande myndigheten att själv eller genom ombud utföra revisioner hos 

leverantören och/eller hos dess underleverantörer för att säkerställa att leverantören uppfyller sitt åtagande enligt 

punkt 1 och 2 och att de Grundläggande Villkoren i övrigt efterlevs. Leverantören ska i samband med revision 

tillhandahålla de uppgifter och den dokumentation som behövs för att kontrollera att de Grundläggande Villkoren 

efterlevs. 

Svar Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan) 

☐ 
Ja 

Vänligen ange eventuell information som kan vara relevant för den upphandlande 

myndigheten. 

☐ 

Ja, delvis 

Ni kan svara ‘delvis’ om företaget exempelvis kan ge tillgång till vissa anläggningar men inte 

alla. 

☐ 

Nej 

Vänligen förklara varför företaget inte kan ge tillgång till produktionsanläggningar som ligger 

inom dess egen jurisdiktion. 

☐ 

N/A 

Markera denna ruta om företaget inte har några egna produktionsanläggningar som är aktuella 

för de produkter/tjänster som är föremål för uppföljningen. 

Fritext 

Skriv text här. 
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Tillträde till leverantörers och underleverantörers 

produktionsanläggningar  
 

Kan företaget möjliggöra tillträde till leverantörers och underleverantörers 

produktionsanläggningar, med anknytning till de produkter/tjänster som är föremål för 

uppföljningen, i de fall den upphandlande myndigheten beslutar att genomföra en på-plats-

revision?  

Leverantören ska möjliggöra för den upphandlande myndigheten att själv eller genom ombud utföra revisioner hos 

leverantören och/eller hos dess underleverantörer för att säkerställa att leverantören uppfyller sitt åtagande enligt 

punkt 1 och 2 och att de Grundläggande Villkoren i övrigt efterlevs. Leverantören ska i samband med revision 

tillhandahålla de uppgifter och den dokumentation som behövs för att kontrollera att de Grundläggande Villkoren 

efterlevs. 

Svar Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan) 

☐ 

Ja 

Vänligen ange eventuell information som kan vara relevant för den upphandlande 

myndigheten. 

☐ 

Ja, delvis 

Ni kan svara ‘delvis’ om företaget exempelvis kan lämna tillträde till vissa anläggningar men inte 

alla. 

☐ 

Nej 

Vänligen förklara varför företaget inte kan ge tillträde till leverantörers eller underleverantörers 

produktionsanläggningar. 

☐ 

N/A 
Vänligen förklara varför ni anser att frågan inte är tillämplig. 

Fritext 

Skriv text här. 
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Förväntningar 

Som en del av ert/era avtal med Sveriges landsting och regioner, ska ert företag uppfylla specifika kontraktsvillkor 

som syftar till att främja hållbara leveranskedjor. Detta frågeformulär syftar till att granska hur ert företag 

säkerställer att dessa kontraktsvillkor uppfylls. 

 

Kontraktsvillkoren anger att ert företag ska ha rutiner för att identifiera och hantera risker avseende mänskliga 

rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och anti-korruption (hållbara leveranskedjor). När frågeformuläret 

besvaras är det ert ansvar som företaget att visa att tillräckligt omfattande rutiner har upprättats för att kunna 

genomföra trovärdiga riskanalyser och vidta lämpliga åtgärder för att hantera de allvarligaste riskerna. 

 

Olika företag har olika förutsättningar för att identifiera och hantera risker. När ni besvarar frågeformuläret 

uppmanar vi er därför att vara transparenta kring de eventuella utmaningar som företaget står inför. En 

utmaning kan exempelvis vara att företaget har begränsat inflytande för att hantera risker bortom det första ledet 

i leveranskedjan. I så fall ber vi er att förklara varför ert företag har begränsat med inflytande och vad företagets 

förhållningssätt till sådana situationer är. 

Definitioner 

Leveranskedja: Sekvens av aktiviteter och aktörer som tillhandahåller produkter eller tjänster till företaget (källa: 

ISO 26000). Kan omfatta både externa leverantörer och egen verksamhet.  

 

Utförandet av kontraktet: Flera frågor i detta frågeformulär hänvisar till ”utförandet av kontraktet”. Detta innebär 

att frågan avser de produkter eller tjänster som levereras enligt ovanstående kontrakt. 

