
Så hanterar du 
hållbarhetsrisker i 
leveranskedjorna
Avropadagen
20 maj 2022



Upphandlingsmyndighetens roll

Utvecklar, förvaltar och stödjer offentliga 
upphandlingar.

Verkar för en rättssäker, effektiv och 
hållbar upphandling. 

Bidrar till den offentliga upphandlingens 
strategiska betydelse tas till vara och att 
den bidrar till att främja innovativa 
lösningar.

Vi är statistikmyndighet med ansvar för 
att utveckla, förvalta och sprida statistik 
om offentlig upphandling.
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Upphandlingsmyndigheten 
ska öka kännedomen om hur 
offentlig upphandling kan bidra till 
genomförandet av Agenda 2030 och 
de globala målen för hållbar 
utveckling.

Agenda 2030



Förslag: ny skyldighet 
att beakta vissa 
samhällsintressen
”En upphandlande myndighet ska 
beakta klimatet vid offentlig 
upphandling. Myndigheten ska 
även beakta miljön, människors 
hälsa, djuromsorg samt sociala och 
arbetsrättsliga aspekter när det är 
relevant med hänsyn till 
upphandlingens syfte. ” (Ds 
2021:31)



Arbetsrättsliga villkor

 Arbetsrättsliga villkor ska ställas 
vid upphandlingar över 
tröskelvärdet (enligt LOU, LUF 
och LUK) om det är behövligt.

 Villkoren ska fastställas enligt 
ILO:s kärnkonventioner om 
arbetet utförs i andra länder.

 Villkoren ska omfatta 
underleverantörer som ”direkt 
medverkar” till att fullgöra 
kontraktet.



ARBETE I SVERIGE
- enligt kollektivavtal

ARBETE UTANFÖR SVERIGE
- enligt ILO:s 

kärnkonventioner





Filmer om hållbara 
leveranskedjor
 Filmer om hållbarhetsrisker i 

leveranskedjor inom områdena:
 Mänskliga rättigheter
 Arbetares rättigheter
 Miljöskydd
 Anti-korruption

 Introduktionsfilm

https://www.youtube.com/watch?v=jO-__hKQwoI&list=PLTutjsNo5TQAQy1oZ-B3xwUvahLXsuRTl&index=7&t=0s


Att genomföra riskanalyser

 Steg 1: kartlägga leveranskedjan
för aktuell vara eller tjänst

 Steg 2: identifiera i vilka länder
och regioner produktionen sker

 Steg 3: samla in information om 
situationen för mänskliga
rättigheter, arbetares rättigheter, 
miljön och anti-korruption

 Steg 4: analysera information 
som samlats in i steg 1 - 3



Identifiera 
hållbarhetsrisker i 
leveranskedjan
Många varor tillverkas i komplexa 

leveranskedjor i flera olika länder.

 Innehåll riskanalystjänsten:

Beskrivning av leveranskedjan

 Information om ursprung

 Information om risker

Så hanterar du riskerna





Inriktning på revideringen av 
kontraktsvillkor om tillbörlig 
aktsamhet

 Tydlighet! 

 Närma oss skrivningarna i riktlinjerna 
som ligger i linje med kommande EU-
lagstiftning 

 Utveckla sakfrågorna

 Eventuella tillägg

 Särskilt sårbara grupper, nolltolerans 
mot attacker på 
människorättsförsvarare, 
spårbarhetskrav och gottgörelse

 Tillägg för konfliktmineraler (text som 
kan användas där det är relevant) 

 Uppföljning och sanktionsmöjligheter



Stöd i upphandlingsfasen

 Kontraktsvillkor tillbörlig 
aktsamhet för hållbarhet

 Bilaga 1a: arbetsrättsliga villkor 
enligt ILO:s kärnkonventioner 

 Bilaga 1b: hållbara 
leveranskedjor

 Uppföljningsmallar

 Vägledning



Internationella 
riktlinjer
 Ansvaret gäller fullt ut och på lika 

villkor för alla företag
 Ansvaret avgörs av 

allvarlighetsgraden samt om 
företaget är orsakande, bidragande
eller är kopplad till negativ påverkan.
 Företag anses vanligtvis vara 

orsakande till negativ påverkan i 
de egna verksamheterna, och 
bidragande till negativ påverkan 
som sker i leveranskedjan. 



Leverantörens 
åtaganden

 Basnivå – bilaga 1a

 ILO:s kärnkonventioner 

 Avancerad nivå – bilaga 1b

 Mänskliga rättigheter

 Arbetares rättigheter

 Miljö

 Affärsetik



Hur leverantören säkerställer efterlevnaden

 Leverantören ska ha en process för tillbörlig aktsamhet för att 
identifiera, förhindra, begränsa och redogöra för hur den hanterar 
faktisk och potentiell negativ påverkan. 

 Detta omfattar:
 2.1 Integrera åtagandena i policyer och ledningssystem
 2.2 Identifiera och bedöma negativ påverkan
 2.3 Förhindra och begränsa negativ påverkan (orsaka, bidra)
 2.4 Använda inflytande för att begränsa negativ påverkan (kopplad 

till)
 2.5 Följa upp åtgärderna
 2.6 Klagomålsmekanism
 2.7 Gottgörelse



Uppföljning och avvikelsehantering 

 Rapporteringsskyldighet (nolltoleransavvikelser) 
 Uppföljning 
 Egenrapportering 
 Spårbarhet i leveranskedjan 
 Revision 
 Dialog 

 Hantering av avvikelser
 Rättelse, vite, avropsstopp (vid ramavtal), uppsägning 
 Vid nolltoleransavvikelser har UM rätt att säga upp kontraktet 

(nolltoleransavvikelser definieras som tvångsarbete, barnarbete, 
allvarlig miljöskada, storskalig korruption och attacker på miljö-
och människorättsförsvarare) 



Uppföljning – en stegvis process



Vägledning

 Vägledning kring hur 
kontraktsvillkoren (punkt 1-5) ska 
tillämpas.
 Vad ska processen för tillbörlig 

aktsamhet innehålla för att 
anses vara tillräcklig?

 Ordlista 
 Läs mer! Förslag på fördjupande 

vägledningar som leverantören 
kan ta hjälp av.



Mer inspiration och vägledning 
hittar du på vår webbplats 

upphandlingsmyndigheten.se

Tack!
@uhmynd

Upphandlingsmyndigheten

@upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten

Frågeservice
Telefon: måndag – torsdag kl. 9-12
Chatt: måndag – torsdag kl. 13-15, fredag kl. 9-12
Frågeportalen: dygnet runt
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