
  Hållbar upphandling 2.0 

Pauline Göthberg 
Ekon. Dr.  

Nationell samordnare 
pauline.gothberg@sll.se 



Uppförandekod för leverantörer 

Landsting och regioner ska bedriva sina 
verksamheter så att de främjar en 
hållbar utveckling. I enlighet med det 
ska vi verka för att de varor och tjänster 
som köps in är framställda under 
hållbara och ansvarsfulla förhållanden. 







•  Vi kan inte bedriva hälso- och sjukvård i Sverige på 
bekostnad av människors lidande i andra länder 

•  Genom vår gemensamma köpkraft kan vi skapa en 
efterfrågan på hållbara produkter och tjänster.  

•  Riskhantering – ekonomisk risk, anseenderisk 

Varför?  



Hållbar upphandling – ett effektivt styrmedel?  



•  Behov av att förtydliga kraven och rutiner för 

uppföljning 

•  Samverkansavtal med SKL Kommentus  

•  Harmonisera med Upphandlingsmyndighetens 

krav 

Hållbar Upphandling 2.0 



FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter 



•  … utöva fullgod tillsyn när de ingår avtal med, eller lagstiftar om, företag 
som ska tillhandahålla tjänster som kan påverka människors åtnjutande 
av de mänskliga rättigheterna. (UNGP 5) 

•  Stater bör verka för att företag som de genomför affärstransaktioner med 
respekterar de mänskliga rättigheterna. (UNGP 6) 

Stater bör 



1
0	

HÅLLBAR UPPHANDLING – 5 STEG 

1. Uppförandekod	

2. Kontraktsvillkor 

3. Uppföljning	

5. Åtgärdsplan 

4. Revision 

6 krav på processer & ru/ner för a3 säkerställa 
e7erlevnad av uppförandekoden: 
- Policyåtagande
- Ansvarsfördelning 
- Riskanalys
- Vidareförmedling av krav
- Uppföljning av krav
- Avvikelsehantering

VÄGLEDANDE DOKUMENT
Vad innebär kraven?

Uppföljning	av	
systema4skt	

arbete	
• Kontroll	av	
processer	

Kontroll	av	
prak4sk	

4llämpning	
• Urval	av	
produkter	

På-plats-
revision	



Läkemedel 

GEMENSAMMA KONTRAKTSVILLKOR 

Ak/vt verka för a3…

Varor eller tjänster som levereras är framställda/uUörda 
under förhållanden som är förenliga med följande 
grundläggande villkor: 

•  FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
räWgheterna (1948)

•  ILO:s å3a kärnkonven/oner nr 29, 87, 98, 100, 
105, 111, 138 och 182

•  FN:s barnkonven/on, ar/kel 32
•  det arbetarskydd och den arbetsmiljölags/7ning 

som gäller i /llverkningslandet
•  den arbetsrä3, inklusive lags/7ning om 

minimilön, och det socialförsäkringsskydd som 
gäller i /llverkningslandet.

•  den miljöskyddslags/7ning som gäller i 
/llverkningslandet

•  FN:s deklara/on mot korrup/on

Genom a3… 

Leverantören ska ha processer som behövs för a3 uppfylla de 
Grundläggande Villkoren samt kunna visa på hur man löpande 
underhåller och styr dessa processer. De ska minst innehålla:  

1.  E3 policyåtagande
2.  En intern ansvarsfördelning
3.  Ru/ner för riskanalys
4.  Vidareförmedling av krav
5.  Uppföljning av krav
6.  Ru/ner för avvikelsehantering



Läkemedel 

VÄGLEDNING 



Textilier 

IT & Komm 

Medicinteknik 

Läkemedel 

Förband och 
sårvårdsprodukter 

Livsmedel 

Handskar & 
op. artiklar 

Instrument 
A 

D 

E 

H 

B 

C 

F 
G 

ANSVARSOMRÅDEN 



Riskanalyser och handlingsplaner (2016-2018) 

8	RISKANALYSER	

HANDLINGSPLAN	
Prioritera	de	vik4gaste	riskerna	i	kedjan	
Mål	(Agenda	2030)	
Ak4viteter	(uppföljning,	dialog,	utveckling)	



www.hållbarupphandling.se 
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