 

Risk: Risk definieras här som risken för negativ påverkan på mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö 

och/eller korruptionsbekämpning. Sådana risker kan uppstå på grund av företagets egen verksamhet eller 

genom affärsrelationer, exempelvis via leverantörer i leveranskedjan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUTINKRAV - ÖVERSIKT 
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1. POLICYÅTAGANDE                            s.8-9 
1.1. Har företaget ett skriftligt policyåtagande där det förbinder sig att respektera mänskliga rättigheter, arbetares 

rättigheter, miljö och anti-korruption? 

1.2. 1.2 Har policyåtagandet fastställts av högsta ledningen? 

1.3. 1.3 Är policyåtagandet allmänt tillgängligt? 

 

 

2. VIDAREFÖRMEDLING AV ÅTAGANDE                        s. 10-11 
2.1. Har policyåtagandet kommunicerats till anställda inom företaget som är involverade i utförandet av kontraktet? 

2.2. Har företaget en rutin för att skriftligen kommunicera policyåtagandet till leverantörer i leveranskedjans första led? 

2.3. Kommunicerar företaget policyåtagandet till aktörer bortom det första ledet i leveranskedjan? 

 

 

3. ANSVARSFÖRDELNING                        s.12 
3.1. Har företaget utsett en eller flera personer på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för efterlevnad av 

policyåtagandet? 

 

 

4. RISKANALYS                         s.13-15 
4.1. Har företaget identifierat några risker inom den egna verksamheten och/eller i leveranskedjan för de 

produkt(er)/tjänst(er) som är föremål för uppföljningen (se s. 1)? 

4.1.1. Har företaget kartlagt leveranskedjan för att identifiera de risker som ni har redogjort för i fråga 4.1? 

4.2. Har företaget en allmän rutin för att identifiera risker för brott mot mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, 

miljöskydd och anti-korruption i den egna verksamheten och i leveranskedjan? 

4.3. Har företaget en allmän rutin för att prioritera risker för brott mot mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, 

miljöskydd och anti-korruption i den egna verksamheten och i leveranskedjan? 

 

 

5. UPPFÖLJNING AV EFTERLEVNAD                        s. 16-17 
5.1. Hanterar företaget aktivt de identifierade riskerna som ni presenterat i ert svar på fråga 4.1? 

5.2. Har företaget en allmän rutin för att kontrollera efterlevnad av ert policyåtagande i den egna verksamheten och i 

leveranskedjan? 

 

 

6. HANTERING AV AVVIKELSER                        s. 18-19 
6.1. Har några avvikelser från policyåtagandet inträffat under kontraktets/kontraktens löptid och om så är fallet, har 

företaget åtgärdat avvikelserna?   

6.2. Har företaget en allmän rutin för hantering av avvikelser i den egna verksamheten och i leveranskedjan? 
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1. POLICYÅTAGANDE 
 

1.1. Har företaget ett skriftligt policyåtagande där det förbinder sig att respektera mänskliga 

rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och anti-korruption? 

Relevant information för företagets svar omfattar:  

• En sammanfattning eller återgivning av företagets policyåtagande(n), eller en webblänk till var de(n) finns 

• De rättigheter och skyldigheter som ingår i policyåtagandet, där åtagandet åtminstone ska innehålla 

hänvisningar till: 

o FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 

o FN:s barnkonvention, artikel 32, 

o ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering samt föreningsfrihet och 

organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182),  

o den arbetsrättslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs, inklusive bestämmelser om lön, 

arbetstid, ledighet 

o och arbetsmiljö,  

o den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs, och 

o FN:s konvention mot korruption.  

 

• Huruvida policyåtagandet endast avser företagets egna aktiviteter eller om det även inkluderar företagets 

förväntningar på andra organisationer som den har affärsrelationer med (exempelvis förstaledsleverantörer, 

leverantörer bortom första led, entreprenörer, aktörer bortom första ledet i leveranskedjan, 

samarbetspartners, regeringar eller myndigheter). 

1.1 Svar Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan) 

☐  

Ja 

Bifoga relevanta dokument, ange en webblänk till eller sammanfatta företagets åtagande(n) med 

hänvisning till ovan angivna information.  

