
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
CSR hos Inoff Inred AB  
Framtagning av strategidokument för arbete med 
CSR åt Inoff Inred AB  

HUVUDOMRÅDE: Produktutveckling  
FÖRFATTARE: Dennis Ilin, Ida Swenson  
HANDLEDARE: Jonas Bjarnehäll  
JÖNKÖPING 2016 Maj 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom produktutveckling. 
Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 
Examinator:  Mirza Cenanovic 
Handledare:  Jonas Bjarnehäll  
Omfattning:  15 hp  
Datum: 2016-05-28 



Abstract 

 

Abstract 
Background: Inoff Inred AB is a furniture company that supplies furniture for 
public spaces. In recent years the company has noticed that their customers want to 
include Inoff's products in public procurements. In order to participate in public 
procurements companies need to comply with the social- and environmental 
requirements. These requirements are an essential part of the concept of Corporate 
Social Responsibility (CSR). Inoff has therefore asked the authors to investigate how 
the company should extend their efforts in regards to CSR. Furthermore the authors 
are to provide a strategy document that shows their willingness to work with issues 
relating to social and environmental matters. 

Objective: The aim of this work is to develop an industry specific strategy to Inoff. 
The document will be the basis for its future work on CSR-related issues. To fulfill the 
purpose, the authors have answered three questions: 

1. What is required of furniture companies working towards public 
procurement? 

2. What parts of the initial work with CSR stakeholders consider being most 
important? 

3. How are Inoff prospects regarding work with CSR? 

Method: The authors have used both qualitative and quantitative methods and also 
undertaking literature studies, surveys, interviews and stakeholder analyses. 

Result: The authors produced a strategy document that Inoff will be able to use in 
their future CSR related activities.  The strategy document identifies the 
requirements that Inoff and their suppliers will submit to. The strategy document 
also describes in what way Inoff will meet these requirements.  

Conclusion: The purpose of the essay has been fulfilled as the authors have 
produced a strategy document that is specific for the industry that Inoff is a part of. 
Inoff are pleased with the result and they intend to use it in their future efforts with 
CSR. 
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Sammanfattning 
Bakgrund: Inoff Inred AB är ett möbelföretag som levererar möbler till offentlig 
miljö.  Under de senaste åren har företaget märkt att deras kunder vill ha med Inoff:s 
produkter i offentliga upphandlingar. För att få delta i offentliga upphandlingar krävs 
det att företagen lever upp till högt ställda krav beträffande exempelvis till socialt- 
och miljömässigt ansvarstagande. Dessa delar ryms i begreppet Corporate Social 
Responsibility (CSR). Inoff har därför bett författarna att utreda hur de bör arbeta 
med CSR-relaterade frågor i ett inledande skede, samt leverera ett strategidokument 
som visar på deras ambition att arbeta med frågor rörande sociala och miljömässiga 
frågor.  

Syfte: Syftet med detta arbete är att ta fram ett branschspecifikt strategidokument åt 
Inoff Inred AB. Dokumentet ska kunna ligga till grund för företagets framtida arbete 
med CSR-relaterade frågor.  

För att uppfylla syftet har författarna använt sig av tre frågeställningar: 

1. Vilka krav ställs på möbelföretag som arbetar mot offentlig upphandling?  
2. Vilka delar i ett inledande arbete med CSR anser intressenterna vara 

viktigast? 
3. Hur har Inoff möjlighet att arbeta med CSR?  

Metod: Författarna har använt sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder i 
form av litteraturstudier, enkätundersökningar, intervjuer och intressentanalys.  

Resultat: Resultatet av arbetet blev ett strategidokument för uppdragsgivarens 
fortsatta CSR-arbete. I dokumentet redovisas de krav som Inoff ställer på sig själva 
och på sina leverantörer. I strategidokumentet framgår även hur Inoff ska leva upp 
till dessa krav.  

Slutsats: Författarna har uppfyllt syftet eftersom de tagit fram ett branschspecifikt 
strategidokument åt sin uppdragsgivare. Inoff är nöjda med resultatet och 
bedömningen är att det kan användas i deras fortsatta arbete med CSR. 
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1 Introduktion 
Corporate Social Responsbility eller CSR, som det förkortas och fortsatt benämns, är 
ett vedertaget system för företag som används för att visa engagemang och 
medvetenhet. De frågor som berörs är det ansvar som företag har beträffande vår 
gemensamma miljö, de människor som påverkas av företagens verksamheter samt de 
krav på vinst som ställs av investerare. CSR innebär att företag frivilligt integrerar 
miljömässiga och sociala perspektiv i sin verksamhet och går utöver vad lagen 
föreskriver. Trots detta har allt fler företag sett detta arbete som en självklarhet och 
även en nödvändighet. För att företag ska kunna konkurrera på marknaden och leva 
upp till de krav ett medvetet samhälle ställer så är arbetet med CSR-frågor mycket 
viktigt.1 

I och med CSR-frågornas ökande betydelse har många företag på ett nytt sätt börjat 
arbeta med dem. För att förenkla deras arbete finns ett stort behov av att ta fram 
olika standarder och arbetssätt, för att företagen på ett effektivt sätt ska kunna leva 
upp till samhällets högt ställda förväntningar.  

Ett av de många företag som är i uppstartsfasen av ett större arbete med CSR-frågor 
är vår uppdragsgivare, Inoff Inred AB (företaget benämns fortsatt som Inoff eller 
företaget). Inoff är ett snabbväxande svenskt möbel- och inredningsföretag med 
inriktning mot offentlig miljö. Företaget är en aktör som framförallt agerar på den 
svenska marknaden. Sedan en tid tillbaka har Inoff uppmärksammat att kraven från 
marknaden beträffande mänskliga rättigheter och miljöaspekter har ökat på både 
Inoff och de möbler de säljer. Dessa högt ställda krav är som mest tydliga inom 
offentlig upphandling, dvs. när stat, kommun och landsting köper in möbler. Inoff 
som redan idag har en viss försäljning till detta segment ser potential för vidare 
expansion. För att åstadkomma detta har Inoff för avsikt att säkerställa att företaget 
lever upp till de krav som marknaden ställer. Genom att ha högt ställda krav samt 
möjlighet att kontrollera efterlevnaden av dessa tror Inoff att de kan få 
konkurrensfördelar gentemot konkurrenter som inte ställer liknande krav. 

Författarna har av Inoff fått i uppdrag att hjälpa företaget att komma vidare i sitt 
arbete med CSR genom att identifiera vad företagets intressenter helst vill se i ett 
inledande arbete med CSR. Som ett led i detta arbete kommer författarna att ta fram 
ett strategidokument som Inoff kan ha som underlag för sitt fortsatta arbete med 
CSR-frågor.  

                                                        

1http://www.csrguiden.se/miljoearbete-och-socialt-ansvar-foer-loensamma-affaerer/csr-laes-
haer-vad-det-innebaer/ 2016-01-03 

http://www.csrguiden.se/miljoearbete-och-socialt-ansvar-foer-loensamma-affaerer/csr-laes-haer-vad-det-innebaer/
http://www.csrguiden.se/miljoearbete-och-socialt-ansvar-foer-loensamma-affaerer/csr-laes-haer-vad-det-innebaer/
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1.1 Bakgrund 
Ett arbete med CSR omfattar flera områden. Företagen förväntas arbeta med 
miljömässiga frågor, sociala frågor samt ekonomiska frågor.2 Samtliga delar kan 
sättas i både större och mindre sammanhang. 

Miljöfrågor är ett område som är av stor vikt, både för samhället i stort och för 
enskilda företag. Exempel på miljöfrågor är avfallshantering, energikonsumtion och 
biologisk mångfald, men listan på miljöfrågor kan göras väldigt lång. På ett 
samhällsplan så tillhör det en av de frågor som världen gemensamt måste hantera. 
FN:s klimatinitiativ Global Compact beskriver det som att världen idag står inför 
aldrig tidigare skådade, sammankopplade miljöutmaningar inom områden som 
klimatförändringar med mera.3  

Även i Sverige talas det mycket om miljöfrågor, inte minst utifrån perspektivet kring 
företag och deras påverkan på miljön. Olika styrmedel används för att minimera den 
negativa påverkan som företag kan tänkas ha på miljön - lagstiftning och krav i 
offentlig upphandling är ett par exempel på styrmedel som används för att påverka 
företagen.   

Sociala frågor ingår också i det som hanteras inom ett CSR-arbete. Till denna del hör 
frågor som samhällspåverkan, mänskliga rättigheter, mångfald, jämställdhet och 
produktansvar4. Den sociala hållbarheten handlar enligt Global Compact om att 
identifiera och hantera den påverkan, såväl negativ som positiv, som företaget har på 
människor. Företag påverkar vad som händer med anställda, kunder med flera och 
det är viktigt att vara förebyggande i arbetet med dessa frågor.5  Även de sociala och 
etiska frågorna hanteras och är mycket viktiga och aktuella på såväl samhällsplan 
som i de enskilda företagens arbete.  

Övergripande i CSR-arbetet ligger också de system och processer som säkerställer 
den totala effektiviteten i ett företag. Det anses gälla oavsett om det rör sig om ett 
företag, en regering eller en multilateral institution. Även detta arbete spänner från 
samhällsplan, där företagen kan påverka genom genomförande av internationella 
normer, till det enskilda företagets perspektiv, där ett gott styre bland annat kan ökas 
genom att CSR-aspekterna ingår i den ekonomiska redovisningen6. Företagen måste 
alltså arbeta och verka i en miljö där de aktivt kan motverkar korruption, konflikter 
samt alltid följer gällande lagstiftning. Stora delar av detta är sådant som hanteras på 
ett samhälleligt plan, men företagen är en viktig del i kedjan. 

                                                        

2 http://www.csrguiden.se/miljoearbete-och-socialt-ansvar-foer-loensamma-affaerer/csr-
laes-haer-vad-det-innebaer/ 2016-01-03 

3 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/environment 2015-11-19 
4 http://www.csrguiden.se/miljoearbete-och-socialt-ansvar-foer-loensamma-affaerer/csr-

laes-haer-vad-det-innebaer/ 2016-01-03 
5 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/social 2015-11-19 
6 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/governance 2015-11-19 

http://www.csrguiden.se/miljoearbete-och-socialt-ansvar-foer-loensamma-affaerer/csr-laes-haer-vad-det-innebaer/
http://www.csrguiden.se/miljoearbete-och-socialt-ansvar-foer-loensamma-affaerer/csr-laes-haer-vad-det-innebaer/
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/environment
http://www.csrguiden.se/miljoearbete-och-socialt-ansvar-foer-loensamma-affaerer/csr-laes-haer-vad-det-innebaer/
http://www.csrguiden.se/miljoearbete-och-socialt-ansvar-foer-loensamma-affaerer/csr-laes-haer-vad-det-innebaer/
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/social
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/governance
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Det är tydligt att arbetet med CSR är stort och spänner över samhälleliga perspektiv 
ner till de enskilda företagens arbete. Det gör att det är oerhört många aspekter för 
det enskilda företaget att ta hänsyn till. Till det kommer problematiken kring att CSR 
och vilka delar som ingår i det arbetet inte har en fast och bestämd tolkning. Enligt 
Annette Cerne vid Lunds universitet kan CSR tolkas på flera olika sätt beroende på 
var i organisationen den utformas.7 För att företag ska kunna arbeta aktivt med 
frågor kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor och korruption 
behöver företagen ett ramverk. 

Det huvudsakliga ramverk som används kring dessa frågor är FN:s Global Compact.8 
Global Compact är ett FN initiativ för hållbarhetsutveckling riktat till företag. 
Avsikten är att skapa en hållbar ekonomi för människor, marknader och samhällen. 
För att visa för intressenter att företaget aktivt arbetar med dessa frågor kan de välja 
att formulera detta i ett strategidokument, företagspolicy eller liknande.   

1.2 Problembeskrivning 
Som framgått ovan så är det ökande arbetet med CSR långt ifrån unikt för Inoff, utan 
ett område som är aktuellt för väldigt många företag, inte minst för dem som vill rikta 
in sig mot offentlig sektor. Författarna har av Inoff blivit ombedda att utforma ett 
strategidokument för ett inledande arbete med CSR i enlighet med Global Compact. 
Företaget har valt att inte själva skriva strategidokumentet på grund av att de inte vill 
riskera att den blir alltför företagsvänlig, utan vill försäkra sig om att riktlinjerna är 
tillräckligt ambitiösa. I detta arbete kommer Global Compacts riktlinjer tillsammans 
med intressenternas förväntningar sättas i ett konkret sammanhang för ett svenskt 
företag inom möbelbranschen som riktar sig till offentlig miljö. Förhoppningen är att 
de slutsatser och rekommendationer som författarna kommer fram till även ska 
kunna användas som riktlinjer av andra företag som är snarlika Inoff i storlek och 
omsättning. Eftersom företags förutsättningar och ambitioner att arbeta med CSR 
varierar stort kommer inte de slutsatser och rekommendationer som presenteras 
kunna användas av en hel bransch, utan det bör framförallt vara små företag som har 
samma förutsättningar och ambitioner som Inoff som har mest nytta av dem.  

Eftersom Inoff riktar sig till offentlig miljö och arbetar mot offentlig upphandling 
finns det även ur detta perspektiv vissa krav som måste levas upp till. En del av de 
krav som ställs vid en offentlig upphandling behöver inte kunna bevisas direkt vid 
avtalet utan kan bevisas en tid in i avtalet. Om Inoff då redan kan bevisa flera av dess 
krav innan avtalet skrivs så behöver företaget inte lägga lika mycket tid och resurser 
på att nå upp till kraven under projektets gång.  

