
 

 

 

Välkommen på seminarium 16 september i Luleå: 

 

 Schysst IT-upphandling: Så främjar du 
mänskliga rättigheter genom rätt krav och 
uppföljning 

 
Svenska myndigheter upphandlar datorer, smarta telefoner och andra elektronikprodukter för stora 
belopp varje år. Risken är dock stor för svåra arbetsvillkor och att mänskliga rättigheter inte 
respekteras vid produktionen av varorna.  
 
Med rätt upphandlingsmetoder kan inköpare minska risken för att mänskliga rättigheter påverkas 
negativt vid framställningen av IT-produkter. Vid det här seminariet utforskar vi vilka metoder och 
verktyg upphandlande myndigheter kan använda för att främja goda arbetsvillkor i produktionsleden. 
Region Stockholm delar med sig av sina erfarenheter och strategiska metoder för att ställa och följa 
upp sociala krav vid IT-upphandlingar. Dessutom berättar Electronics Watch om sin innovativa modell 
för uppföljning där både lokala organisationer och arbetstagare på fabriker engageras i arbetet med 
att kontrollera arbetsvillkoren.  
 
Seminariet är kostnadsfritt och riktar sig i första hand till upphandlare, strateger och beslutsfattare 

på upphandlande myndigheter. Seminariet kommer att ge stort utrymme för diskussion och frågor.  

Tid: 16 september, 2019 klockan 13.00-16.00 

Plats: Kulturens hus 

Anmälan: görs senast den 15 augusti på följande länk: https://forms.gle/xeX1QxSnwnPeGChY8 

Kontakt: Linda Scott Jakobsson, Swedwatch linda@swedwatch.org 

mailto:linda@swedwatch.org


  

This project is funded by the European Union and partly co-funded by Sida. This document has been produced with the 
financial assistance of the European Union and the Government of Sweden. The contents of this document are the sole 
responsibility of Swedwatch and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union 
or the Government of Sweden. 

 

 

 

 

Seminariet ges inom ramen för Make ICT Fair som finansieras av Europeiska unionen och till viss del av Sida. 

Make ICT Fair är en EU-omfattande kampanj som syftar till att förbättra arbetstagares och lokalsamhällens liv 

och arbetsvillkor längs produktionskedjorna för IT.  

        

 

 

 

13.00 Välkomna och introduktion till programmet 

✓ Risker för negativ påverkan på mänskliga rättigheter i leverantörsleden för IT-

produkter – tillverkning och mineralutvinning. Björn Claeson, chef för Electronics 

Watch och Linda Scott Jakobsson, researcher på Swedwatch med fokus på 

offentlig upphandling. 

 

 

✓ Electronics Watchs uppföljningsmodell: Hur fungerar den och  

hur kan den tillämpas av upphandlande myndigheter?  

Björn Claeson, chef för Electronics Watch 

Electronics Watch är en oberoende, ideell organisation som  

granskar arbetsvillkor i leverantörsleden för IT-produkter åt  

offentlig sektor genom att engagera arbetstagare och lokala  

organisationer i arbetet. Organisationen har över 300 medlemmar globalt från 

offentlig sektor.    

 

14.30 Kaffe 
 

✓ Region Stockholm: erfarenheter av effektiva metoder för  

tillämpning av sociala krav inom IT-sektorn.  

Kathleen McCaughey, strateg hållbara leverantörskedjor,  

Region Stockholm 

Region Stockholm ligger i framkant internationellt i arbetet  

med att ställa och följa upp sociala krav i IT-upphandlingar.  

Genom kravställan på flera nivåer och metodisk uppföljning arbetar myndigheten 

strategiskt och nyskapande för att minska risker i leverantörsleden och verka för 

hållbara leverantörsled.  

 

✓ Panel: Ställ dina frågor till talarna! 

 

16.00 Avrundning och sammanfattning  

 

 

  

 