☐  

Ja, delvis 

Ni kan svara "delvis" om företaget exempelvis har ett policyåtagande, men som inte täcker 

samtliga ansvarsområden. Vänligen förklara varför ni anser att ert företag delvis uppfyller kravet. 

☐ 

Nej 
Ange fritextsvar vid behov 

Fritext 

Skriv text här. 

 

1.2 Har policyåtagandet fastställts av högsta ledningen?  

Relevant information för företagets svar omfattar:  

• Nivån (styrelse, toppledning, annat) på vilken åtagandet har fastställts.   

1.2 Svar Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan) 

☐ 

Ja 

Vänligen ange den nivå på vilken åtagandet fastställts och datum för fastställandet. Vänligen 

ange bevis för fastställandet, exempelvis genom att påvisa att policydokumentet signerats av 

företagets VD. 

☐ 

Nej 
Ange fritextsvar vid behov. 

Fritext 

Skriv text här. 

 

1.3 Är policyåtagandet allmänt tillgängligt? 

Relevant information för företagets svar omfattar: 

• Om och hur policyåtagandet görs allmänt tillgängligt via företagets hemsida eller via andra medel/kanaler.  

1.3 Svar Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan) 
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☐ 

Ja 
Beskriv hur företaget har gjort policyåtagandet allmänt tillgängligt. 

☐ 

Nej 
Ange fritextsvar vid behov. 

Fritext 

Skriv text här. 
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2. VIDAREFÖRMEDLING AV POLICYÅTAGANDE 

 

2.1. Har policyåtagandet kommunicerats till anställda inom företaget som är involverade i 

utförandet av kontraktet? 

Relevant information för företagets svar omfattar:  

• Om och hur policyåtagandet kommuniceras till företagets anställda som är involverade i utförandet av 

kontraktet (exempelvis genom företagets intranät, introduktionsutbildning eller annan utbildning, möten, 

presentationer av högsta ledningen eller skriftlig vägledning). 

2.1. Svar Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan) 

☐ 

Ja 
Förklara hur företaget informerar anställda om dess åtaganden och ansvar.  

☐ 

Ja, delvis 

Ni kan svara "delvis" om företaget exempelvis har en rutin som ännu inte har tillämpats. Om ni 

svarar "delvis", vänligen utveckla ert svar.  

☐ 

Nej 
Ange fritextsvar vid behov. 

Fritext 

Skriv text här. 

 

2.2 Har företaget en rutin för att skriftligen kommunicera policyåtagandet till leverantörer i 

leveranskedjans första led? 

Relevant information för företagets svar omfattar:  

• Om och hur policyåtagandet skriftligen kommuniceras till förstaledsleverantörer (exempelvis genom 

avtalsvillkor, undertecknad uppförandekod eller skriftlig vägledning). Ni kan också beskriva andra aktiviteter 

som genomförs för att förmedla åtagandet till era förstaledsleverantörer (exempelvis genom affärsdialog, 

avtalsförhandlingar eller utbildningar). 

2.2. Svar Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan) 

☐ 

Ja 

Vänligen förklara hur företaget– skriftligen och genom andra aktiviteter – kommunicerar sitt 

åtagande till förstaledsleverantörer. 

☐ 

Ja, delvis 
Vänligen utveckla ert svar. 

☐ 

Nej 
Ange fritextsvar vid behov. 

2.2 Fritext 

Skriv text här. 

 

2.3 Kommunicerar företaget policyåtagandet till aktörer bortom det första ledet i 

leveranskedjan? 

Relevant information för företagets svar omfattar:  

• Om och hur företaget ålägger förstaledsleverantörer ett ansvar att kommunicera policyåtagandet till nästa 

led i leveranskedjan.  

Huruvida företaget bedriver andra aktiviteter med syfte att kommunicera åtagandet till leverantörer i olika led i 

leveranskedjan (exempelvis genom affärsdialog, avtalsförhandlingar eller utbildningar). 

2.3. Svar Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan) 
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☐ 

Ja 

Vänligen förklara hur företaget – skriftligen och genom andra aktiviteter – kommunicerar sitt 

åtagande till aktörer bortom första ledet i leveranskedjan. Vänligen ange specifikt om och hur 

företaget (välj ett eller flera alternativ):  

☐ Skriftligen ålägger förstaledsleverantörer ett ansvar att kommunicera policyåtagandet till 

nästa led i leveranskedjan. Vänligen ange hur åtagandet kommuniceras.  