Inoff:s förhoppningar med ett arbete med CSR är att skapa konkurrensfördelar men 
även att skapa rutiner för att kontinuerligt kontrollera arbetet med CSR. Då Inoff:s 
arbete med CSR är i sin linda så vill uppdragsgivaren få reda på var de ska börja sitt 
arbete och vad som ger störst effekt. Detta för att det är svårt att ta fram ett perfekt 

                                                        

7 Cerne A, Working with and working on corporate social responsibility, s.1-8 
8 https://www.unglobalcompact.org/ 2015-11-19 

https://www.unglobalcompact.org/
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strategidokument från början utan detta kräver mycket arbete under en längre 
period. Tanken från uppdragsgivarens sida är även att ett strategidokument som 
tydliggör arbetet med CSR ska kunna visa på att företaget lever upp till de krav som 
ställs. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivning framgår att det idag ställs höga krav från marknaden på att de 
produkter som införskaffas ska vara producerade på ett hållbart sätt både när det 
kommer till miljö och människor. Vidare framgår att Inoff är ett företag som 
uppmärksammat att sådana krav ställs och de vill försäkra sig om att produkter, 
leverantörer och den egna organisationen lever upp till kraven. Av dessa anledningar 
är syftet med denna uppsats:  

Syftet med detta arbete är att åt Inoff Inred AB ta fram ett branschspecifikt 
strategidokument som kan ligga till grund för företagets framtida arbete 
med CSR-relaterade frågor. 

Detta arbete kommer att leverera ett dokument, där företaget redogör för hur de 
kommer att arbeta med frågor som berör de olika delarna av CSR-relaterade frågor 
samt vilka rutiner de kommer att ha för att uppnå detta. 

För att kunna uppnå syftet har författarna tagit fram tre frågeställningar. För att 
kunna utforma ett strategidokument som är specifikt för möbelföretag med 
inriktning på offentlig miljö krävs kunskaper om de krav som ställs på 
möbeltillverkare och möbler vid en offentlig upphandling. Därmed är studiens första 
frågeställning: 

1. Vilka krav ställs på möbelföretag som arbetar mot offentlig upphandling?  

För att kunna leverera ett strategidokument för inledande arbete med CSR åt Inoff så 
krävs kunskap och förståelse för vilka delar inom CSR som intressenterna helst ser 
att Inoff arbetar med inledningsvis. Således blir rapportens andra frågeställning:  

2. Vilka delar i ett inledande arbete med CSR anser intressenterna vara 
viktigast? 

För att slutligen kunna leverera att strategidokument som är specifikt för Inoff krävs 
kunskap om hur företaget vill och kan arbeta med frågan. Det är i stor utsträckning 
företagets förutsättningar och ambitionsnivå som kommer att styra deras arbete och 
därmed påverka utformningen av strategidokumentet. Därför blir frågeställning tre: 

3. Hur har Inoff möjlighet att arbeta med CSR?  
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1.4 Avgränsningar 
För att arbetet inte skulle bli alltför omfattande och för att kunna lägga fokus på de 
delar som har varit mest relevanta har författarna gjort några avgränsningar från 
arbetet.  

I uppsatsen ingår inte en fördjupad analys av vad CSR är och innehåller. Merparten 
av målgruppen kan förväntas ha en bild över ämnet och kunna tillgodogöra sig 
innehållet i uppsatsen. För dem som inte har det så finns det en genomgång av vad 
CSR är och hur det har vuxit fram. Ämnet CSR är dock mycket stort, så en hel studie 
har inte rymts inom ramen för denna uppsats. Det finns mycket litteratur inom 
ämnet CSR, vilket medförde att författarna var tvungna att välja bort den litteratur 
som inte längre är aktuell samt för syftet irrelevant.  

Detta arbete är gjort åt uppdragsgivaren Inoff. Därför är det strategidokument som 
utformats enbart gjort för Inoff och inte till andra aktörer på marknaden. Den 
information som finns i dokumentet är anpassad efter Inoff:s möjligheter och krav 
tillsammans med de krav och önskemål som ställs upphandlande myndigheter. I 
strategidokumentet är även hänsyn taget till krav och önskemål från Inoff:s 
intressenter. För att detta underlag fullt ut skulle ha blivit ett generellt dokument 
hade det behövts utformats utan Inoff:s krav och önskemål och ännu mer utifrån 
lagkrav. Men i så fall hade strategidokumentet inte varit lika användbart för vår 
uppdragsgivare och därför har författarna valt att anpassa oss efter dem. Andra 
företags möjlighet att fullt ut kunna tillämpa strategidokumentet är därmed 
avgränsat från arbetet. Däremot är förhoppningen att dokumentet kan fungera som 
vägledning för andra företag i deras arbete med CSR.  

I utformandet av strategidokumentet fick Inoff:s kärn- och primärintressenter 
utrycka de krav som de helst ser att företag arbetar med i ett inledande arbete med 
CSR. De sekundärintressenter Inoff har ingick inte i urvalet eftersom de ansågs vara 
för långt ifrån företaget för att ha en betydande roll i CSR-arbetet. Vilka som är 
Inoff:s exakta intressenter är inte presenterade i denna uppsats, då det utgör en 
företagshemlighet. Om de uppgifterna sprids kan det komma att skada Inoff. 
Uppdragsgivarens intresse har i detta fått företräde och uppgifterna är därmed 
avgränsade från denna uppsats.  

När författarna utredde vilka krav som upphandlande myndigheter ställer på 
möbelföretag så valde författarna att fokusera på de riktlinjer som 
Upphandlingsmyndigheten tagit fram. Det står naturligtvis upphandlande 
myndigheter fritt att ställa andra krav, men upphandling är ett komplicerat område 
och det är svårt att ställa krav som är förenliga med EU-rätten. Därför är det 
sannolikt att många upphandlande myndigheter kommer att följa de riktlinjer som 
finns. Författarna har därmed valt att endast fokusera på dessa och inte utreda 
samtliga krav som enskilda upphandlande myndigheter kan komma att ställa.  

De krav som ställs i strategidokumentet har endast beskrivits på ett övergripande 
plan för att texten inte ska bli alltför komplicerad och otillgänglig. Syftet med det har 
också varit att dokumentet inte ska bli alltför omfattande. I dokumentet beskrivs inte 
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heller exakt hur Inoff ska leva upp till kraven, eftersom det hade inneburit att dela 
med sig av företagets affärshemligheter.  

1.5 Disposition 
I rapportens inledande kapitel beskrivs syftet med arbetet, dess frågeställningar och 
bakgrundsbeskrivning till problemet. I detta kapitel beskriver även författarna vilka 
avgränsningar som har gjorts för att arbetet inte ska bli för omfattande.  

I ”Metod” redogör författarna för de metoder och tillvägagångssätt som använts för 
att samla relevant data och kunskap med syfte att besvara frågeställningarna. De data 
som samlats in redogörs för i ”teoretiskt ramverk”. Där återfinns bland annat viktiga 
begrepp som är väsentliga för att förstå rapporten och dess sammanhang. 

Därefter redogörs för resultat och analys av studiens frågeställningar. Analys och 
resultat bygger på det teoretiska ramverket samt genomförande av olika metoder. I 
denna del återfinns det strategidokument som var syftet med arbetet.  

I det slutliga kapitlet ”diskussion och slutsatser” behandlas de slutsatser som 
uppsatsen har lett fram till. I detta kapitel finns även rekommendationer för fortsatt 
arbete samt rekommendationer för uppdragsgivaren.  

Sist i rapporten finns referenser och bilagor. 
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2 Metod  
Detta arbete baseras på en fallstudie. Författarna har samlat in kvalitativ samt 
kvantitativ data genom intervjuer, enkätundersökningar, intressentanalys och 
litteraturstudier.  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens första frågeställning, Vilka krav ställs på möbelföretag som 
arbetar mot offentlig upphandling, genomförde författarna en litteraturstudie på 
området CSR samt offentlig upphandling. Detta för att få fram information kring 
vilka krav som ställs på möbelföretag som arbetar mot offentlig upphandling samt för 
att ta reda på vad CSR står för. Författarna genomförde även intervjuer med experter 
på områdena CSR och offentlig upphandling. Detta gjordes för att få fram vilka krav 
som experterna tyckte att företag ska fokusera på vid ett inledande arbete med CSR.  

För att besvara studiens andra frågeställning, Vilka delar i ett inledande arbete med 
CSR anser intressenterna vara viktigast, genomförde författarna en litteraturstudie 
för att ta reda på hur en intressentanalys skulle genomföras. Identifiering av Inoff:s 
intressenter gjordes för att kunna skicka ut en enkät där de ombads att rangordna 
vilka krav de tyckte att företaget borde fokusera på vid ett inledande arbete med CSR. 
De krav som kom att finnas med i enkäten var krav som framkommit i metoden kring 
ovanstående frågeställning.  

För att besvara studiens tredje frågeställning, Hur har Inoff möjlighet att arbeta med 
CSR, har författarna genomfört intervjuer med delar av Inoff:s ledning för att få 
information om vilka förutsättningar och ambitioner som finns med ett CSR-arbete. 
Författarna har genomfört dokumentgranskning av konkurrenters uppförandekoder 
och strategidokument. Detta för att få en inblick i vilka krav de har ställt samt hur de 
har utformat själva dokumentet.  

Figur 1. Visar koppling mellan frågeställningar och metodval.  
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2.1.1 Arbetsprocessen 
Examensarbete påbörjades med litteraturstudier kring CSR samt offentlig 
upphandling. Detta för att kunna samla in material till frågeställning nummer ett. I 
samband med litteraturstudierna så genomförde författarna även intervjuer med 
olika personer och företag med expertis inom både CSR och offentlig upphandling. 
Detta ledde till ökad kunskap kring de krav som ställs på företagen vid offentlig 
upphandling när det kommer till CSR.  

Syftet med intressentanalysen var att få fram de intressenter som påverkar eller 
påverkas av Inoff. Intressenterna fick sedan svara på en enkät som författarna 
formulerat utefter de krav som experterna angivit är viktiga att fokusera på vid ett 
inledande arbete med CSR.  

De svar som samlades in från enkäten låg till grund för det strategidokument som 
utformades åt Inoff. Strategidokumentet utformades sedan baserat på det resultat 
som författarna fått genom enkätundersökningen, intervju med Inoff samt teoretiskt 
ramverk.  

2.2 Datainsamling och dataanalys  
Datainsamlingen genomfördes genom både kvalitativa och kvantitativa metoder och 
koncentrerades främst till litteraturstudier, intervjuer, intressentanalys och 
enkätundersökningar.  

Den kvalitativa data som författarna fick fram analyserades i tre steg. Först genom en 
detaljerad beskrivning av den data som samlats in och därefter strukturerades datan 
upp för att kategoriseras och systematiseras. Sedan tolkades datan för att kunna 
strukturera upp informationen och ta tillvara på den data som var relevant för 
arbetet.  

2.2.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudien genomfördes genom att författarna samlade in information och 
granskade den kritiskt. Därefter analyserades informationen för att undersöka om 
det fanns information som pekade åt samma håll. Den källkritiska granskningen 
genomfördes i enlighet med skolverkets checklista för källkritik.9 

I början av arbetet sökte författarna upp olika myndigheter och organisationer som 
skulle kunna ha relevant information till arbetet. Organisationerna och 
myndigheterna var sådana som innehar kunskap och erfarenhet på inom områdena 
CSR och offentlig upphandling - särskilt möbelspecifik sådan. Dessa två delar var de 
största sökområdena och utifrån den information som framkom från dessa två 
sökningar utvidgades informationsområdet. Mycket av den information som har legat 
till grund för arbete samlades in från Upphandlingsmyndighetens hemsida, 
Regeringskansliets hemsida och litteratur med fokus på CSR. 

                                                        

9http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-
larande/kollakallan/kallkritik/fakta/lathund-1.151074 2015-12-01 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/fakta/lathund-1.151074
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/fakta/lathund-1.151074
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En bit in i arbetet analyserade författarna policydokument som skrivits av 
konkurrenter till Inoff. Detta för att få en bild av hur ett sådant dokument kan 
struktureras upp samt för att få en uppfattning av hur djupgående konkurrenterna 
arbetar. Författarna valde att läsa policydokument från EFG, Blå Station, Offecct 
samt NC.  

2.2.2 Intressentanalys  
Vid framtagning av ett strategidokument åt ett företag krävs en tydlig bild av 
intressenterna. Ett företags intressenter är de grupper, organisationer eller individer 
som har en utbytesrelation och beroendeförhållande med företaget. De olika 
intressenterna kan kategoriseras i grupper av ägare, anställda, kunder och 
leverantörer med flera. Alla intressenter har olika krav på företaget och därför kan 
det även uppstå olika konflikter mellan företag och intressenter beroende på 
situation.10  

Intressentanalysen genomfördes i enligt med beskrivning i boken Projektledning av 
Bo Tonnquist11 samt Integrerad organisationslära av Lars H Bruzelius och Per-Hugo 
Skärvad12.  

Att ta fram en intressentanalys innebär att kartlägga alla som påverkar eller påverkas 
av det projekt som är tänkt att genomföras. Exempel på intressenter kan vara kunder, 
leverantörer, företagsledning, användarna, finansiärer, allmänheten m.fl.  

