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Dynamiska inköpssystem solceller

› DIS Solcellsanläggning – för genomförande av totalentreprenad dvs. från 
projektering till nyckelfärdig anläggning.

› DIS Konsulter – vid utredningar, förstudier, prioritering, energiplan m.m.

› DIS Varukorg – vid kompletteringsköp eller nyanläggning med användning av 
egna ramavtal med entreprenörer.



Så fungerar dynamiska inköpssystem

› ”Återkommande anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader som är 
allmänt tillgängliga på marknaden”

› Elektronisk process

› Upphandling sker enligt villkoren för selektivt förfarande – dvs. först kvalificering 
av anbudsgivare (steg 1) och därefter genomförs upphandling (steg 2)

› Öppet för samtliga leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven 

› Leverantörer kan ansöka om kvalificering under hela DIS:ets giltighetstid 

› Giltighetstiden kan vara hur lång som helst (bara man anger längden)



Kvalificerade leverantörer



Vad är hållbara leveranskedjor?



Var kommer 
solcellerna från?



UN Global Compact

1. Stödja och respektera 
internationella mänskliga 
rättigheter inom sfären för 
företagens inflytande

2. Försäkra att deras egna 
företag inte är inblandade i 
kränkningar av mänskliga 
rättigheter

3. Upprätthålla 
föreningsfrihet och erkänna 
rätten till kollektiva 
förhandlingar

4. Eliminera alla former av 
tvångsarbete

5. Avskaffa barnarbete

6. Avskaffa diskriminering
vad gäller rekrytering och 
arbetsuppgifter

7. Stödja 
försiktighetsprincipen vad 
gäller miljörisker

8. Ta initiativ för att stärka 
ett större miljömedvetande

9. Uppmuntra utvecklandet 
av miljövänlig teknik

10. Motarbeta alla former av 
korruption, inklusive 
utpressning och bestickning.

Mänskliga rättigheter Arbetsrätt Miljö Korruption

ILO:s kärnkonventioner



Avtalsvillkor – sakfrågor

Leverantören ska under hela DIS:ets löptid tillämpa avtalsvillkoren enligt punkt 1 – 2 i varje enskilt kontrakt som ingås i DIS:et. 
Kontraktet ska fullgöras i enlighet med följande grundläggande villkor för hållbara leveranskedjor:

› FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna;

› ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr. 29, 
87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182);

› FN:s barnkonvention, artikel 32;

› den arbetsrättslagstiftning, inklusive bestämmelser om lön, arbetstid, ledighet och socialförsäkringsskydd som gäller i 
landet där arbetet utförs;

› det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där arbete utförs;

› den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs; och

› FN:s konvention mot korruption.

I de fall då internationella bestämmelser föreskriver ett starkare skydd för den enskilde än nationell lagstiftning ska leverantören 
vidta skäliga åtgärder för att följa de internationella bestämmelserna.

Åtagandet gäller för all verksamhet med anknytning till kontraktets utförande.

Leverantören ska enligt punkt 2, säkerställa att de grundläggande villkoren uppfylls av anlitade underleverantörer, i alla led. 
Leverantören ska också säkerställa att dessa underleverantörer medverkar vid uppföljning.



Avtalsvillkor – rutinkrav

För att uppfylla åtagandet enligt punkt 1 ska leverantören vidta åtgärder för att förebygga och hantera eventuella avvikelser från 
de grundläggande villkoren enligt punkterna 2.1–2.6 nedan. Åtgärderna ska vara dokumenterade och tillämpas löpande under 
hela DIS:ets giltighetstid, i den egna verksamheten och hos underleverantörer i alla led.

Leverantören ska under DIS:ets giltighetstid ha:

2.1. antagit allmänt tillgänglig policy, beslutad av högsta ledningen, som innefattar ett åtagande att respektera Villkoren,

2.2. antagit rutiner för att vidareförmedla åtagandet att respektera Villkoren i den egna verksamheten och i leveranskedjan,

2.3. utsett ansvarig på ledningsnivå som ansvarar för efterlevnaden av Villkoren,

2.4. antagit rutiner för att regelbundet genomföra riskanalyser, det vill säga identifiera och prioritera aktuella och potentiella 
risker för brister i efterlevnaden av Villkoren, innefattande en kartläggning av leveranskedjan med särskild hänsyn till 
högriskverksamheter,

2.5. antagit rutiner för att regelbundet följa upp efterlevnad av Villkoren, och

2.6. antagit rutiner för att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra och begränsa brister i efterlevnaden av Villkoren, samt 
för att vidta rättelse vid identifierade brister.