☐ Kommunicerar åtagandet bortom andra ledet i leveranskedjan. Vänligen ange hur 

åtagandet kommuniceras. 

☐ 

Ja, delvis 
Vänligen utveckla ert svar. 

☐ 

Nej 
Ange fritextsvar vid behov. 

Fritext 

Skriv text här. 
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3. ANSVARSFÖRDELNING 

 

3.1 Har företaget utsett en eller flera personer på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för 

efterlevnad av policyåtagandet? 

Relevant information för företagets svar omfattar:  

• Den högsta nivån i företaget med ansvar för och kontroll av efterlevnad av mänskliga rättigheter, arbetares 

rättigheter, miljöskydd och anti-korruption i den egna verksamheten samt i leveranskedjan.  

3.1. Svar Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan) 

☐ 

Ja 

Företaget har utsett en person på ledningsnivå som är ansvarig för följande områden (välj ett 

eller flera alternativ):  

☐ Mänskliga rättigheter. Ange namn, titel, kontaktuppgifter och ansvarsområde. 

☐ Arbetstagares rättigheter. Ange namn, titel, kontaktuppgifter och ansvarsområde. 

☐ Miljöskydd. Ange namn, titel, kontaktuppgifter och ansvarsområde. 

☐ Korruptionsbekämpning. Ange namn, titel, kontaktuppgifter och ansvarsområde. 

☐ 

Nej 
Ange fritextsvar vid behov. 

Fritext 

Skriv text här. 
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4. RISKANALYS 

4.1 Har företaget identifierat några risker inom den egna verksamheten och/eller i 

leveranskedjan för de produkt(er)/tjänst(er) som är föremål för uppföljningen (se s. 1)? 

Relevant information för företagets svar omfattar:  

• Vilka risker för brott mot mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption som 

företaget har identifierat för de specificerade produkterna/tjänsterna i den egna verksamheten och/eller i 

hela leveranskedjan.  

• Eventuella utmaningar som leverantören har mött vid identifiering av risk (exempelvis vad gäller inflytande 

eller transparens). 

4.1. Svar Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan) 

☐ 

Ja 

Företaget har identifierat risker inom följande områden (välj ett eller flera alternativ):  

☐ Mänskliga rättigheter. Vänligen beskriv. 

☐ Arbetares rättigheter. Vänligen beskriv. 

☐ Miljöskydd. Vänligen beskriv. 

☐ Anti-korruption. Vänligen beskriv. 

☐  

Ja, delvis 

Ni kan svara ‘delvis’ om företaget exempelvis endast har identifierat risker i delar av den egna 

verksamheten och/eller leveranskedjan. Vänligen utveckla ert svar. 

☐ 

Nej 
Ange fritextsvar vid behov. 

4.1 Fritext 

Skriv text här. 

 

4.1.1 Har företaget kartlagt leveranskedjan för att identifiera de risker som ni har redogjort för i 

fråga 4.1? 

Relevant information för företagets svar omfattar:  

• I vilken utsträckning som företaget har kunnat kartlägga leveranskedjan för att identifiera risker.  

4.1.1. Svar Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan) 

☐ 

Ja 

Välj ett av följande alternativ: 

☐ Företaget har kartlagt de huvudsakliga leden av leveranskedjan med anknytning till de 

produkter/tjänster som är föremål för uppföljningen. Redogör för leveranskedjans olika led och 

tillhandahåll information om geografisk lokalisering (land/region) för dessa aktiviteter. Ange 

även om kartläggningen baseras på förstahandsinformation eller exempelvis offentligt 

tillgänglig information. 

☐ Företaget har delvis kartlagt de huvudsakliga leden av leveranskedjan med anknytning till 

de produkter/tjänster som är föremål för uppföljningen. Redogör för leveranskedjans olika led 

och tillhandahåll information om geografisk lokalisering (land/region) för dessa aktiviteter där 

denna information är tillgänglig. Ange även om kartläggningen baseras på 

förstahandsinformation eller exempelvis offentlig tillgänglig information. För att uppfylla kravet 

ska ni även beskriva vilka konkreta åtgärder som vidtas för att öka spårbarheten i 

leveranskedjan. 