Det är viktigt att kartlägga intressenterna för att förstå vilka behov och intressen som 
företaget måste förhålla sig till när projektet genomförs. För att underlätta 
arbetsprocessen kan intressenterna rangordnas beroende på vilken inverkan de kan 
tänkas ha på projektet. Genom att dela in intressenterna i kärn-, primär- och 
sekundärintressenter blir det enklare att förhålla sig till deras olika behov. En 
kärnintressent är oftast väldigt drivande i projektet och har vanligtvis en beslutande 
befattning. Primärintressenten påverkas i hög grad av projektet och vill således vara 
med och påverka projektet. En sekundärintressent har i regel lågt intresse för 
projektet och kommer troligen inte påverka projektet nämnvärt. För att det tänkta 
projektet ska löpa friktionsfritt bör alla intressenternas önskemål tillgodoses i den 
mån det är möjligt.13 

Identifiering av företagets intressenter skedde genom analys av författarna 
tillsamman med den operative chefen för Inoff Kristoffer Karlsson och 
styrelseledamoten Mattias Karlsson. Efter identifiering av intressenterna gjordes en 
rangordning bland intressenterna som baserades på kärn-, primär- och 
sekundärintressenter.  

                                                        

10 Bruzelius L, Skärvad P-H, Integrerad organisationslära, s.73-77 
11 Jacobsen D I, Vad, hur och varför? S.68 
12 Bruzelius L, Skärvad P-H, Integrerad organisationslära, s.73-87 
13 Tonnquist B, Projektledning, s. 68-69 
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2.2.3 Intervjuer 
För att kunna validera den data som författarna har använt sig av i studien så 
genomfördes intervjuer med experter och kunniga inom området för CSR och 
offentlig upphandling. De 11 personer som intervjuades valdes ut med noggrannhet 
för att säkerställa tillförlitligheten. Intervjuerna gjordes som ett komplement till 
litteraturstudierna. Syftet med intervjuerna var att få fram data som skulle gå att 
använda i den enkät som senare skickades ut till intressenterna som tagits fram i 
intressentanalysen. Genom intervjuer gick det att få fram primärdata. 
Intervjustudien gjordes i enlighet med Dag Ingvar Jacobsens ”Vad, hur och 
varför?”.14 

Författarna började med att skicka ut ett mail15 till de personer som ansågs lämpliga 
för intervju. I mailet fanns en kort sammanfattning av detta arbete. Frågorna i mailet 
var strukturerade för att författarna skulle få ut specifik information som skulle 
kunna arbetets giltighet. Efter mailutskicket fick författarna tillbaka svar, antingen 
via mail eller genom telefonsamtal.  

Under arbetet genomfördes även intervjuer med Kristoffer Karlsson, den operative 
chefen på Inoff. Dessa intervjuer gjordes framförallt för att få fram information om 
företaget samt vad de har för möjligheter att utveckla sitt arbete med CSR. 
Intervjuerna gjordes via telefon samt vid besök hos företaget. Författarna har även 
haft regelbunden kontakt med Inoff via mail för att få svar på frågor kring uppdraget 
som legat till grund för uppsatsen. 

2.2.4 Enkätundersökning 
För att ta reda på vad Inoff:s intressenter vill se att förtegaet fokuserar på i sitt CSR-
arbete så gjordes en enkätundersökning16 som skickades ut till kärn- och 
primärintressenterna. De intressenter som tagits fram genom intressentanalysen fick 
via enkäten möjlighet att påverka vilka krav som ska ställas i ett framtida arbete med 
CSR. I enkäten fanns en fråga där intressenterna fick svara på hur många 
medarbetare som finns på företaget. Detta för att se om ”större” aktörer ställer högre 
krav på ett arbete med CSR. Enkäten bestod av tio frågor som alla handlade om hur 
Inoff ska arbeta med CSR på bästa möjliga sätt. De tre första frågorna behandlade 
socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt ansvar. På varje fråga fick intressenterna 
rangordna olika typer av arbete för att förbättra de ovanstående ansvarsområdena. 
Alternativen till förbättringar togs fram av författarna med hjälp av de svar som 
framkom i intervjuerna med experterna som gjordes tidigare i arbetet. Det som 
experterna då pekade främst på i ett arbete med CSR var att följa 
upphandlingsmyndighetens17, Möbelfaktas18 och Svanens krav19.  

                                                        

14 Jacobsen D I, ”Vad, hur och varför?”, s. 159-167 
15 Se Bilaga 1  
16 Se Bilaga 2  
17 Se Bilaga 3 
18 http://www.mobelfakta.se/om_mobelfakta/upphandlare 2016-04-15 

http://www.mobelfakta.se/om_mobelfakta/upphandlare
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Utöver frågorna angående socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt ansvarstagande så 
fick intressenterna ta ställning till vilken märkning för möbler som de ville se att Inoff 
arbetade med. Frågor ställdes även kring vilka rutiner som företaget borde arbeta 
med för att säkerställa träråvarors ursprung, hur företaget ska säkerställa att textil 
och skinn inte innehåller miljöfarliga ämnen samt vilket ledningssystem som 
intressenterna vill ska användas i ett arbete med CSR.  

Enkätundersökningen genomfördes i enlighet med Dag Ingvar Jacobsens bok Vad, 
hur och varför?20. Med tanke på att det fanns både öppna och fasta frågor i enkäten 
så ses den som en blandad metod.  

Efter framtagning av enkäten skickades denna till Inoff:s Kristoffer Karlsson som i 
sin tur skickade ut enkäten till företagets intressenter.   

2.2.5 Samarbete med Inoff 
Som ovan nämnts så har samma tillvägagångssätt som för att besvara frågeställning 
två använts för att besvara studiens tredje frågeställning. Att ta reda på hur Inoff kan 
och vill arbeta med CSR- relaterad frågor var av avgörande vikt i utformandet av 
deras CSR-dokument. Författarna har därför haft uppdraget att reda ut hur Inoff bör 
och kan arbeta med CSR-frågor.    

2.2.6 Validitet och reliabilitet 
Oavsett vilka metoder som används så måste empirin vara valid och reliabel. Valid 
innebär att författarna faktiskt mäter det som de önskar att mäta. Valid betyder alltså 
att empirin är giltig och relevant. Att empirin ska vara reliabel innebär att den ska 
vara trovärdig och tillförlitlig. Detta innebär att den undersökning som genomförts 
ska gå att lita på.21 

De data som samlades in stämmer överens med de krav på källkritik som finns hos 
Skolverket. De litterära källorna har hög trovärdighet tack vare att de 
rekommenderas av CSR Sweden, samt att författarna till böckerna innehar stor 
kunskap och expertis inom sina områden. De webbaserade källorna kommer från 
myndigheter, både svenska och utländska. De främsta källorna kommer från FN, 
ILO, upphandlingsmyndigheten och Möbelfakta.  

De intervjuer som genomfördes i ett tidigt skede av studien anses vara både valida 
och reliabla. Detta tack vare att de personer som intervjuades är experter inom det 
område som författarna efterfrågade. Denna del i arbetet hade kunnat bli ännu mer 
reliabel om författarna hade fått in fler svar.  

Enkätundersökningen som genomfördes byggde på de intervjusvar som framkommit 
tillsammans med de data som samlades in till teoretiskt ramverk samt de krav som 
                                                                                                                                                               

19 http://www.svanen.se/Vara-krav/Svanens-kriterier/kriterie/?productGroupID=18 2016-
04-15 

20 Jacobsen D I, Vad, hur och varför? s. 137-154 
21 Jacobsen D I, Vad, hur och varför? s.-21-22 

http://www.svanen.se/Vara-krav/Svanens-kriterier/kriterie/?productGroupID=18
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ställts från offentliga myndigheter. Svarsalternativen i enkäten utformades så att 
respondenterna fick möjlighet att ge egna svar utöver de alternativ som författarna 
tagit fram. Validiteten och reliabiliteten i denna metod kan anses vara något svag på 
grund av att det bara var elva respondenter. Det går även att diskutera reliabiliteten 
eftersom att författarna inte kan se vilka som har svarat. De svar som författarna fick 
in från enkäten stämmer dock väl överens med de svar som framkom i de tidigare 
intervjuerna samt med det teoretiska ramverket. Anledningen till att författarna 
valde att genomföra en enkätundersökning var att det på förhand var svårt att veta 
hur många intressenter som skulle behöva tillfrågas. I och med att antalet 
intressenter blev 26 stycken så hade det varit möjligt att välja en kvalitativ metod i 
form av intervjuer.  

Författarna anser att validitet i studien har stärkts tack vare kritisk granskning av 
utomstående personer under arbetets gång. Arbete har hela tiden kunnat ifrågasättas 
och granskas av både författarna själva, uppdragsgivaren samt andra utomstående 
personer. 



Teoretiskt ramverk 

20 

 

3 Teoretiskt ramverk 
 I följande avsnitt görs en genomgång av aktuell litteratur och teori i förhållande till 
frågeställningarna och syftet.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk bakgrund till första och andra frågeställningen beskrivs vad 
CSR står för och hur det används av upphandlande myndigheter och företag i olika 
storlekar. De krav som ställs på möbelföretag som arbetar mot offentlig upphandling 
påverkas av såväl lagstiftning som politiska ambitioner. Därför finns beskrivningar 
om vad offentlig upphandling är och hur CSR används och kommer att användas av 
upphandlande myndigheter.  På så sätt ges en förståelse för den första frågan i 
arbetet, Vilka krav ställs på företag som arbetar mot upphandlande myndigheter?.  

För att utreda den andra frågan, Vilka delar i ett inledande arbete med CSR anser 
intressenterna vara viktigast?, och för att kunna förstå bakgrunden till vad 
intressenterna fört fram, behövs en förståelse för CSR:s framväxt. Det behövs även 
grundläggande information om vad det står för idag och för andra viktiga begrepp. 
Därför finns det med ett avsnitt som berör dessa delar.  

För att få ett sammanhang till både första och andra frågeställningen och för att få en 
övergripande förståelse för CSR och den kontext som frågorna befinner sig i har 
författarna inlett teorikapitlet med en genomgång av viktiga begrepp.  

Den tredje frågeställningen berör Inoff och deras möjligheter och hanteras inte direkt 
i teoriavsnittet. Teoriavsnittet kan dock kopplas till den tredje frågeställningen 
indirekt, eftersom mindre företags möjligheter beskrivs och blir belysta. De 
förutsättningar som generellt gäller på marknaden har ju oftast bäring även för det 
enskilda företaget.   

3.2 Viktiga begrepp 
I uppsatsen förekommer många begrepp som det är nödvändigt att ha kännedom om 
för att fullt ut kunna förstå och följa innehållet. I detta avsnitt beskrivs de viktigaste 
begreppen. Begreppen är placerade i bokstavsordning.  

3.2.1 CSR 
Förkortningen CSR står för Corporate Social Responsibility och handlar i grund och 
botten om att företagen engagerar sig i samhällsutvecklingen.22 Företagen ska ta 
ansvar i tre olika områden: ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och miljömässigt 
ansvar23. 

                                                        

22 http://www.csrsweden.se/om-csr-sweden/, 2016-04-28  
23 http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/csr 2016-04-29 

http://www.csrsweden.se/om-csr-sweden/
http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/csr
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3.2.2 Global Compact 
Global Compact är ett samarbete mellan FN och näringslivet. Det går i stort ut på att 
näringslivet åtar sig att följa och stödja tio grundläggande principer gällande 
mänskliga rättigheter, miljöansvar, arbetsvillkor och korruptionsbekämpning.24 FN 
lanserade år 2000 Global Compact i syfte att få företag i världen att bidra till en 
hållbar utveckling genom att följa tio principer i sin verksamhet.  De principer som 
lanserades bygger på en idé om en hållbar utveckling, och de kom att ses som en 
grundläggande policy för det globala näringslivet. 25  

Gobal Compact bygger på flera viktiga grunder: FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna26, IOL:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i 
arbetslivet27, Rio-deklarationen28 samt FN:s konvention mot korruption29. Det är 
genom att tillämpa dessa deklarationer och konventioner som FN har utvecklat de tio 
principerna som ligger till grund för Global Compact.30 

De tio principerna anger att företagen ska agera på följande sätt inom följande 
områden:  

"Mänskliga rättigheter  
PRINCIP 1: Stödja och respektera internationella mänskliga 
rättigheter inom sfären för företagens inflytande  
PRINCIP 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i 
kränkningar av mänskliga rättigheter  

Arbetsrätt  
PRINCIP 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till 
kollektiva förhandlingar  
PRINCIP 4: Eliminera alla former av tvångsarbete  
PRINCIP 5: Avskaffa barnarbete  
PRINCIP 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och 
arbetsuppgifter  

Miljö  
PRINCIP 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker  
PRINCIP 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande  
PRINCIP 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik  

Korruption  
PRINCIP 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive 
utpressning och bestickning."31 

                                                        

24 http://www.regeringen.se/rapporter/2010/05/uf200941711ih/, 2016-04-28 
25 Löhman O, Steinholtz D, Det ansvarsfulla företaget, s.22 
26 http://www.un.org/Overview/rights.html 2015-11-19 
27 http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm 2015-11-19 
28 https://sustainabledevelopment.un.org/rio20/futurewewant 2015-11-19 
29 http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html 2015-11-19 
30 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles 2015-11-19 
31 http://www.fn.se/PageFiles/14110/Fakta%20N%C3%A4ringsliv.pdf 2016-04-21 
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Förutom att uppmuntra till att dessa principer blir integrerade i företagens 
verksamhet främjar Global Compact att näringslivet har ett engagemang i bredare 
FN-initiativ, så som milleniemålen. Global Compact har hög trovärdighet när det 
gäller socialt ansvarstagande, detta genom sin bas i FN-systemet. Det är särskilt 
viktigt i stater där näringslivets sociala ansvarstagande inte respekteras fullt ut.32  

3.2.3 GRI 
GRI står för Global Reporting Initiative och är en internationell oberoende 
organisation som ska hjälpa företag, myndigheter och andra organisationer att 
hållbarhetsredovisa sitt arbete.33  

GRI grundades 1997 och omfattar ekonomisk, social och miljömässig påverkan. 
Innehållet i redovisningen kan vara både generellt och branschspecifikt. Syftet med 
hållbarhetsredovisningen är att organisationer ska mäta, presentera samt att ta 
ansvar mot sina intressenter för vad organisationen har lyckats uppnå när det gäller 
sitt arbete med hållbar utveckling. Redovisningen ska alltid ge en så balanserad och 
trolig bild som möjligt av det resultat som organisationen visar. Detta gäller både 
positivt och negativt resultat. 34 

3.2.4 Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling är svårt att hitta en tydlig definition på. Det används 
oftast för att peka ut en samhällsutveckling som är önskvärd. 35  

Begreppet har utvecklats över tid. FN genomförde 1972 ett möte om den globala 
miljösituationen i syfte att lyfta miljöfrågan. Mötet resulterade i en deklaration om 
förbättring, men miljöfrågan hamnade ändå inte i ett större fokus under 1970-talet på 
grund av lågkonjunktur och oljekris. Det var först på 1980-talet när FN tog ett nytt 
initiativ som frågan fick förnyad aktualitet. Initiativet fick namnet 
Brundtlandkommissionen och pågick fram till ett möte i Rio 1992. Resultatet av 
Brundtlandkommissionen blev en deklaration med namnet Agenda 21.  