Åtgärderna ska vidtas i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter eller motsvarande.



Hur hänger det ihop med de globala målen?



De internationella ramverken



Vad är mänskliga rättigheter?

› Inneboende i alla människor oavsett nationalitet, 
bostadsort, kön, nationellt eller etniskt ursprung, 
hudfärg, religion, språk eller någon annan status. 

› Varje individ har rätt att åtnjuta mänskliga rättigheter 
utan diskriminering. 

› Rättigheterna är beroende av varandra, relaterar till 
varandra och odelbara.

› Ofta uttryckta och garanterade i lag (fördrag, 
sedvanerätt, nationell lagstiftning etc.)



Utvecklingen av rättigheterna

FN:s 
allmänna 
förklaring om 
de mänskliga 
rättigheterna

Internationell 
konvention om 
avskaffande av alla 
former av 
rasdiskriminering

Internationell 
konvention om 
medborgerliga
och politiska 
rättigheter

Internationell 
konvention om 
ekonomiska, 
sociala och 
kulturella
rättigheter 

Konvention om 
avskaffande av 
all slags
diskriminering 
av kvinnor

Konvention mot 
tortyr och 
annan grym, 
omänsklig eller 
förnedrande 
behandling eller 
bestraffning

Konvention 
om barnets
rättigheter 

Konvention för 
skydd av
migrant-
arbetares och 
deras familjers
rättigheter

Konvention om 
rättigheter för 
personer med
funktions-
nedsättning

FN:s deklaration 
om ursprungs-
befolkningars 
rättigheter

1948

1965

1966

1966

1979

1984

1989

1990

2006

2007

Åtta kärnkonventioner 

1. föreningsfrihet, organisationsrätt, 
kollektiva förhandling 

2. tvångsarbete 
3. barnarbete
4. diskriminering i arbetslivet



FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter (2011)

› Gäller för alla stater och för alla företag, oavsett 
storlek, bransch, geografiskt läge, ägarförhållande 
och struktur.

› Inga nya folkrättsliga förpliktelser och inte juridiskt 
bindande dokument. 

› Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt personer som 
tillhör grupper eller befolkningar som löper en förhöjd 
risk att utsättas för kränkning eller marginalisering.

› Vederbörlig hänsyn bör dessutom tas till de olika 
risker som kvinnor och män kan vara utsatta för.



Skydda, respektera och gottgöra

Staters
skyldighet att 

skydda 
mänskliga 
rättigheter

Behovet av 
bättre tillgång 
till gottgörelse

(ursäkt, 
ersättning, 
prövning i 

domstol etc.)

Företags ansvar 
att respektera 

mänskliga 
rättigheter



Statens skyldighet att skydda

› Regeringens politik för hållbart företagande (handlingsplan, 
statliga bolag, Upphandlingsmyndighetens uppdrag etc.)

› Svensk lagstiftning

– Hållbarhetsredovisning

– Inget lagkrav på Human Rights Due Diligence – kommer 2021!

– LOU ställer i begränsad omfattning krav på att upphandlande 
myndigheter ska föreskriva att kontraktsparter respekterar mänskliga 
rättigheter (17 kap arbetsrättsliga villkor – ILO-konventionerna). 
Samtidigt är grunderna för att utesluta en leverantör svaga eller otydliga. 



Företags ansvar att respektera

› Gäller oberoende av staters förmåga och/eller vilja att 
fullgöra sina skyldigheter, samt utöver nationella 
lagar och författningar. 

› Vidta lämpliga åtgärder för att förhindra, begränsa 
och om så är lämpligt åtgärda/gottgöra kränkningen.

› Andra åtaganden (t.ex. välgörenhet) kompenserar 
inte för underlåtenhet. 

Princip 11

Företag ska respektera de 
mänskliga rättigheterna.

Detta innebär att de ska 
undvika att kränka andras 
mänskliga rättigheter och 

bör åtgärda en negativ 
påverkan på mänskliga 
rättigheter som de är 

inblandade i.



Vilka mänskliga rättigheter?