☐ 

Nej 
Ange fritextsvar vid behov. 

Fritext 

Skriv text här. 
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4.2 Har företaget en allmän rutin för att identifiera risker för brott mot mänskliga rättigheter, 

arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption i den egna verksamheten och i 

leveranskedjan? 

Relevant information för företagets svar omfattar: 

• Processen genom vilken företaget identifierar risker i den egna verksamheten och i leveranskedjan, och 

genom vilken ni har identifierat de risker som ni har presenterat i fråga 4.1.  

• Eventuella utmaningar företaget står inför vid identifiering av risker (exempelvis vad gäller inflytande eller 

transparens). 

4.2 Svar Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan) 

☐  

Ja 

Beskriv processen genom vilken företaget identifierar risk. Vänligen ange om och hur företagets 

process för att identifiera risk inkluderar en bedömning av risker för brott mot (välj ett eller flera 

alternativ): 

☐ Mänskliga rättigheter. Vänligen beskriv. 

☐ Arbetares rättigheter. Vänligen beskriv. 

☐ Miljöskydd. Vänligen beskriv. 

☐ Anti-korruption. Vänligen beskriv. 

Ange också om och hur företagets process för att identifiera risk inkluderar (välj ett eller flera 

alternativ): 

☐ Den egna verksamheten  

☐  Förstaledsleverantörer 

☐ Hela leveranskedjan bortom första ledet, med fokus på huvudleden i leveranskedjan 

och/eller de led där risk är mest förekommande. 

☐ 

Ja, delvis 
Vänligen utveckla ert svar. 

☐ 

Nej 
Ange fritextsvar vid behov. 

Fritext 

Skriv text här. 

 

4.3 Har företaget en allmän rutin för att prioritera risker för brott mot mänskliga rättigheter, 

arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption i den egna verksamheten och i 

leveranskedjan? 

Relevant information för företagets svar omfattar: 

• De viktigaste faktorerna genom vilka företaget prioriterar risker, med särskilt fokus på allvarlighetsgrad 

(skala, omfattning, möjlighet till gottgörelse)86 och sannolikhet för inträffande. 

4.3 Svar Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan) 

☐ 

Ja 
Vänligen beskriv företagets rutin för prioritering av risker. 

☐ 

Ja, delvis 
Vänligen utveckla ert svar. 

☐ Ange fritextsvar vid behov. 

                                                   
86 Skala avser allvarlighetsgraden av påverkan. Omfattning avser antalet individer som har eller kan 

påverkas. Möjlighet till gottgörelse avser huruvida det är möjligt att återställa eller gottgöra påverkade 

individer om påverkan inträffar. 
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Nej 

Fritext 

Skriv text här. 
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5. UPPFÖLJNING AV EFTERLEVNAD 

 
 

5.1 Hanterar företaget aktivt de identifierade riskerna som ni presenterat i ert svar på fråga 4.1? 

Relevant information för företagets svar omfattar:  

• Uppföljningsaktiviteter och andra initiativ som syftar till att minska riskerna och att säkerställa efterlevnad i 

den egna verksamheten samt i leveranskedjan för de produkter/tjänster som är föremål för uppföljning. 

Eventuella utmaningar med att hantera risker och säkerställa efterlevnad (exempelvis möjlighet till inflytande eller brist 

på transparens). 

5.1 Svar Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan) 

☐ 

Ja 

Beskriv de uppföljningsaktiviteter och andra aktiviteter som företaget genomför för att 

kontrollera efterlevnad av Villkoren för de specificerade produkterna/tjänsterna.  

☐ 

Ja, delvis 

Ni kan till exempel svara ‘delvis’ om några av riskerna hanteras, men inte alla. Vänligen utveckla 

ert svar inklusive eventuella utmaningar företaget står inför gällande hantering av risker. 

☐ 

Nej 

Ange fritextsvar vid behov. Om ni har svarat nej på grund av att företaget inte har identifierat 

några risker i svaret på fråga 4.1, vänligen ange detta.  

Fritext 

Skriv text här. 

 

5.2 Har företaget en allmän rutin för att kontrollera efterlevnad av ert policyåtagande i den 

egna verksamheten och i leveranskedjan? 