Inom ramen för Agenda 21 myntades begreppet Hållbar utveckling och fick 
definitionen ”Varaktigt hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers förmåga att klara sina behov”.36 Uttrycket 
innehåller två koncept som är grundläggande: ”behov, och speciellt de 
grundläggande behoven hos världens fattiga för vilka prioritet ska ges, och de 

                                                        

32 http://www.regeringen.se/rapporter/2010/05/uf200941711ih/ 2016-04-28 
33 https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/default.aspx, 2016-04-28 
34https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G3-Swedish-Reporting-

Guidelines.pdf s.1-2  2016-04-21 
35 http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf, 2016-04-22 
36 Löhman O, Steinholtz D, Det ansvarsfulla företaget, s.21-22 
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begränsningar av ekosystemens möjligheter att tillgodose nuvarande och framtida 
behov som också bestäms av teknologi och social organisation.”37 

Den bakomliggande orsaken till begreppet hållbar utveckling kan summeras med 
följande uttryck: ”världens miljö kan inte räddas om inte de globala sociala 
frågorna, t.ex. fattigdom, kan åtgärdas. De sociala frågorna kan i sin tur inte lösas 
om inte ekonomin växer.”38 

3.2.5 ILO 
ILO (International Labour Organization) är ett självständigt fackorgan som arbetar 
inom FN. Syftet med ILO är att skapa rätt förutsättningar för social rättvisa samt 
humana arbetsvillkor, något som är ett krav för att skapa fred inom och mellan 
länderna.39 Bland ILO:s 180 konventioner finns åtta stycken som idag är mest 
förknippade med ”grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i 
arbetslivet”. De nationer som har slutit sig till ILO:s konventioner måste kunna 
redogöra för arbetet med genomförande av rättigheterna40. De åtta grundläggande 
konventionerna är:  

- (nr 29) ”angående tvångs- eller obligatoriskt arbete” 
- (nr 87) ”angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten” 
- (nr 98) ”angående tillämpning av principerna för organisationsrätten och den 

kollektiva förhandlingsrätten” 
- (nr 100) ”angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde” 
- (nr 105) ”angående avskaffande av tvångsarbete” 
- (nr 111) ”angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning” 
- (nr 138) ”om minimiålder för tillträde till arbete” 
- (nr 182) ”om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta 

formerna av barnarbete”41   

3.2.6 NGO 
Förkortningen står för Non-Governmental Organization vilket betyder icke-statlig 
organisation. De är i dagens samhälle viktiga aktörer i många stora frågor, så som 
mänskliga rättigheter, miljöfrågor och fattigdom. Exempel på NGO:s är 
miljöorganisationer och fackföreningar. NGO:s kan vara både nationella och 
internationella. 42    

                                                        

37 https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-
utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579, 2016-04-25 

38 Löhman O, Steinholtz D, Det ansvarsfulla företaget, s.21-22 
39 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ilo 2016-04-01 
40 http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/ilo 2016-04-01 
41 http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/ilo 2016-04-22  
42 http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Internationella-organisationer/NGOs/ 

2016-04-01 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kth.se%2Fom%2Fmiljo-hallbar-utveckling%2Futbildning-miljo-hallbar-utveckling%2Fverktygslada%2Fsustainable-development%2Fhallbar-utveckling-1.350579&h=eAQEp_yCN
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kth.se%2Fom%2Fmiljo-hallbar-utveckling%2Futbildning-miljo-hallbar-utveckling%2Fverktygslada%2Fsustainable-development%2Fhallbar-utveckling-1.350579&h=eAQEp_yCN
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ilo
http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/ilo
http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/ilo
http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Internationella-organisationer/NGOs/


Teoretiskt ramverk 

24 

 

3.2.7 OECD 
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) är en 
internationell samarbetsorganisation som arbetar med ekonomisk utveckling. 
Verksamhetens mål är att få en långsiktigt ekonomisk tillväxt, vidga världshandeln 
samt öka sysselsättningen. Detta skapas genom analys och utbyte av erfarenheter 
mellan medlemsländerna. 43 

3.2.8 Offentlig upphandling 
Offentlig upphandling är när en upphandlande myndigheter anskaffar varor, tjänster 
eller byggentreprenader. Anskaffningen kan ske på olika sätt, till exempel genom att 
de köper eller hyr varor eller tjänster. Exempel på vilka som är upphandlande 
myndigheter är olika myndigheter inom staten, kommuner och landsting. Även 
statliga och kommunala bolag är upphandlande myndigheter. Alla upphandlande 
myndigheter måste följa upphandlingsreglerna när de anskaffar någonting.44  

Upphandlingsreglerna är utformade efter och bygger på EU-direktiv. Dessa direktiv 
har omvandlats till svensk lagstiftning och de flesta reglerna om offentlig 
upphandling finns i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.45 Syftet med 
reglerna om offentlig upphandling är att de upphandlande myndigheterna ska 
använda de offentliga skattemedlen på bästa sätt. Detta ska ge genom att använda sig 
av konkurrensen på den aktuella marknaden.46 Men reglerna har fler syften än så då 
grundprinciperna baseras på öppenhet och objektivitet. Avsikten är att alla 
leverantörer ska få lika stor möjlighet att få ett kontrakt med det offentliga. En viktig 
del av reglerna är också att förverkliga den inre marknaden på EU genom att främja 
och värna fri rörlighet för varor och tjänster inom EU. En viktig del av 
upphandlingsreglerna är därmed de grundläggande principerna inom EU. Det gör att 
det finns särskilda bestämmelser för offentlig upphandling. De upphandlande 
myndigheterna ska välja sina leverantörer på ett sakligt sätt utifrån det som de 
behöver köpa in. De får inte göra skillnad på utländska eller inhemska leverantörer 
och de måste basera sina beslut på en affärsmässig grund.47  

Offentlig upphandling används också som samhällspolitiskt styrmedel. Både EU och 
Sverige har lagt in bestämmelser i upphandlingsregelverket i syfte att påverka 
samhällsutvecklingen i önskad riktning. Offentlig upphandling har inte minst 
använts för miljömässigt och socialt ansvarstagande.48  

                                                        

43 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/oecd 2016-04-01 
44 http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/  2016-04-30 
45http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/informationsmaterial/upphan

dlingsreglerna--en-introduktion.pdf , s 6, 2016-04-30  
46 http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/ 2016-

03-17 
47http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/informationsmaterial/upphan

dlingsreglerna--en-introduktion.pdf , s 6-7, 2016-04-06 
48 https://data.riksdagen.se/fil/D977FFE5-232F-4F46-BFE3-B46912F1E354 , s 184, 2016-

04-06 
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3.3 Vad är CSR? 
För att förstå hur ett strategidokument ska utformas krävs förståelse för vad som 
ligger bakom begreppet. Som tidigare nämnts så står CSR för Corporate Social 
Responsibility och är ett hållbarhetsbegrepp som bygger på FN:s Global Compact. 
Genom arbete med CSR visar företagen att de tar ansvar för sociala-, ekonomiska- 
och miljömässiga aspekter, detta sker på frivillig basis49. 

Det ekonomiska ansvarstagandet innebär att företagen ska ta ansvar inför aktieägare 
genom att vara lönsamma vilket leder till att man tryggar företagets finansiella 
situation samtidigt som företaget ger avkastning på det investerade kapitalet.  

Det miljömässiga ansvarstagandet handlar om att företagens sätt att arbeta inte 
påverkar vår omvärld samt naturresurser på ett negativt sätt.  

Till sist finns det sociala ansvarstagandet där företagen ska driva sin verksamhet som 
om de vore en god samhällsmedborgare. Detta innebär att företagen tar hänsyn till 
medmänniskors välbefinnande. Detta gäller allt från anställda till affärspartners. 50 

3.3.1 Utveckling av CSR 
Begreppet CSR växte fram som en motkraft mot de företagsskandaler som 
uppmärksammades runt millennieskiftet. Detta skedde främst i USA där olika 
företagskollapser spred stor oro i USA:s näringsliv. Ett stort misstroende mot de 
stora företagen växte fram och spred sig även till Europa51. Att det gick så långt kan 
kopplas till att stora företag tidigare hade uppfattningen att deras ansvar endast var 
gentemot sina aktieägare och inte som det idag utvecklats till att även innefatta ett 
ansvarsfullt förhållande till samhället i stort52. Liknande skandaler skedde även i 
Europa och i Sverige blev Skandia ett av de företag som anklagades för att ha 
manipulerat ersättningssystemet. En annan stark drivkraft som ledde till ett ökat 
misstroende för storföretagen var kraftigt fallande aktiekurser. Många investerare 
och även småsparare förlorade stora summor pengar och tappade därför även 
förtroendet för aktiemarknaden.53 

Det som kom att bli en av de största drivkrafterna för CSR var 
globaliseringsmotståndet. Globaliseringsmotståndarna ansåg att genom 
globaliseringen fick cheferna kraftiga löneförhöjningar samtidigt som produktionen i 
de fattiga länderna ledde till låga löner och dåliga arbetsförhållanden för arbetarna. 
Många ansåg då att globaliseringen skapade kulturella likformigheter som drev bort 
lokala livsstilar och lokala produkter. De företag som däremot var för 
globaliseringsförespråkare ansåg istället att globaliseringen ledde till minskad 

                                                        

49 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=sv 2015-12-01 
50 Grankvist P, CSR i praktiken, s.15 
51 Borglund T, Värdeskapande CSR – hur företag tar socialt ansvar, s.49 
52 Grankvist P, CSR i praktiken, s. 10-11 
53 Borglund T, Värdeskapande CSR – hur företag tar socialt ansvar, s.50  
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fattigdom, ökat välstånd och ökad hälsa. Det blev därför upp till dessa företag att 
bevisa att så var fallet.54  

Förutom företagsskandalerna så var olika NGO:er en stark drivkraft för CSR. De 
började redan under 1990-talet att driva en debatt kring företagens ansvar. Flera 
större förteget fick ta emot kritik för bristande ansvarstagande och detta bidrog till en 
grogrund för CSR. Flera av de kritiska uppfattningar som framförts kom istället att 
bli accepterade ståndpunkter hos företagen och även politiker.55  

Det som främst fick politikerna att reagera på situationen var att företagen började 
sätta sina intressenter i fokus. Politikerna satte upp ett antal riktlinjer som visade vad 
de förväntade sig av företagen. En av dessa riktlinjer var bland annat Global 
Compact. Syftet med dessa riktlinjer var att få företag att visa ett större miljömässigt- 
och socialt ansvar. Ett annat exempel på riktlinjer var EU:s ”grönbok” som skrevs 
2001. Grönboken blev startskottet för den dialog som ligger till grund för EU:s syn på 
CSR. Även många andra organisationer satte upp riktlinjer för ansvarsfullt 
företagande i samma veva, bland annat OECD.56 

I dagens läge har de flesta stora globala börsnoterade företag med CSR i sitt arbete. 
CSR är idag ett begrepp som anses vara finansiellt värdeskapande för både 
investerare och företagare. Det finns inte heller någon motsättning gällande CSR, 
något som har lett till det stora genomslag som CSR har i dagens samhälle. 57 

3.4 Hur används CSR? 
Det är idag förhållandevis vedertaget att CSR är värdeskapande för företag, 
åtminstone för de stora. Det är en viktig del av hur dessa företag väljer att arbeta och 
marknadsföra sig och så många som 97 procent av Europas 150 största företag har 
lagt ut information om sitt arbete med CSR på sina hemsidor.58 Men även för mindre 
företag är det relevant och aktuellt att arbeta med CSR. 