› International Bill of Human Rights
– Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (1948)
– Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (1966)
– Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966)

› ILO:s kärnkonventioner
– Nr 29 Förbud mot tvångs- och straffarbete
– Nr 87 Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten
– Nr 98 Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt
– Nr 100 Lika lön för lika arbete, oavsett kön
– Nr 105 Avskaffande av tvångsarbete
– Nr 111 Diskriminering vid anställning och yrkesutövning
– Nr 138 Minimiålder för arbete
– Nr 182 Mot de värsta formerna av barnarbete



Vad krävs för att fullgöra ansvaret?

› Policyåtagande 

› System för tillbörlig aktsamhet (Human Rights Due
Diligence), inklusive riskanalys och riskhantering

› Processer för att göra det möjligt att gottgöra negativ påverkan



OECD Due Diligence Guidance

› Human Rights

› Employment and Industrial Relations

› Environment

› Combating Bribery, Bribe Solicitation and Extortion

› Consumer Interests

› Disclosure



Paus



Riskanalys hållbara leveranskedjor



Kartlägg leveranskedjan och länder

› Slutproduktion

› Komponenttillverkning

› Råvaruutvinning

Obs! Det är allvarlighetsgraden på risken som ska 
styra arbetet, inte hur nära risken är i kedjan. 



Kartlägg leveranskedjan och länder

Upphandlande 
myndighet

Aprilice

Slutproduktion

Komponent-
tillverkning

Råvaruutvinning

C4 Entreprenad

Slutproduktion

Komponent-
tillverkning

Råvaruutvinning

GOSOL

Slutproduktion

Komponent-
tillverkning

Råvaruutvinning

Gridcon

Slutproduktion

Komponent-
tillverkning

Råvaruutvinning

Idola Solkraft 

Slutproduktion

Komponent-
tillverkning

Råvaruutvinning

JN Solar

Slutproduktion

Komponent-
tillverkning

Råvaruutvinning

Nordic Energy 
Partner

Slutproduktion

Komponent-
tillverkning

Råvaruutvinning

OK-Q8

Slutproduktion

Komponent-
tillverkning

Råvaruutvinning

Paneltaket

Slutproduktion

Komponent-
tillverkning

Råvaruutvinning

SEBAB Solkompaniet Solvio
Svea Renewable

Solar

Slutproduktion

Komponent-
tillverkning

Råvaruutvinning



Identifiera negativ påverkan

› Landrisker är förhållanden som kan göra sektorrisker mer sannolika och relaterar 
ofta till regelverk (t.ex. anpassning till internationella konventioner), styrning (t.ex. 
inspektioner, rättsstatsprinciper, korruptionsnivå), socioekonomiska 
omständigheter (t.ex. fattigdoms- och utbildningsnivåer, sårbarhet och särskilt 
diskriminerad befolkning) samt politisk kontext (t.ex. närvaro av konflikter).

› Sektorrisker är risker som råder inom en sektor globalt som ett resultat av 
sektorns egenskaper, verksamhet, produkter och produktionsprocesser. T.ex. är 
utvinningssektorn förknippad med stor miljöpåverkan och påverkan på lokala 
samhällen, medan textil- och skoindustrin är förknippad med inskränkningar i 
fackliga rättigheter, bristande hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt låga löner.

› Produktrisker är risker relaterade till insatsvaror eller produktionsprocesser som 
används vid utveckling eller användning av specifika produkter. Om 
textilprodukter har pärlor eller broderier innebär det en högre risk för informell 
sysselsättning och otryggt arbete i leveranskedjan, medan telefoner och datorer 
generellt sett riskerar att innehålla mineraler som utvinns i konfliktområden.

Upphandlande 
myndighet

Leverantör

Slutproduktion

Komponent-
tillverkning

Råvaruutvinning



Landrisker

Produktrisker

Sektorrisker



Identifiera negativ påverkan

Landrisker

› Worldwide 
Governance 
Indicators

› Environmental 
Performance Index

› Corruption 
Perception Index



Identifiera negativ påverkan

› Katalogisera standarder och sakfrågor

› Ta hänsyn till olika sorters rättighetsinnehavare

– Arbetare
– Människor i omgivande samhällen
– Människorättsförsvarare

› Ta hänsyn till särskilt sårbara grupper



Identifiera negativ påverkan

Särskilt sårbara grupper

› Ursprungsbefolkningar

› Kvinnor

› Personer som tillhör en nationell eller etnisk, religiös eller 
språklig minoritet