Relevant information för företagets svar inkluderar:  

• Processen genom vilken företaget kontrollerar efterlevnad av policyåtagandet i den egna verksamheten och 

leveranskedjan, inklusive:  

o processen genom vilken företaget bestämmer när och var uppföljning ska genomföras, 

o vilka aktiviteter som utförs för att hantera risker och kontrollera efterlevnad, 

o eventuella utmaningar som leverantören möter vid hantering av risker (exempelvis relaterad till 

inflytande eller transparens). 

5.2 Leverantörssvar 

5.2 Svar Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan) 

☐ 

Ja 

Beskriv hur företaget hanterar risk och/eller kontrollerar efterlevnad med särskild hänvisning till 

företagets rutiner för att– baserat på risk – bestämma när och var uppföljningsaktiviteter 

genomförs, samt vilken typ av aktiviteter som utförs. Om företaget till exempel har olika rutiner 

för den egna verksamheten och för leveranskedjan, ange detta i ert svar.   

☐ 

Ja, delvis 

Utveckla ert svar och ange eventuella utmaningar företaget möter vid hantering av risker, samt 

vilka åtgärder företaget vidtar för att hantera dessa utmaningar.  

☐ 

Nej 
Ange fritextsvar vid behov. 

Fritext 

Skriv text här. 

 

  



  

 Sida 97 

6. HANTERING AV AVVIKELSER 

 

6.1 Har några avvikelser från policyåtagandet inträffat under kontraktets/kontraktens löptid och 

om så är fallet, har företaget åtgärdat avvikelserna?   

Relevant information för företagets svar omfattar:  

• Information om avvikelser från policyåtagandet, d.v.s. inträffade brott mot mänskliga rättigheter, arbetares 

rättigheter, miljöskydd och anti-korruption i den egna verksamheten och/eller i leveranskedjan med 

anknytning till utförandet av kontraktet 

• Särskilda åtgärder som har vidtagits för att hantera avvikelsen 

• Särskild kompensation/gottgörelse för negativ påverkan som orsakats av avvikelsen 

• Huruvida företaget orsakade, bidrog till eller stod i samband med87 avvikelsen. 

• Annan information som bidrar till att förklara vissa utfall. 

6.1. Svar Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan) 

☐ 

Ja 

Ange inom vilket eller vilka områden som avvikelser inträffat (välj ett eller flera alternativ): 

☐ Mänskliga rättigheter. Beskriv om och hur företaget åtgärdade avvikelserna inklusive 

gottgörelse för eventuella kränkningar erbjudits.  

☐ Arbetares rättigheter. Beskriv om och hur företaget åtgärdade avvikelserna inklusive 

gottgörelse för eventuella kränkningar erbjudits. 

☐ Miljöskydd. Beskriv om och hur företaget åtgärdade avvikelserna inklusive gottgörelse för 

eventuella kränkningar erbjudits. 

☐ Anti-korruption. Beskriv om och hur företaget åtgärdade avvikelserna inklusive gottgörelse 

för eventuella kränkningar erbjudits. 

☐ 

Nej 
Ange fritextsvar vid behov. 

Fritext 

Skriv text här. 

 

6.2 Har företaget en allmän rutin för hantering av avvikelser i den egna verksamheten och i 

leveranskedjan? 

Relevant information för företagets svar omfattar:  

• Processen genom vilken företaget beslutar vilken åtgärd som ska vidtas vid eventuella framtida avvikelser i 

den egna verksamheten eller i leveranskedjan.  

• Hur avvikelsens allvarlighetsgrad påverkar företagets hantering av avvikelsen. 

• Hur och om företaget vidtar olika åtgärder beroende på om det har orsakat, bidragit till, eller står i samband 

med avvikelsen.  

6.2. Svar Obligatorisk information (anges i fritextfältet nedan) 

☐ 

Ja 

Vänligen beskriv processen genom vilken företaget skulle åtgärda och gottgöra för en avvikelse 

om en sådan skulle ske. Ange om ni har olika rutiner beroende på huruvida överträdelsen sker i 

den egna verksamheten eller i leveranskedjan, eller om företaget orsakar, bidrar till eller står i 

samband med avvikelsen. Indikera om ni har olika rutiner beroende på hur allvarlig 

överträdelsen är.  