En faktor som påverkar hur företagen väljer att arbeta med CSR och vilka frågor 
inom CSR som de lägger mest fokus på beror på vilken bransch de tillhör. Om en viss 
bransch har ett inbyggt etiskt dilemma i sin verksamhet så är det troligt att de är mer 
avancerade i sitt CSR-arbete. Exempel på detta kan vara att ett företag måste hantera 
att de genererar mycket utsläpp och har klimatpåverkan eller att företaget har 
tillverkning i utvecklingsländer med bristfälliga arbetsvillkor. Dessa företag kommer 
sannolikt att ha lite olika fokus i sitt CSR-arbete eftersom det ställs olika krav på dem 
rörande vilket ansvar de förväntas ta. 59 

                                                        

54 Borglund T, Värdeskapande CSR – hur företag tar socialt ansvar, s.51 
55 Borglund T, Värdeskapande CSR – hur företag tar socialt ansvar, s.53 
56 Borglund T, Värdeskapande CSR – hur företag tar socialt ansvar, s.55-56 
57 Borglund T, Värdeskapande CSR – hur företag tar socialt ansvar, s.58 
58 Borglund T, Värdeskapande CSR – hur företag tar socialt ansvar, s.97 
59 Borglund T, Värdeskapande CSR – hur företag tar socialt ansvar, s.99 
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En annan faktor kan vara företagens ovilja att hamna efter konkurrenterna. Som 
exempel när EU för ett antal år sedan bestämde att bilar som hade koldioxidutsläpp 
som var mindre än 120 gram per kilometer skulle få klassas som miljöbil och därmed 
dra nytta av en rad skattefördelar. För att möta detta så utvecklade bilföretagen 
motorer som klarade detta trots att detta enligt bilföretagen var både omöjligt och 
ointressant några år tidigare.60 

3.4.1 Av stora företag 
Det är framförallt de stora globala företagen som har fått kritik för bristande arbete 
med frågor som berörs av CSR och det är därför ganska naturligt att det varit en 
viktig fråga för de större bolagen. Många stora företag har avancerade CSR-strategier 
och medelstora börsnoterade företag har av konkurrensskäl börjat ta efter.61  

För de börsnoterade företagen är en av de stora drivkrafterna bakom att arbeta med 
CSR att investerarna kräver det. Sveriges Finansanalytiker förening (SFF)62 menar att 
CSR på flera konkreta sätt skapar ett finansiellt värde och ger konkurrensfördelar.63 
2007 skapade SFF en guide för att hjälpa företag, investerare etc. att arbeta med 
CSR-frågor. SFF menar att genom ett arbete med CSR så skapas en positiv 
affärsutveckling som stärker det befintliga varumärket. De antyder även att företagen 
får en mer effektiv hushållning av sina resurser och att risken för att få böter och 
skadestånd minskar drastiskt vid ett arbete med CSR.64 

3.4.2 Av små företag  
För vissa företag är kundernas önskemål den viktigaste drivkraften. Detta gäller 
bland annat företag som är leverantörer till andra företag som arbetar med CSR. Om 
det mindre företaget då inte arbetar med CSR själva så kommer de mest troligt att 
förlora sin kund och därför måste de hållbarhetsredovisa. 65 

När det kommer till små företags möjligheter till att delta vid upphandlingar så kan 
detta begränsas eller beaktas av den upphandlande myndigheten genom att 
myndigheten utformar CSR-kraven så att det även är möjligt för små företag att delta. 
Detta förutsätter att myndigheten gör en analys av hur betungande vissa krav kan 
vara för de mindre företagen. Ett exempel på ett sådant kan vara kravet på 
auktorisation. Detta gäller i synnerhet om kravet utformas så att det ska vara uppfyllt 
redan vid start.66    

När myndigheten ställer krav på att företagen ska kunna bevisa att de lever upp till de 
regler som ställts i upphandlingen så kan även detta vara av avgörande slag för små 
                                                        

60 Grankvist P, CSR i praktiken, s. 29 
61 Borglund T, Värdeskapande CSR – hur företag tar socialt ansvar, s. 98 
62 http://www.finansanalytiker.se/ 2016-04-16 
63 Borglund T, Värdeskapande CSR – hur företag tar socialt ansvar, s. 102 
64 Borglund T, Värdeskapande CSR – hur företag tar socialt ansvar, s. 102-103 
65 Borglund T, Värdeskapande CSR – hur företag tar socialt ansvar, s. 104 
66http://www.konkurrensverket.se/globalassets/upphandling/hallbarhet/riktlinjer_hallbarhe

tskriterier_webb.pdf 2016-04-18 
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företag. Om de till exempel kräver att bevis ska vara verifierade av tredje part så kan 
även detta bidra till att det både blir betungande och fördyrande för de små 
företagen. Myndigheterna har i de flesta fall möjlighet att godta jämförbara eller 
likvärdiga bevis för att reglerna i upphandlingen uppfylls.67       

3.4.3 Av upphandlande myndigheter  

3.4.3.1 Varför används CSR i upphandling? 
Det är vanligt att upphandlande myndigheter använder sig av sociala krav och 
miljöhänsyn när de anskaffar varor eller tjänster till sin verksamhet. Inköp som görs 
av det offentliga regleras genom lagen (2007: 1091) om offentlig upphandling och i 1 
kapitlet 9 a § är det sedan 2010 infört följande reglering: 

"Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid 
offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta" 

Bestämmelsen visar att lagstiftaren har en tydlig politisk ambition att få 
upphandlande myndigheter att ställa såväl miljökrav som sociala krav när de 
genomför upphandlingar.68 Regeln är skriven som en rekommendation och 
utformningen av kraven ska bedömas utifrån miljömässiga eller sociala faktorer 
tillsammans med en bedömning av vad som är rimligt utifrån vilka kostnader det 
krävs för att kontrollera kraven.69 

Många upphandlande myndigheter använder sig av möjligheten att använda sig av 
CSR-kopplade krav och utvärderingskriterier vid offentlig upphandling. Det anses 
bland annat ge miljöfördelar och bedöms vara ett viktigt instrument för att uppnå 
miljömålen. Det anses även öka medvetenheten för miljöfrågor och vara 
normbildande för privata aktörer. Man ser även att det genererar sociala fördelar och 
slutligen ser man även att det kan få positiva ekonomiska effekter. 70 Enligt en 
undersökning som tidningen Kommunalarbetaren nyligen genomförde ställer så 
många som 95 % av alla kommuner som besvarat enkäten sociala krav i sina 
förfrågningsunderlag.71 Det kan vara olika former av sociala krav som använts, men 
undersökningen kan tolkas som att det finns en stark trend att använda sig av 
upphandling som ett verktyg för att påverka företagens CSR-arbete. 

                                                        

67http://www.konkurrensverket.se/globalassets/upphandling/hallbarhet/riktlinjer_hallbarhe
tskriterier_webb.pdf 2016-04-18 

68 Andersson Rosen H, Lagen om offentlig upphandling: en kommentar, s.98 
69http://www.sofisam.se/download/18.3453fc5214836a9a47299542/1443046933213/Konku

rrensverket,+Milj%C3%B6m%C3%A4ssiga+och+sociala+h%C3%A4nsyn+i+offentlig+upph
andling.pdf, sida 8 

70 http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/varfor_upphandling/samhallsnytta/ 
2016-04-05 

71 http://upphandling24.se/nio-av-tio-kommuner-staller-sociala-krav/ 2016-04-19 
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3.4.3.2 Särskilda krav för statliga bolag 
Det finns särskilda krav på statligt ägda bolag beträffande CSR och de måste leva upp 
till olika CSR-relaterade krav. År 2008 skärptes kraven på hållbarhetsinformation 
från regeringen, vilket ledde till att ett 50-tal statliga bolag blev tvungna att redovisa 
sin hållbarhet i enlighet med GRI. Detta har även fått följdeffekter i form av att 
mindre företag har sett över sitt CSR-arbete.72  

Bolag som ägs av den svenska staten till 100 % måste enligt ägarpolicy följa:  

- OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 
- De tio principerna enligt FN:s Global Compact. 
- FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. 73 

Hållbarhetsredovisningen sker i tre steg: miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt 
ansvar.74 Från och med första juli 2016 träder flera lagändringar i kraft som grundar 
sig på ett EU-direktiv som handlar om icke-finansiell rapportering. Lagändringarna 
går under samlingsnamnet ”Företagens rapportering om hållbarhet och 
mångfaldspolicy”. De nya lagarna kommer att leda till att ca 2000 svenska företag får 
krav på sig att hållbarhetsredovisa, något som tidigare varit frivilligt. För att behöva 
följa den nya lagen måste företagen leva upp till två av de tre kategorier som satts. 
Dessa är att företaget måste ha 250 anställda i genomsnitt under räkenskapsåret, 
nettoomsättningen ska vara 40 miljoner euro och företagets balansomslutning ska 
vara 20 miljoner euro.75 

3.4.3.3 Hur ställs CSR-krav i upphandlingar? 
Det finns flera sätt att ta hänsyn till CSR vid en upphandling. Det kan ställas 
obligatoriska krav på leverantören som sådan alternativt krav på varan eller tjänsten 
som potentiella leverantörer måste kunna leva upp till. Ytterligare en möjlighet är att 
använda kriterier kring CSR-frågor vid utvärderingen av vilket anbud som är mest 
fördelaktigt. Det är slutligen även möjligt att ställa upp särskilda kontraktsvillkor som 
kopplar till fullgörandet av ett kontrakt som endast blir aktuella för den leverantör 
som får ett kontrakt med myndigheten.76  

Större upphandlande myndigheter arbetar ofta strategiskt i frågan och använder 
olika styrmedel för att öka användandet av CSR-hänsyn i olika upphandlingar. Ett 
exempel på detta är hur Göteborgs Stad har lagt in följande text i sin 
upphandlingspolicy: 

                                                        

72 Borglund T, Värdeskapande CSR – hur företag tar socialt ansvar, s. 101 
73 http://www.regeringen.se/contentassets/b692b43679c54e0aa9ec33d05c348adf/hallbart-

foretagande---plattform-for-svenskt-agerande 2016-04-04 
74 Borglund T, Värdeskapande CSR – hur företag tar socialt ansvar, s. 101 
75 http://www.regeringen.se/contentassets/c6d343c8bb6f46e3ba7944fe1ea073e3/foretagens-

rapportering-om-hallbarhet-och-mangfaldspolicy-ds-201445 2016-04-21 
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"Staden ska genom att ställa krav vid sina inköp bidra till en bättre miljö och ett 
hållbart samhälle. Detta ska ingå som en naturlig del i varje upphandling. I hållbar 
upphandling ingår att ta hänsyn till flera perspektiv såsom tillgänglighetskrav, 
hållbarhetskriterier, att beakta frågor om etisk handel och företags sociala ansvar 
(CSR) samt möjliggöra för innovationer."77 

3.4.3.4 Stöd för de upphandlande myndigheterna 
De finns mycket stöd för upphandlande myndigheter som vill ställa sociala krav och 
miljökrav. Upphandlingsmyndigheten ger råd78 i hur upphandlande myndigheter kan 
ställa krav och Konkurrensverket har 2011 gett ut en text79 i ämnet.  

Upphandlingsmyndigheten har en databas som heter Kriteriebiblioteket. I den finns 
alla hållbarhetskriterier som Upphandlingsmyndigheten tagit fram och 
rekommenderar samlade. Det finns miljökrav och sociala krav för flera olika 
produktområden. Kraven är kopplade till olika ambitionsnivåer och upphandlande 
myndigheter kan själva avgöra hur långt de vill gå och vad de har resurser till. Det är 
frivilligt för upphandlande myndigheter att använda sig av de kriterier som tagits 
fram.80 Möbler tillhör ett av de områden som Upphandlingsmyndigheten har tagit 
fram rekommendationer för.81 Det gör att upphandlande myndigheter som vill ställa 
CSR-krav i sina möbelupphandlingar har ett gott stöd. Kriterierna kan även användas 
av andra aktörer på marknaden, eftersom de är allmänt tillgängliga på 
Upphandlingsmyndighetens hemsida. Det är därmed också förhållandevis lätt för 
företag att ta reda på vilken typ av krav som kan komma att ställas i olika 
upphandlingar som företaget är intresserad att ta del i.  

3.4.3.5 Kommande lagstiftning påverkar CSR 
EU har beslutat om ett nytt direktiv82 för upphandling. Det nya direktivet kom 2014, 
men har ännu inte omvandlats till svensk lag. En ny lag om offentlig upphandling i 

                                                        

77 http://goteborg.se/wps/portal/invanare/kommun-o-politik/planer-styrdokument/sok-
styrande-
dokument/!ut/p/z1/hYzLboMwFES_JQtv8XXEs5vKBEiRolQtTRu8qZziACLci7BbpH59-
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72oRMA__gPUOsOdSOD16kd3_STiFVdcNTT2SKfXA68756YHBgyWZQm8lpy50Nx61jCYZ
moYVE439mYa7LG1A6Gj2TgGh7Ji8G7mweqxM852GpsLDQwKmq_aOfTQXhmsx2GcRJB
nu1DkhRBxshPbIJKZD-DLwM-Lx-
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Sverige är planerad att komma till den 1 januari 2017.83 I det nya direktivet är det 
ännu större fokus på sociala och miljörelaterade kriterier än vad det är idag. Dessa 
frågor kommer att få en starkare ställning och det kommer också att bli lättare att 
ställa krav på olika märkningar, såsom Krav och Svanen.84 Detta är ett av många 
tecken på att CSR-frågor ligger i tiden och kommer att bli alltmer viktiga när det 
offentliga köper in varor och tjänster. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Frågeställning 1 - Vilka krav ställs på möbelföretag som 
arbetar mot offentlig upphandling? 
I teoretisk bakgrund beskrivs hur offentlig upphandling går till och hur offentliga 
myndigheter arbetar med CSR-relaterade frågor. Det redogörs för att många 
offentliga myndigheter väljer att ta med CSR-relaterade krav i upphandlingar för att 
ge miljöfördelar, och även för att uppnå miljömålen som finns. Genom att ställa CSR-
krav så anses även miljömedvetenheten öka.  