› Barn

› Personer med funktionsnedsättning

› Migrerande arbetare och deras familjer 

› Personer som befinner sig i väpnade konflikter

Uigurer i läger i Xinjiang



Identifiera negativ påverkan

CSR Risk Check

MVO Nederland CSR Risk Check

Fler exempel på källor finns i 
materialet ni får (zip-fil)

https://www.mvorisicochecker.nl/en


Prioritering av risker 

Allvarlighetsgrad

Konsekvens

S
an

n
o

lik
h

et

1. Barnarbete
2. Tvångsarbete
3. ….
4. ….
5. ….
6. …. 

Mindre Måttlig Större Kritisk



Prioritering av risker

Allvarlighetsgraden är en sammanslagning av vikten av den negativa påverkan, omfattningen av den 
negativa påverkan samt huruvida den negativa påverkan går att rätta till. 

+ +



Förhindra och begränsa negativ påverkan

› Ta hänsyn till riskanalysen i leverantörsbedömningen
– ”rutiner för att regelbundet genomföra riskanalyser, det vill säga identifiera och prioritera aktuella och 

potentiella risker för brister i efterlevnaden av Villkoren, innefattande en kartläggning av leveranskedjan med 
särskild hänsyn till högriskverksamheter,”

› Vidareförmedla avtalsvillkoren/policyåtagandet/uppförandekoden
– ”rutiner för att vidareförmedla åtagandet att respektera Villkoren i den egna verksamheten och i 

leveranskedjan”

› För dialog med leverantören och följ upp leverantörens arbete, vid behov via revision
– ”rutiner för att regelbundet följa upp efterlevnad av Villkoren”

› Avvikelsehantera (inklusive eventuell gottgörelse)
– ”rutiner för att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra och begränsa brister i efterlevnaden av Villkoren, 

samt för att vidta rättelse vid identifierade brister”



Uppföljning – tvångsarbetet i Kina 



Vad har hänt? 

Australian Strategic Policy 
Institute: Uyghurs for Sale

NYTimes: Chinese Solar 
Companies Tied to Use of 
Forced Labor

https://www.aspi.org.au/report/uyghurs-sale
https://www-nytimes-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.nytimes.com/2021/01/08/business/economy/china-solar-companies-forced-labor-xinjiang.amp.html


Riskområden 
› Bomullsproduktion

› Textil- och klädindustrin

› Elektroniktillverkning, inklusive mobiltelefoner och skrivare

› Sällsynta jordartsmetaller och annan utvinning

› Jordbruksproduktion

› Plastproduktion

› Rengöringsmaterial och kemikalier

› Medicinsk utrustning

› Elektriska maskiner

› Mekaniska apparater

› Leksaker och sportutrustning

› Fordon



Brev med krav på uppföljningsåtgärder

Baserat på: 

1. Call to action on human rights abuses in the Uyghur Region in the apparel and textile sector

2. Xinjiang Supply Chain Business Advisory

3. Vår situation som offentliga upphandlare (frihandelsregler  ändrad bevisbörda, LOU-regler osv.)

› Annex 1: indikatorer på just den här typen av tvångsarbete

› Annex 2: lista på de 37 fabriker som nämns i Uyghurs for Sale

› Template for Follow-up in China (Excel)

https://enduyghurforcedlabour.org/call-to-action/
https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/pdfs/2569-xinjiang-supply-chain-business-advisory-final-for-508/file


Pågående uppföljning 

Solceller

› SKL Kommentus följer upp 4 (+ 9) leverantörer av solcellslösningar

› Deadline 28 februari

› Dialog och samarbete med Svensk Solenergi



Begärt stöd från regeringskansliet

Frågan är för stor för LOU 17:4

› Uttalande om överföringarna av uigurer för tvångsarbete till östra Kina

› Investeringsavtalet: krav på att Kina ratificerar ILO-konventionerna 

› Sanktioner (EU:s nya sanktionsregim)

› HRDD-lagstiftning (Sustainable Corporate Governance) 

› Lagstiftning om och system för importdata

› Samordning mellan UD och Finansdepartementet



Frågor & svar



Frågor för er att ta med er

› Hur stort utrymme har hållbara leveranskedjor i ert företags hållbarhetsarbete? 

› Hur arbetar ni med spårbarhet och transparens i leveranskedjan?

› Finns Kina i er leveranskedja, på slutproduktions-, komponent- eller råvarunivå?

› Hur kan ni samverka inom branschen? 



Tack!

Kristin Tallbo

Hållbarhetsstrateg

08-709 59 96

kristin.tallbo@sklkommentus.se