☐ Vänligen utveckla ert svar. 

                                                   
87 FN:s vägledande principer skiljer på företags åtagande beroende på om det är orsakande, bidragande eller står i samband med en avvikelse. När en 

leverantör orsakar eller kan orsaka en negativ påverkan bör leverantören vidta åtgärder för att upphöra med eller förhindra denna. När en leverantör bidrar 

eller kan bidra till en negativ påverkan bör denna vidta åtgärder för att upphöra med eller förhindra detta och använda sitt inflytande till att begränsa 

ytterligare påverkan. Vanligast är att ett företag kan anses vara orsakande till avvikelser i de egna verksamheterna, och vara bidragande till avvikelser som sker i 

leveranskedjan.  Om en leverantör inte har orsakat eller bidragit till en negativ påverkan, men trots det står i samband med verksamheten där avvikelsen 

upptäckts, är situationen mer invecklad. Vad som kan komma i fråga vid bedömning av lämplig åtgärd i sådana situationer är leverantörens inflytande över 

berörd verksamhet samt kränkningens allvarlighetsgrad. 
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Ja, delvis 

☐ 

Nej 
Ange fritextsvar vid behov. 

Fritext 

Skriv text här. 
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Bilaga 6 Exempel på hur Trafikverket arbetar med 
uppföljning av sociala krav 

 

Trafikverket  

 
Sociala kontraktskrav har funnits med i Trafikverkets upphandlingar sedan 
2014. Kraven syftar till att motverka lönedumpning, bristande arbetsvillkor, 
svartarbete, diskriminering och korruption. Kraven ställs som särskilda 
kontraktsvillkor.  
De sociala kontraktskraven reglerar: 

• minimilön, minimivillkor och grundläggande rättigheter för arbetstagare i 
hela leveranskedjan 

• skatter och socialförsäkringsavgifter 

• antidiskriminering 

• förhållningssätt i etiska frågor 

Uppföljningsmodell 
Sedan hösten 2016 har Trafikverket en modell på plats för att systematisera 
uppföljningen av sociala kontraktskrav88. Uppföljning ska ske med viss bestämd 
frekvens på leverantörsmöten, via självdeklaration samt genom 
leverantörsrevisioner. 
 

Före annonsering – en första riskbedömning 
Riskbedömning i denna tidiga fas görs för att kunna planera kommande 
uppföljning av sociala krav. En första bedömning görs om kontraktet riskerar 
att brista i efterlevnaden av de sociala kraven baserat på ett antal riskfaktorer. 
Entreprenadkontrakt som överstiger ett visst värde får en högre riskklassning 
oavsett hur många riskindikatorer som kan identifieras. 
 
Riskerna i utförande av ett entreprenadkontrakt bedöms som stora om: 

• leverantörskedjan innehåller fler än 3 led 

• information om arbetsrättsliga villkor saknas eller är svåra att kontrollera 

• uppdraget inte kräver specialistkompetens 

• arbetsplatserna är utspridda och svåra att kontrollera 

• uppdraget innehåller låga priser 

 
Riskerna vid produktion av varor/tjänster samt transporter bedöms som stora 
om: 

• leverantören verkar i ett land där respekten för grundläggande rättigheter för 

arbetstagare anses låg 

• leverantören verkar i branscher där för låga löner är vanligt förekommande 

                                                   
88 Rapport. Trafikverkets strategiska inköpsarbete samt arbete med att arbetsrättsliga krav efterlevs i 

upphandlad verksamhet, 2017/29009. 
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• leverantören har många underleverantörer 

 

Kvalificering och utvärdering – lyfta frågorna 
I den här fasen handlar det om att tidigt få upp frågorna på bordet genom att 
informera via förfrågningsunderlag och vid möten med anbudsgivarna.  

 

 

Under kontraktstiden – uppföljning enligt risktrappa 
Det genomförs regelbundna genomgångar med leverantören under 
kontraktstiden. Baserat på detta görs också en förnyad riskbedömning. 
Beroende på antalet riskindikatorer som identifieras i en entreprenad tilldelas 
kontraktet låg risk (en–två indikatorer), medelhög risk (tre–fyra indikatorer) 
eller hög risk (fem indikatorer).  
 
 

 