Vidare går det att läsa om Kommunalarbetarens undersökning som visade på att 95 
% av Sveriges kommuner ställer sociala krav i sina förfrågningsunderlag till 
upphandlingar. Detta visar på att trenden för CSR-relaterade frågor växer sig 
starkare.  

De senaste åren har även de statligt ägda bolagen fått högre krav på sig att 
hållbarhetsredovisa. Redan 2008 skärptes kraven på hållbarhetsinformation som 
ledde till att ett 50-tal företag var tvungna att redovisa sina resultat. Om allt går enligt 
planerna så kommer en ny svensk lag att införas i Sverige under 2017 som ställer 
ännu högre krav på sociala och miljömässiga kriterier. Genom den nya lagen kommer 
det bli lättare för upphandlande myndigheter att ställa krav på företagen.  Detta visar 
på att frågor relaterade till CSR ligger rätt i tiden och företag som redan påbörjat 
detta arbete kommer få ett försprång gentemot konkurrenterna när de hårdare 
reglerna börjar tillämpas. Det arbete som Inoff redan har gjort i kombination med det 
uppdrag som författarna till detta arbete har genomfört kommer förhoppningsvis 
resultera i att Inoff får ett försprång. Inoff får förhoppningsvis även en bra grund till 
fortsatt arbete med CSR-relaterade frågor.  

4.1.1 Upphandlingskriterier för möbler  
Efter en intervju med en anställd på Kammarkollegiet fick författarna tillgång till de 
kriterier som ställs på möbler vid upphandlingar85. Dessa kriterier kommer från 
Upphandlingsmyndigheten. Kriterierna är frivilliga att använda och har tagits fram i 
en kvalitetssäkrad process. Kriterierna ställs på miljö- och sociala krav och 
ambitionsnivån är högre än vad lagen kräver. Kraven på kriterierna kan ställas på 
bas-, avancerad - eller spjutspetsnivå.  

Det finns med 19 kriterier i dokumentet och de behandlar allt ifrån socialt 
ansvarstagande i produktion till rutiner för säkerställande av råvarors ursprung.  

4.1.1.1 Analys av upphandlingskriterier för möbler 
Efter att ha undersökt kraven från Upphandlingsmyndigheten kunde författarna 
konstatera att kraven som ställdes var välformulerade och lättbegripliga. Varje krav 
inleds med en förklaring om varför kravet ställs. Till varje krav finns även förslag på 
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verifikat för att leva upp till kravet. Detta är oftast i form av certifieringar eller 
leverantörsintyg. Till varje krav finns oftast även en lista på olika kemikalier eller 
ämnen som inte får finnas med i produkten för att företag ska kunna leva upp till 
kravet. 

Eftersom kraven går att välja på olika ambitionsnivåer så kan det ofta vara svårt för 
mindre företag att kunna leva upp till högsta nivån. För att klara av detta krävs stora 
produktioner och mycket resurser. För att små företag ska kunna leva upp till kraven 
behöver de i stort sätt gå ner till basnivån där det oftast handlar om krav som de 
flesta kan leva upp till även om de inte har stora resurser.  

4.2 Frågeställning 2 - Vilka delar i ett inledande arbete med 
CSR anser intressenterna vara viktigast? 

4.2.1 Framtagning av intressenter  
Intressentanalysen genomfördes av författarna tillsammans med Kristoffer Karlsson, 
operativ chef på Inoff. De intressenter som framkom delades in i kärn-, primär- och 
sekundärintressenter. De intressenter som ses som kärnintressenter är ledingen och 
medarbetarna på Inoff. Därför bör de få störst inflytande i Inoff:s framtida arbete 
med CSR.  

Ägarna, externa säljare, kunder, upphandlande myndighet, leverantörer, staten, 
kommuner och landstingen ses som primärintressenter som bör ha stort inflytande 
och insyn i CSR arbetet. Ägarna ses inte som separata kärnintressenter då de till stor 
del består av ledningen i Inoff. Externa säljare har till uppgift att genom sina möten 
med kunderna också förmedla vidare Inoff:s CSR strategi. Kunderna till Inoff, det vill 
säga de som direkt deltar i upphandlingar, blir de som även kommer ställa krav på att 
Inoff har ett fungerande CSR-arbete och ska ges stort utrymme att påverka det 
inledande arbetet med CSR. De som sätter ramarna för avtalen är upphandlande 
myndigheter, staten, kommuner och landsting. Det är även deras krav som företag 
måste leva upp till om de har för avsikt att vara med i en upphandling. Inoff använder 
sig av underleverantörer till alla sina produkter, då företaget har ett visst ansvar för 
hur dessa arbetar med CSR relaterade frågor så är det viktigt att även leverantörerna 
förstår och kan leva upp till de regler och krav Inoff har i sitt CSR arbete.  

De som ses som sekundärintressenter är konkurrenterna, långivare, allmänheten, 
transportbolag, användare/brukare, Media, och NGO:er.  

Till enkätundersökningen valde författarna tillsammans med Kristoffer Karlsson att 
inte ta med sekundärintressenterna då de anses ha en liten påverkan i Inoff:s 
framtida CSR-arbete. Däremot anses det viktigast att fortfarande ha dessa 
intressenter i åtanke vid utformandet av strategidokumentet.  

4.2.2 Intervjuresultat  
Författarnas förhoppning med de intervjuer som skedde via mail var att få ut olika 
kriterier som skulle kunna vara viktiga att fokusera på vid uppstarten av arbetet med 
CSR. Utav de svar som författarna fick tillbaka, hänvisade de flesta till Möbelfaktas 
krav på CSR samt till Svanen.  
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Ett av de mest relevanta svaren kom från en anställd vid Kammarkollegiet. Hon 
hänvisade oss till ”Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier för möbler”. 
Dessa kriterier går att ta del av från upphandlingsmyndighetens hemsida86 och består 
av krav med förslag till verifikat, motiv och information till upphandlaren. Dessa 
kriterier fungerar först och främst som riktlinjer och stöd för upphandlande 
myndigheter vid upphandlingar av möbler. Kriterierna omfattar krav på 
leverantören, varan/tjänsten/entreprenaden eller som särskilda villkor för 
fullgörande av kontrakt. De kriterier som finns gällande möbler går att få i tre olika 
nivåer, basnivå, avancerad nivå samt spjutspetsnivå. 

Ett annat användbart svar som författarna fick kom från en anställd vid 
Upphandlingsbolaget. Hon förklarade kortfattat i sitt mail vad de tittar extra på vid 
upphandlingar men bifogade även ett nytt avtal som Göteborgs Stad har skrivit 
gällande möbler för offentligt bruk. I avtalet går det att utläsa vilka krav som 
leverantören är tvungen att uppfylla för att få behålla kontraktet.87 

Svaret från en anställd på TMF beskrev hur märkningen Möbelfakta fungerar i 
verkligheten och vad fokus ligger på. Hans råd till detta arbete var att lägga fokus på 
miljö- och socialt ansvar samt att upprätta ett dokument för att visa sina kunder att 
företaget arbetar aktivt med dessa frågor.  

Utifrån de svar som författarna fick gjordes en sammanställning och ett urval på vilka 
krav som skulle kunna ställas på ett företag vid offentlig upphandling. Kraven kom 
att ligga till grund för den enkät som senare skickades ut till Inoff:s intressenter.  

4.2.3 Intressenter och deras önskemål - Enkätsvar  
Utifrån den enkät som skickades ut till Inoff:s intressenter har författarna kunnat 
sammanställa vad intressenterna anser är viktigast vid ett inledande arbete med CSR. 
Enkäten skickades ut till 26 stycken intressenter varav elva svarade. Totalt ställdes tio 
frågor till intressenterna där en fråga var en urvalsfråga för att kunna kategorisera 
intressenterna i storleksordning. En annan av frågorna var en följdfråga till fråga tre 
för att kunna få ett mer utförligt svar. Till fråga ett, två, tre, fem och åtta fanns det 
olika svarsalternativ som intressenterna skulle rangordna för att visa på vilket 
alternativ som det tyckte var viktigast att företag fokuserade på vid ett inledande 
arbete med CSR. Hur många alternativ som fanns att välja på vid 
rangordningsfrågorna kommer att redovisas inom en parentes vid respektive fråga. 
Varje rangordningsfråga kommer att redovisas med de tre alternativ som 
intressenterna ansåg vara viktigast. De frågor som fanns med i enkäten var följande:  

1. Företagens arbete med Socialt ansvarstagande. Vilka delar anser ni är 
viktigast att företagen lever upp till?(Sju alternativ) 

2. Hur ser ni att företagen bör arbeta med Miljömässigt ansvarstagande. Vilka 
delar anser ni är viktigast?(Tolv alternativ)  

                                                        

86 http://www.upphandlingsmyndigheten.se/ 2016-04-04 
87 Se Bilaga 4 
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3. Företagens arbete med ekonomiskt ansvarstagande. Vilka delar anser ni är 
viktigast att företagen lever upp till?(Fem alternativ) 

4. Vad har ni för övriga reflektioner om företagens ekonomiska ansvarstagande 
eller reflektioner utifrån rangordningen i fråga tre?  

5. Vilken märkning för möbler föredrar ni? (Sex alternativ)  
6. Vilka ledningssystem anser ni att möbelföretag bör använda i sitt arbete med 

CSR (Corporate Social Responsibility)? (Ex. ISO, OHSAS, FR2000, etc) 
Motivera gärna era val.  

7. Vilka rutiner för lagkravet att säkerställa träråvarors ursprung ser ni att 
företaget använder? (Ex. FSC, PEFC, CITES, annan dokumentation etc) 
Motivera gärna era val. 

8. Hur anser ni att företaget ska säkerställa att textil och skinn inte innehåller 
miljöfarliga ämnen?( Sex alternativ) 

9. Vad har ni för övriga synpunkter som företagen bör ta hänsyn till i ett 
inledande arbete med CSR?  

10. Hur många medarbetare har ni i er verksamhet?   
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Socialt ansvarstagande 

ILO kärnkonvention Arbetsrätt i tillverkningslandet Nationell lagstiftning

FN deklaration om korruption FN Barnkonvention FN mänskliga rättigheter

Ingn uppfattning

4.2.3.1 Enkätsvar 

F1. Företagens arbete med Socialt ansvarstagande. Vilka delar anser ni är viktigast 
att företagen lever upp till?(Sju alternativ) 

1. FN:s barnkonvention. 
2. ILO:s kärnkonventioner. 
3. FN:s allmänna förklaring om det mänskliga rättigheterna.  

Miljömässigt ansvarstagande

Kontrollera råvarors ursprung Klimatkompensera för utsläpp

Smart resursanvändning Förnyelsebar energi

Resriktioner för kemiska produkter Arbeta för återbruk

Livscykelanalys på produkter Miljövänliga transporter

Miljövänliga förpackningar Miljöskydd i tillverkningsland

Hållbarhetsredovisar Ingen uppfattning
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F2. Hur ser ni att företagen bör arbeta med Miljömässigt ansvarstagande. Vilka 
delar anser ni är viktigast?(Tolv alternativ)  

1. Att företagen är medvetna om och följer de restriktioner för vilka kemiska 
produkter (miljö- och hälsofarliga ämnen) som får användas i produktion 
samt i produkten.  

2. Att företagen kontrollerar råvarors ursprung.  
3. Att företagen följer den miljöskyddslagstiftningen som gäller i 

tillverkningslandet.  

 

F3. Företagens arbete med ekonomiskt ansvarstagande. Vilka delar anser ni är 
viktigast att företagen lever upp till?(Fem alternativ) 

1. Att företaget har ekonomisk stabilitet i verksamheten.  
2. Att företaget främjar sysselsättningsmöjligheter för personer som står långt 

utanför arbetsmarknaden.  
3. Att företagen arbetar med NGO:er (Non-governmental organisations).  

F4. Vad har ni för övriga reflektioner om företagens ekonomiska ansvarstagande 
eller reflektioner utifrån rangordningen i fråga tre?  

På denna fråga fick författarna in väldigt få svar. De flesta hoppade över frågan eller 
kommenterade att de inte hade något svar. Författarna väljer att inte redovisa 
resultatet eftersom det inte kan förväntas ge ett rättvisande svar.  

 

Ekonomiskt ansvarstagande

Ekonomisk stabilitet Arbeta emd NGO:er Sponsring och välgörenhet

Främja sysselsätting Ingen upfattning
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F5. Vilken märkning för möbler föredrar ni? (Sex alternativ)  

1. Möbelfakta (Certifiering).  
2. Leverantörsintyg t.ex. Möbelfaktas kravspecifikation.  
3. Teknisk dokumentation samt säkerhetsblad. 

F6. Vilka ledningssystem anser ni att möbelföretag bör använda i sitt arbete med 
CSR (Corporate Social Responsibility)? (Ex. ISO, OHSAS, FR2000, etc) Motivera 
gärna era val.  

