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Leverantörsled; inköp och upphandling 
Nu ett nytt kompetenskrav! 

•  Miljö 

•  Mänskliga rättigheter 

•  Anti-korruption 

•  Arbetsrätten 

fyra tunga discipliner, och ännu tyngre blir dessa i 
högriskländer 

 

 

maj 20, 2016 2 



UN Global Compact 2013: ”Wake up and smell the 
coffee” 

•  A comprehensive survey of 1,712 corporate members of the 
Global Compact from 113 countries; CEO recognise the need 
but lack concrete actions. 

•  Ban Ki Moon: “much more needs to be done to deepen 
sustainability efforts in how they think and act, from boardrooms 
to supply chains.” 

•  Turning a blind eye to sustainability issues is a "ticking time 
bomb". 
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Undersökningar gjorda av FNs Global Compact  visar att lite mer än hälften 
av de tillfrågade 2000 bolagen kommunicerar vad som förväntas av deras 
leverantörer, men bara 16% reviderar sina leverantörer.  
 
På frågan varför inget eller lite görs hävdar 33% att den här typen av 
granskning inte är en prioritering, 27% hävdar att de inte har kapacitet, 21% 
hävdar att de saknar kunskap på området, 18% säger att de inte har tillräcklig 
information om sina leverantörer, 17% menar att affärsnyttan inte är tillräckligt 
tydlig, och 13% hävdar att de saknar ekonomiska resurser för att kunna 
kontrollera sin leverantörskedja.  
  



20 Swedish (MNC) Head of Supply Chain (or similar) 
were asked in 2014: 

”How do you work with supply chain and CSR” 

•  16 responded: “by letting supplier sign the CoC” 

•  Other four responses: 
–  We have a code but no one knows how to follow up or verify even if supplier signs it. 
–  We send out self-assessments every year and keep them in a database. 
–  We have declared importance of good suppliers in our sustainability report, but we 

don’t verify whether CoC is complied with. 
–  We have outsourced compliance through audits. Otherwise ”these things” are more 

head office concerns not really changing line-management so much. 
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Due diligence: internt och externt 

•  Due diligence; självbesiktning 
(hälsokontroll)  

•  Förmågan / kompetensen att förstå 
konsekvensanalyser inom 
hållbarhetsspektrumet 

•  Due diligence; besiktning och 
genomlysning av affären/affärspartner etc.  
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Ledningsstruktur och styrning av hållbarhetsarbetet 
Förväntningar anpassas till utvecklingsgrad 

7 maj 20, 2016 

Grundläggande nivå Forts. Grundläggande nivå Utvecklad nivå 

•  Självbesiktning; due diligence 
 
•  Riskanalys för identifiering av 

mest relevanta hållbarhets-
aspekter. Åtgärdsplan vid 
behov. 

 
•  Uppförandekod som täcker 

hållbarhetsaspekter. (MR) 
 
•  Interna riktlinjer och rutiner. 
 
•  Mål på kort/lång sikt som följs 

upp kontinuerligt (diskussions-
punkt vid styrelsemöten). 

 
•  Utbildningsprogram för 

anställda. 
 
•  Rutiner för incidenthantering. 
 
•  Rutiner för återrapportering. 

•  Krav i uppförandekod 
inkluderas i avtal med 
affärspartners/leverantörer 
(riskbaserat). 

 
•  Rutiner för uppföljning av 

åtgärdsplanen. 
 
•  Uppföljning av förändringar 

inom branschen som kräver 
ytterligare riktlinjer. 

 
•  Rutiner för sanktioner och 

disciplinära åtgärder vid 
överträdelse av uppförande-
kod (anställda och 
affärspartners). 

 
•  Bolaget har någon erkänd 

certifiering/standard, t.ex. ISO, 
Global Compact. 

 
•  Intern rapporteringskanal. 

•  Implementering i dotterbolag. 
 
•  Rapportering enligt GRI. 
 
•  Helpdesk/intranät/motsvarande 

för anställda. 
 
•  Återkommande utvärdering av 

hållbarhetsarbetet. 
 
•  Hållbarhetsaspekter inkluderas 

i DD vid förvärv. 
 
•  Obligatoriskt, återkommande  

utbildningsprogram (e-learning 
och face-to-face). 

 
•  Externt vissel-blåsarsystem 

(utvärdering och ev. 
Implementering). 

 
•  Ytterligare åtgärder beroende 

på riskprofil och resurser. 



Ansvarsfulla leverantörsled 

De grundläggande momenten i ett 
uppföljningsprogram är: 

•  Tydlighet gentemot högriskleverantörer genom 
systematisk information och utbildning kring 
avsikt med sin uppförandekod och dess 
uppföljning. Här måste tydligt understrykas 
varför och hur detta avses göras.  

•  Annonserade och oannonserade (bör stå i 
kontraktsklausuler) revisioner utförda av 
sakkunniga inom sociala & miljöfrågor, och hög 
landsmässig kunskap. 

•  Handhållningsprogram/förbättringsprogram 
tillsammans med leverantören där bolaget som 
köpare tillsammans med leverantören försäkrar 
sig om stegvis förbättring inom områden som 
avviker.  

 

8 maj 20, 2016 



ISO 14001-     check V  



SA 8000-     check V 



Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn i de nya 
upphandlingsdirektiven 

•  Möjligheterna att ta miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn ges en mer framträdande 
roll i 2014 års upphandlingsdirektiv.  

•  EU-lagstiftarens avsikt att krav på miljö- social- och arbetsrättsliga hänsyn bör 
integreras i offentliga upphandlingar, vilket kommer till uttryck i såväl skälen som i 
artiklar.  

•  Flera bestämmelser rör hållbar upphandling. En central bestämmelse är artikel 18.2 om 
principer för upphandling. 

•  ILO och Miljö starka ”ska-krav”.  
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Det nya redovisningskravet 

•  Direktivet ska implementeras i svensk lagstiftning och kommer att tillämpas första 
gången under det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016. De 
nya rapporteringskraven kommer omfatta ungefär 2 000 svenska företag.  

•  En beskrivning av den hållbarhetspolicy som företaget följer och hur företaget granskar 
sina leverantörer för att identifiera, förebygga och mildra negativa 
hållbarhetskonsekvenser  
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Modern Slavery Act 2015 
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Bevakning av arbetare; inga toalettbesök, inget prat, femtonminuters lunch. 



”Dricks”-vatten 





Malaysia; 4 duschar på 35 arbetare 



  



Malaysia; en toalett på 35 arbetare 



Det viktigaste av allt! 

•  Due diligence; självbesiktning 
(hälsokontroll)  

•  Förmågan / kompetensen att förstå 
konsekvensanalyser inom 
hållbarhetsspektrumet 

•  Due diligence; besiktning och 
genomlysning av affären/affärspartner etc.  

 

 

TACK! 
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