Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling
Ett samarbete mellan Sveriges landsting och regioner

Sveriges landsting och regioners uppförandekod bidrar
till bättre arbetsförhållanden och ökad transparens vid
tillverkning av datorer!
"The Swedish county councils have
made a significant contribution to
the practice of human rights due
diligence in global supply chains,
and helped to increase the capacity
of both its contractor, an IT reseller,
and a global computer brand to
manage their supply chains
responsibly." (Electronics Watch,
2016)

Du kanske har undrat om vårt nationella arbete med hållbar upphandling har någon
effekt? Kan vi verkligen påverka arbetsförhållanden i fabriker i andra länder? Är det
möjligt att få relevant information om risker och avvikelser från våra leverantörer? Och
när det gäller upphandling av IT – kan vi verkligen påverka globala leverantörer? Enligt
en ny rapport från Electronics Watch är svaret ”ja”!

Electronics Watch publicerar rapport
Electronics Watch har nyligen publicerat en rapport om det nationella samarbetet med
Socialt Ansvarstagande i Offentlig Upphandling. I rapporten beskrivs Stockholms läns
landstings uppföljning av de sociala krav som har ställts på 13 IT-leverantörer av bland
annat persondatorer, bildskärmar, servrar, surfplattor m.m. Fokus i Electronics Watch
rapport har varit på lärdomar från den uppföljning som gjorts av landstingets leverantör
av persondatorer, IT-återförsäljaren Atea samt dess underleverantör Dell.

I november 2013 publicerade den danska organisationen DanWatch en rapport som
pekade på brott mot arbetares rättigheter i fyra it-fabriker i Kina. Dessa fabriker
levererade produkter till bland annat Dell som är en stor leverantör till många landsting
och regioner. I början av 2014 fick det nationella samarbetet kännedom om detta och
har sedan dess arbetat för att komma till rätta med bristerna.

Förbättringar som noterats i landstingets avtalsuppföljning
Förbättrade arbetsförhållanden – Dell har under 2014 och 2015 fördjupat sitt arbete
med att skapa bra arbetsvillkor för medarbetare i de fabriker som tillverkar
Dellprodukter. Kravställning och uppföljning av underleverantörer har skärpts.
Ökad transparens – IT-branschen har präglats av mycket sekretess vilket försvårar
möjligheter att kontrollera efterlevnad av Sveriges landsting och regioners sociala
avtalsvillkor. Dell är idag transparenta och tillhandahåller den information som är
nödvändig för att kontrollera arbetsvillkor och andra sociala villkor. Dell har också skärpt
sina avtal med underleverantörer för att kunna dela information om arbetsförhållanden
med kunder.
Ökat engagemang – Dell och Ateas arbete med socialt ansvarstagande vid produktion
präglas idag av en större samverkan, tydligare ansvarsfördelning och beslutsvägar samt
ett ökat engagemang.

Nästa steg
Det finns fortfarande stora hållbarhetsutmaningar i leverantörskedjor vid produktion av
IT-produkter. Nu försätter Stockholms läns landsting, tillsammans med Atea och Dell,
arbetet med hur man ytterligare kan stärka respekten för mänskliga rättigheter och
arbetares rättigheter utifrån en fastställd åtgärdsplan.
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