Denna fråga var en fritextfråga där intressenterna fick skriva det som de själva ansåg 
viktigast. Majoriteten av de svarande ansåg att företag som startar sitt arbete med 
CSR bör fokusera på ISO och OHSAS, men det var även många som svarande att det 
inte hade någon åsikt om frågan.  

F7. Vilka rutiner för lagkravet att säkerställa träråvarors ursprung ser ni att 
företaget använder? (Ex. FSC, PEFC, CITES, annan dokumentation etc) Motivera 
gärna era val. 

Även denna fråga var en fritextfråga. Intressenterna svarade att det först och främst 
vill se att företag arbetar med FSC vid ett arbete med säkerställandet av träråvarors 
ursprung. Flera svaranden ansåg även att det var viktigt med dokument angående 
avverkningsland och träslag.  

Möbelmärkning 

Möbelfakta, certifiering Licens enligt svanen Möbelfakta, kravspecifikation

Teknisk dokumentation EU Ecolabel Ingen uppfattning
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F8. Hur anser ni att företaget ska säkerställa att textil och skinn inte innehåller 
miljöfarliga ämnen?( Sex alternativ) 

1. EU Ecolabel  
2. Bra Miljöval Textil, kriterier.  
3. Nordic Ecolabelling of Textile 

F9. Vad har ni för övriga synpunkter som företagen bör ta hänsyn till i ett 
inledande arbete med CSR?  

Svaren från denna fråga var väldigt olika. Några av de mest konkreta svar som 
författarna fick in var att företag bör arbeta lokalt och arbeta med mindre ideella 
organisationer. Någon intressent ansåg även att företag bör fokusera på att informera 
kunder om produkternas innehåll. Det svar som förekom flest gånger var att 
huvudsaken är att företag visar att de har en hög ambitionsnivå och visar en god vilja 
med ett CSR-arbete.  

Säkra textielier och skinn 

Nordic Ecolabelling of Textile Bra miljöval, textil Licence enligt svanen

EU Ecolabel Teknisk dokumentation Ingen uppfattning
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F10. Hur många medarbetare har ni i er verksamhet?  

4.2.3.2 Analys av enkätsvaren 
De flesta vill se att företag arbetar med konventioner från FN och ILO när det gäller 
socialt ansvarstagande. När det kommer till miljömässigt ansvarstagande ville 
intressenterna se att företag arbetar med restriktioner för kemiska produkter och att 
miljöskyddslagar följs. För att ta ekonomiskt ansvar ansågs det vara viktigast att ha 
en stabil verksamhet och även främja sysselsättningen. Svaren på de tre 
ansvarsfrågor stämde väl överens med den information om framkommit i teoretisk 
och även med de som framgick av intervjuerna. Svaren verkar vara i linje med det 
som de flesta känner igen.  

På de övriga frågorna som gällde märkning för möbler, ledningssystem, 
säkerställande av träråvarors ursprung och säkerställande av textilier och skinn så 
var svaren lite vagare. De flesta ansåg att certifiering enligt möbelfakta var det bästa 
alternativet när det gällde möbelmärkning. Detta var inte heller helt oväntat eftersom 
författarna fick samma svar vid intervjuerna. På frågan gällande vilket 
ledningssystem som företag bör använda så var det genomgående svaret att de skulle 
fokusera på ISO-certifieringar. Detta är något som är väldigt vanligt bland 
möbelföretag och så även för Inoff. Även på frågan om säkerställande av träråvarors 
ursprung så var det ett svar som fick flest röster. Nästan alla som svarande på 
enkäten ansåg att FSC var det system som företag borde arbeta med. På den sista 
frågan som handlande om säkerställande av textiler och skinn så fanns det blandade 
svar. Många tyckte att företag borde följa EU Ecolabel och de övriga hade blandade 
åsikter. Däremot så har ingen av företagen specifikt valt Svanen som en märkning 
som de tycker är särskilt viktig. Detta var något som författarna reagerade på då 
många företag brukar anser att Svanen är en bra certifiering.  

Antal medarbetare i verksamheten

Ett till femton 16-50 50+
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Eftersom det endast var elva stycken av 26 som svarade på enkäten så går det inte att 
säga att svaren är helt trovärdiga och det bästa för Inoff. Författarna anser dock att 
det går att ta svaren på allvar då de stämmer överens med det som framkommit i 
teoretisk bakgrund. Svaren stämmer även överens med det som framkom i 
intervjuerna. Det betyder sannolikt att det är fler än bara intressenterna som anser 
att möbelföretag bör arbeta med dessa frågor.   

4.3 Frågeställning 3 - Hur har Inoff möjlighet att arbeta med 
CSR? 
För att få förståelse för vilka Inoff är, vad de vill fokusera på och vilka möjligheter de 
har i sitt framtida CSR-arbete så genomfördes en intervju med Kristoffer Karlsson 
som är operativ chef på Inoff.  

4.3.1 Företagspresentation 
Inoff grundades år 2000 och var ett dotterbolag till företaget Bitc Möbel AB som låg i 
Bjärnum. Avsikten var då att Inoff skulle hantera, produktanpassa och leverera de 
beställningar som till skillnad från moderbolagets produkter var avsedda för 
offentliga miljöer. Numera bedriver Inoff sin egen verksamhet och produktutvecklar, 
marknadsför och säljer möbler till offentliga miljöer. Företaget arbetar med såväl 
gamla som nya formgivare och fabriker. Idag arbetar åtta anställda på företaget.  

4.3.2 Inoff i nuläget 
Inoff omsätter idag närmre 22 miljoner kronor om året. De har vuxit stadigt de 
senaste åren och lyckats mer än fördubbla sin omsättning de senaste fem åren. Inoff:s 
vision och förhoppning är att fortsätta växa och ta marknadsandelar samtidigt som 
de behåller fokus på kvalitet inom varje del av sin verksamhet. 

Nuvarande kunder är såväl mindre som större, fristående som kedjeknutna 
återförsäljare av möbler till offentliga miljöer. Det är en blandad kundgrupp, vilket 
Inoff ser som en styrka och förhoppningen är att ha samma kundmix även i 
framtiden.  

Inoff har sedan starten riktat in sig på att sälja möbler till offentlig miljö. De fem 
huvudområden där de lägger störst vikt är meeting, relaxing, dining, staying och 
caring. Meeting är möbler för möten och konferens, exempel på detta kan vara 
kontorsstolar och konferensbord. Relaxing är möbler för samtal och avkoppling. 
Möblerna består av mindre soffor och fåtöljer som lämpar sig för exempelvis 
hotellobbys och lounger.  Dining är möbler för exempelvis personalmatsalar, 
restauranger och kaffe. Det rör sig om stolar och bord som är lite nättare i sitt 
utförande och de fungerar därför bra där det behövs många sittplatser på begränsad 
yta. Staying fokuserar på möbler för hotell och hotellrum. Här finns hela serier för 
hotellrum, som till exempel sänggavel, nattduksbord, hallmöbler, skrivbord m.m. 
Caring sortimentet är avsett för vårdinrättningar som exempelvis ålderdomshem. 
Möblerna här är anpassade för de specifika krav som ställs på vårdmiljöer. Till 
exempel ska möblerna gå att sprita av och tygerna ska vara tvättbara. 
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I och med att Inoff sedan tidigare levererat möbler till de ovan nämnda offentliga 
miljöer som exempelvis vårdmiljöer så har Inoff fått anpassa sina möbler och 
verksamhet till de krav som ställs. Som en del i kraven så har företaget testat sina 
möbler enligt rådande EN-standarder av ackrediterade testinstitut. Testen kan 
tillexempel gälla ytors motståndskraft, test för hållfasthet, hållbarhet och säkerhet. 
Detta för att visa för kunden att de möbler som levereras inte riskerar att gå sönder 
och potentiellt sett skada brukaren.  

Inoff har valt att certifiera sig enligt ett flertal standarder och har även tecknat 
kollektivavtal för sina anställda. Inoff har anslutit sig till FTI som ansvarar för att 
förpackningar som sätts på den svenska marknaden också samlas in och återvinns på 
lämpligt sätt Dessa åtaganden har lätt till att Inoff kunnat få konkurrensfördelar 
gentemot konkurrenter som avstått från den merkostnad som dessa åtaganden 
medfört. Företaget har också visat att de är ansvarstagande och har en helhetssyn på 
vad som är viktigt inom branschen.  

Allt efter som Inoff blivit större har det kommit allt mer förfrågningar från kunder 
om det var möjligt att ha med Inoff:s produkter i upphandlingar. I dessa 
upphandlingar ställs det krav på ett aktivt arbete med hållbarhetsfrågor. I vissa fall 
gick dessa krav längre än de krav som Inoff redan levde upp till. 

4.3.3 Möjligheter 
Inoff kommer under de kommande åren lägga stort fokus på att på att såväl arbets- 
som kostnadseffektivt sätt bedriva det CSR-arbete som marknaden ställer som krav 
på dem. De kommer exempelvis från och med sommaren 2016 ha en heltidsanställd 
Miljö- och kvalitetskoordinator, inom vilken roll det även ryms att vara medveten 
om, identifiera och utvärdera olika insatser för ett framgångsrikt CSR-arbete. För 
närvarande ligger Inoff:s fokus på den svenska marknaden, men en satsning på 
export utanför Sveriges gränser ligger i deras strategi. 

Inoff har en bra grund att bygga på när det kommer till att arbeta med CSR-
relaterade frågor men det går inte att komma ifrån att de ändå är en relativt liten 
aktör. Det är inte så konstigt att de stora börsnoterade företagen har väldigt 
avancerade CSR-strategier, de har också större resurser att lägga på att aktivt arbeta 
med dessa frågor. Det samma kan sägas om de största aktörerna inom möbler för 
offentlig miljö. Dessa aktörer är dels resursstarka men de har även långa erfarenheter 
av att delta i offentliga upphandlingar, något som Inoff saknar. Att förvänta sig att ett 
företag i Inoff:s storlek på kort sikt skulle kunna uppnå allt de stora aktörerna gjort är 
osannolikt. Men företaget kan på lite längre sikt ta större CSR-ansvar och leva upp till 
krav som gör att de bland annat kan vinna delar i upphandlingar. Reglerna i 
upphandlingarna är sådana att de ska försöka gynna även de mindre aktörerna och 
det är där Inoff ska försöka verka.   

4.4 Hur bör strategidokumentet utformas 
Det strategidokument som tas fram till Inoff behöver förhålla sig till upphandlande 
myndigheters krav, intressenternas krav och önskemål och inte minst till de 
förutsättningar som Inoff själva har. I detta avsnitt vägs därför de olika delarna mot 
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varandra för att visa hur författarna har bedömt de krav och önskemål som finns i 
förhållande till strategidokumentet.  

4.4.1 Upphandlande myndigheters krav i förhållande till Inoff 
Det krav som ställs av upphandlande myndigheter är omfattande och går ofta utöver 
vad lagen kräver. Utav de krav som Upphandlingsmyndigheten beskriver så kan Inoff 
i dagsläget endast leva upp till en del av baskraven. Detta beror på att upphandlande 
myndigheter gärna ser att företag är certifierad för att bevisa att de lever upp till 
kraven. Certifieringar är oftast väldigt dyra för företag och eftersom Inoff är ett 
relativt litet företag så är de begränsad i hur många certifieringar de har råd med. 

Av de krav från Upphandlingsmyndigheten som Inoff har möjlighet att leva upp till så 
går de flesta hand i hand med det som intressenterna helst ser att företagen arbetar 
med. 

4.4.2 Intressenternas krav och önskemål i förhållande till Inoff   
Beträffande fråga ett så ser intressenterna att företag arbetar och försäkrar sig om att 
de lever upp till FN:s barnkonventioner, ILO:s kärnkonventioner och FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna. Inoff i sin tur ser inte detta som något 
svårt utan har vidtagit åtgärder för att försäkra sig om att de själva men även deras 
underleverantörer också gör det. Dels så har alla underleverantörer fått skriva på att 
de följer dessa punkter, Inoff:s har även tagit del av anställningslistor, gjort 
leverantörsbesök där de har haft med sig checklistor för att se så kraven som ställs 
även efterlevs. I några fall har det även gjorts revisioner av tredje part.  

När det kommer till fråga två så ser intressenterna gärna att Inoff: 

1. Är medvetna om och följer de restriktioner för vilka kemiska produkter 
(miljö- och hälsofarliga ämnen) som får användas i produktion samt i 
produkten.  

2. Att företagen kontrollerar råvarors ursprung.  
3. Att företagen följer den miljöskyddslagstiftningen som gäller i 

tillverkningslandet.  

