
   

 

Workshop: 
Offentlig upphandling och mänskliga rättigheter – 

hur minskar vi risken för kränkningar?  
 

 

                      Foto: Vilhelm Stokstad 

 

Hur kartlägger vi risker för kränkningar av arbetsrätt och mänskliga rättigheter i globala leverantörsled 

kopplade till upphandling? Hur kan krav ställas och följas upp så att de får effekt i praktiken? 

Välkommen till en workshop om praktisk tillämpning av social kravställan i offentlig upphandling med 

fokus på mänskliga rättigheter. 

Många varor som upphandlas i Sverige riskerar att framställas på ett sätt som bryter mot internationella 

konventioner om mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Om kraven är rätt ställda och följs upp, kan 

villkoren för arbetstagare längs leverantörskedjorna förbättras.  

Vilka möjligheter och metoder finns för att ställa sociala krav och hur kan upphandlande myndigheter 

arbeta systematiskt med uppföljning? Swedwatch arrangerar en workshop om hur sociala krav i offentlig 

upphandling praktiskt kan tillämpas. Workshopen riktar sig i första hand till dig som är upphandlare, 

arbetar med inköp eller hållbar utveckling i offentlig verksamhet. 

 



   

 

 

Innehåll 

Workshopen är praktiskt orienterad och omfattar metoder för riskanalys och prioritering, vilka slags krav 

som kan ställas och hur, samt vad vi bör tänka på redan i planeringsfasen. Vi går också igenom hur 

uppföljning kan genomföras för att få maximal effekt. 

Vi varvar teori med praktik genom gruppövningar, diskussionsfrågor och exempel från verkligheten. 

Utgångspunkt är avtalsområden från deltagarnas egna verksamhet, som vi sedan använder i 

gruppövningarna.  

Observera att workshopen helt och hållet behandlar sociala krav utifrån mänskliga rättigheter i globala 

leverantörsled. Social integrering och kollektivavtalsliknande villkor i Sverige kommer inte att behandlas 

alls. 

Workshopledare  

Linda Scott Jakobsson är upphandlingsspecialist och researcher på Swedwatch. Hon är statsvetare och har 

under flera år arbetat med sociala krav och hållbara inköp och upphandlingar i kommunal verksamhet. 

Hon ansvarar för Swedwatchs helpdesk för sociala krav och utför löpande uppdrag åt upphandlande 

myndigheter samt utbildar på området. 

Plats  

Piperska muren, Scheelegatan 14 på Kungsholmen i Stockholm (promenad 10 minuter från T-centralen, 

alternativt Rådhusets tunnelbanestation). 

Datum 

10 november 2017, kl. 9-16.30 

Kostnad 

Workshopen kostar 5 900 kronor exklusive moms inklusive lunch, fika och material.  

Anmälan 

Anmälan sker via ett formulär på denna länk: https://goo.gl/forms/zjdVEScfGQqOZB2X2 

Praktiska detaljer 

Den som inte kan ta med en egen dator anmäler det vid registreringen så löser vi det. 

Om Swedwatch 

Swedwatch granskar företag, offentliga aktörer och investerares påverkan på mänskliga rättigheter och 

miljö i det globala syd. Syftet är att minska sociala och miljömässiga missförhållanden kopplade till 

företags verksamhet i utvecklingsländer. Swedwatch har länge varit en aktiv aktör inom offentlig 

upphandling och har en helpdesk för sociala krav som på uppdrag av offentlig sektor utför 

leverantörsrevisioner, riskanalyser, utformar sociala krav och utbildar på ämnet. Läs mer på 

www.swedwatch.org  

 

 

https://goo.gl/forms/zjdVEScfGQqOZB2X2
http://www.swedwatch.org/


   

 

 

 
 

Program 
 

9.00 Välkomna! Incheckning. Om dagens upplägg och kort om Swedwatch 

9.15 Så arbetar vi med sociala krav i min organisation idag. Mina utmaningar och behov. 

Gruppdiskussioner. 

9.35 Risker i globala leverantörsled – rapport från fältet. Exempel på olika typer av 

kränkningar; arbetsrätt, miljö, MR, korruption. Hur tar vi reda på risker? 

10.15 Kaffe 

10.40 Gruppövning: Val av avtalsområde (case): Riskanalys och prioritering av våra avtal, 

branschens mognadsgrad – gruppresentation 

11.20 Kravens logik och uppföljning: Vad kan vi förvänta oss av företagen? Hur kan kraven 

följas upp och vad ska redovisas? Möjligheter och utmaningar, exempel från verkligheten. 

12.15 Lunch 

13.15 Gruppövning: Kravställan och uppföljning. Vi använder våra case. 

14.15 Kaffe 

14.35 Gruppresentation 

15.00 Sanktioner och åtgärder: Hur kan vi skapa långsiktig förbättring och vad är rimliga 

sanktioner?  

15.45: Sammanfattning av dagen. Utcheckning.  

16.00 Slut för idag 

 