När det kommer till punkt ett så har Inoff arbetat utifrån möbelfaktas 
kravspecifikation. I specifikationen återfinns detta krav och Inoff har låtit sina 
underleverantörer skriva på att inga av dessa kemikalier återfinns i Inoff:s produkter. 
Inoff har även begärt in säkerhetsdatablad för de produkter som används för att 
själva kunna konstatera att ämnena inte förekommer. Punkt två har Inoff 
åstadkommit genom att leverantörerna har fått fylla i ett dokument där de uppger 
träets ursprung, sort, region och om certifiering finns. Något som författarna la 
märke till på svaren på fråga två var att relativt få intressenter ansåg att företag borde 
hålbarhetsredovisa enligt GRI. Detta har inte heller Inoff nämnt något speciellt om. 
Författarna anser att detta är förvånande då en stor del av ett CSR-arbete går ut på 
att redovisa hur och vad företaget gör.  Att hållbarhetsredovisningen inte nämns kan 
bero på att det är kostsamt både i tid och pengar. Dock anser författarna utifrån vad 
som framkommit i teoriavsnittet att det är en del som borde finnas med i ett CSR-
arbete för att visa på hur företaget arbetar. Det är därför medtaget som förslag.  
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När det kommer till intressenternas krav och Inoff:s ambitioner så var det inte 
mycket som skiljde sig åt. Inoff arbetar redan idag med många av de punkter som 
intressenterna tyckte var viktigast i ett inledande arbete med CSR. Det som var av 
särskilt intresse för Inoff var att få veta vilka punkter de skulle fokusera på. För 
Inoff:s del har det många gånger varit så att de stött på ett flertal av de punkter som 
återfanns i frågeformuläret men inte vetat vilken punkt de skulle starta med. Att 
främja sysselsättning för de som står lång ifrån arbetsmarknaden och att arbeta med 
NGO:er var några viktiga punkter som Inoff övervägt sedan tidigare och genom 
enkäten fått bekräftat att det är en bra väg att gå för att ta ett större samhällsansvar. 

När det kom till viken möbelmärkning intressenterna helst såg att företag hade så 
fick Inoff även här en bekräftelse på att de var på rätt spår. Att certifiera sina möbler 
är väldigt kostsamt och i synnerhet om det inte genererar ett mervärde i form av en 
ökad försäljning. Att få stöd i att fatta ett välavvägt beslut om vilket som var det bästa 
alternativet för Inoff:s del var väldigt värdefullt. Samma oklarhet rådde på Inoff 
beträffande både miljömärkning för trä men även till viss del för textilier. Inoff kan 
nu lättare välja vilken märkning de ska ha på sina standardtyger. Som författarna 
tidigare nämnde så var det väldig få av de svarande som nämnde certifiering enligt 
Svanen som första alternativ. Författarna får därför anta att det är ett för dyrt 
alternativ att satsa på och att intressenterna inte anser att det är en tillräckligt bra 
certifiering.  

Som framkommit av intervjun med Kristoffer Karlsson så har Inoff höga ambitioner 
med sitt fortsatta CSR-arbete. Inoff har märkt att kunderna ställer CSR krav och har 
för avsikt att möta dessa. Inoff kommer inom kort att ha en heltidsanställd kvalitet 
och miljökoordinator som kommer att arbeta aktivt med frågor relaterade till CSR. 

4.4.3 Utvärdering av konkurrenters policydokument  
Det dokument som författarna granskade från EFG var välskrivet och tydligt men på 
ett sätt som fortfarande var lättläst. Dokumentet bestod av en inledande text om 
EFG:s arbete med Global Compact. Vidare i dokumentet redogjorde företaget för de 
åtta huvuddelar som dokumentet bestod av. Varje del bygger på någon Global 
Compacts konventioner. I dokumentet beskrivs hur företaget ska arbeta med både 
social-, miljömässiga och etiska frågor. EFG påpekar i dokumentet att de arbetar för 
att förändra där det är möjligt.88  

Blå stations policydokument var relativt kortfattat och bygger även det på Global 
Compact. Detta företag redogör för sitt arbete med frågor rörande mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, miljö samt bekämpning av korruption.89 

Policydokumentet som är framtaget av Offecct var väldigt omfattande men välskrivet 
och lättförståeligt. Företaget tydliggör att de ställer krav i alla led, de redogör för alla 
certifieringar som företaget arbetar med samt beskriver vilka på företaget som ska 
göra vad för att uppnå kraven. Offeccts dokument är uppdelat i tre delar där det finns 

                                                        

88 http://www.efg.se/Om-EFG/Miljo-och-CSR 2016-04-22 
89 http://www.blastation.se/information/miljo/csr_1 2016-04-22 
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en grundläggande del med socialt ansvarstagande, arbetsmiljö, miljö och 
genomförande. Sedan har de även en miljöpolicy samt en kvalitetspolicy.90  

Dokumentet från NC var väldigt kortfattat men tydligt. De gav bra information 
gällande de krav som ställs på leverantörerna. I dokumentet skriver NC att de har 
regelbundna besök hos leverantörer samt att alla som arbetar hos en leverantör ska 
ha bra villkor. 91 

En slutsats som författarna kunde dra av att läsa igenom dessa policydokument var 
att alla bygger på Global Compact samt ILO:s kärnkonventioner. Det gick även att 
konstatera att många dokument var tolkningsbara och det finns inget dokument som 
beskriver hur företag ska gå tillväga för att uppnå de krav som ställs på leverantörer 
och anställda.   

4.4.4 Utformning av strategidokument 
Strategidokumentet döptes till ”Uppförandekod” eftersom CSR är ett vagt begrepp 
som tolkas olika av olika personer och myndigheter.  

Första delen av uppförandekoden heter ”Vi tar ansvar för våra möbler!”. Den delen 
beskriver kortfattat företaget Inoff och sedan vilka krav de ställer på mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, lagstiftning, arbetsmiljö, miljö, kvalitet och lokalt 
engagemang. Vid varje rubrik beskrivs vad Inoff ställer för krav och vad kraven 
baseras på. Under rubriken ”Mänskliga rättigheter” hänvisar författarna bland annat 
till Global Compacts princip ett och två, men även till FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna. Ett liknande exempel gäller ”Arbetsmiljö” där författarna 
har hänvisat Inoff:s krav till ILO:s artikel 155 och 170.  

 Efter den delen i dokumentet kommer ett kapitel som författarna valde att döpa till 
”Hur lever vi upp till våra åtaganden?”. Här valde författarna att beskriva hur Inoff 
ska leva upp till de krav som ställdes i dokumentets första del. Kapitlet är uppdelat i 
två delar där det beskrivs hur Inoff själva ska agera för att leva upp till kraven och 
sedan beskrivs hur Inoff:s leverantörer ska leva upp till kraven.  

Den tredje och sista delen i dokumentet heter ”Inoff i framtiden” och beskriver vad 
Inoff vill lägga fokus på i sitt arbete med CSR. I denna del beskrivs bland annat att 
företaget vill arbeta med FSC-märkt trä och en dag även bli certifierande. I framtiden 
vill Inoff även certifiera sig enligt Möbelfakta, något som intressenterna gärna se att 
möbelföretag gör. 
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4.5 Färdigt strategidokument 
Det strategidokument som författarna har tagit fram åt Inoff baserar sig det Inoff 
anser att de kan åstadkomma, det intressenterna vill att företag ska arbete med i sitt 
CSR-arbete och de krav som ställs från upphandlande myndigheter. Dokumentet 
baseras även på lagar och regler från Global Compact, ILO och FN. När det gäller 
intressenternas önskemål med ett CSR-arbete så valde författarna att enbart ta med 
de punkter som Inoff själva kan arbeta med.92  

 

Uppförandekod 

Vi tar ansvar för våra möbler! 

Inoff är ett möbel- och inredningsföretag som genererar skaparglädje inom 
offentliga miljöer. Huvudkontoret ligger i Bjärnum, en ort i norra Skåne med 
lång tradition av möbeltillverkning.  

Möbler där det geniala finns i det enkla är det vi brinner för. Inoff:s vision är att 
erbjuda marknaden möbler som kännetecknas av prisvärdhet, funktion, 
komfort och stil. För att nå dit krävs insikt, lyhördhet och passion i varje 
moment. I vår strävan att bli en självklar leverantör till era projekt har vi en 
tydlig ambition att ständigt utvecklas. Kvalitet och miljö är i fokus. Vi ser fram 
emot att få dela vår utveckling med er. Nu och i framtiden. Med förhoppning 
om en gemensam och spännande tid framför oss.  

Mänskliga rättigheter 

Inoff värnar, stödjer och respekterar de mänskliga rättigheterna i enlighet med 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt Global 
Compacts första och andra princip. Vi ansvarar för att de mänskliga 
rättigheterna följs och respekteras i vår verksamhet och vi ställer även krav på 
att våra leverantörer gör detsamma.   

Arbetsrätt 

Vi på Inoff tar avstånd från alla typer av barnarbete, diskriminering, korruption 
samt tvångsarbete. Inoff stödjer även rätten till föreningsfrihet och kollektiva 
förhandlingar. Vi arbetar i enlighet med FN:s barnkonvention artikel 32, Global 
Compact princip 3, 4, 5 och 6, FN:s deklaration mot korruption samt ILO:s åtta 
kärnkonventioner.  

Barnarbete 

Inoff tar avstånd från barnarbete och anser att all ekonomisk aktivitet 
som utförs av en person i skolpliktig ålder eller yngre är otillåtet. Vi 
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tillåter inte att någon som är under 15 år arbetar hos oss eller våra 
leverantörer samt att ingen under 18 år utför moment som kan 
betraktas som farliga på arbetsplatser.  
 
Detta arbete sker i enlighet med FN:s barnkonvention samt ILO:s 
artikel 138 och 182. 

Diskriminering  

Ledningen på Inoff tar ansvar för att inga former av diskriminering 
förekommer och att särbehandling endast grundar sig på meriter och 
kvaliteter. Ingen arbetstagare ska kränkas eller särbehandlas på grund 
av etnicitet, civilstånd, kön, religion, graviditet, fackligt engagemang, 
ålder, sexuell orientering, funktionsnedsättning, nationalitet eller 
politiska åsikter. För oss på Inoff är detta en självklarhet och vi ställer 
även krav på detta av våra leverantörer.  
 
Detta arbete sker i enlighet med ILO:s artikel 100 och 111 samt Global 
Compact princip 6.   

Korruption 

Alla former av korruption är för Inoff helt oacceptabla. Våra 
medarbetare får varken ta emot eller erbjuda otillbörlig ersättning eller 
betalning med syftet att erhålla en otillåten fördel.  
 
Detta arbete sker i enlighet med FN:s deklaration mot korruption och 
Global Compact princip 10.  

Tvångsarbete 

Allt arbete som utförs på Inoff eller hos våra leverantörer ska ske på 
frivillig basis och alla har rätt att avsluta sin anställning efter en rimlig 
uppsägningstid. Ingen ska behöva arbeta efter hot om straff eller 
liknande. Detta är en självklarhet hos oss och ska även vara det hos 
dem vi samarbetar med.  
 
Detta arbete sker i enlighet med ILO:s artikel 29 och 105. 

Lagstiftning 

Inoff följer de lagar och regler som gäller i de länder vi är verksamma i. Vi 
ställer även dessa krav på våra leverantörer och vill att de följer de lagar och 
föreskrifter som gäller i de länder som de är verksamma i.  

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö är en viktig fråga för Inoff. Vi är certifierade enligt OHSAS 18001 
för att säkerställa att vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön. Vi följer även 
fackliga avtal. 
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Detta arbete sker i enlighet med ILO:s artikel 155 och 170.  

Miljö  

På Inoff har miljöarbetet alltid fått ta stort utrymme. Vi tror på smart 
resursanvändning, hög fyllnadsgrad under transport och vi följer alltid nationell 
miljölagstiftning.    

Vi är certifierade enligt ISO 14001 vilket innebär att vi arbetar kontinuerligt och 
systematiskt för att minska verksamhetens totala miljöbelastning. Inoff tar 
även ett producentansvar för de förpackningar som vi sätter på marknaden. 
Därför är vi anslutna till FTI och betalar en avgift för varje kilo papper, plast 
och metall som våra förpackningar innehåller så att dessa kan återvinnas.  För 
att säkerställa att människors hälsa och miljöns bästa skyddas från farliga 
kemikalier arbetar vi utifrån Reach-förordningen. Genom kontinuerlig 
uppföljning och avtal med leverantörer säkerställer vi att inga av våra möbler 
innehåller trä eller träbaserade skivor som kommer från illegalt avverkad skog. 
Detta i enlighet med Timmerförordningen.  

Miljöarbetet sker även i enlighet med Global Compact princip 7, 8 och 9.  

Kvalitet  

På Inoff utgår vi alltid efter kundens behov och önskemål och arbetar ständigt 
för att genom vårt förbättringsarbete överträffa förväntningarna. Detta gäller 
både kvalitet, pris och design. Vi åstadkommer detta genom engagerade 
medarbetare och en ledning som arbetar processinriktat och som fattar beslut 
baserat på fakta, inte magkänsla. Vi använder oss av ackrediterade testinstitut 
för att säkerställa att våra produkter uppnår den kvalitet som kunden förväntar 
sig. Vi arbetar ständigt med att försöka förbättra våra produkter, vare sig det 
gäller högre hållfasthet, smartare transporter, enklare montering eller smartare 
materialval.  

På Inoff tycker vi att produktutveckling ska få ta tid, då det är i denna fas man 
genom noggrannhet och kunskap kan identifiera och eliminera potentiella 
svagheter.  

För att försäkra oss om att vi arbetar på ett systematiskt sätt med frågor 
rörande kvalitet var Inoff väldigt tidiga med att certifiera sig enligt ISO 9001.  

Lokalt engagemang  

Inoff är måna om det hantverkskunnande och den tradition av 
möbeltillverkning som finns lokalt. Bjärnum har länge varit ett samhälle med 
stor kunskap inom just detta och för att säkerställa att dessa traditioner ska 
leva kvar har Inoff ett stort utbyte och samarbete med många lokala företag. 
Det gynnar inte bara det lokala samhället i stort, utan är även positivt för Inoff 
eftersom det finns kompetens nära till hands. Det gör utvecklingsprocesserna 
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flexibla och det är lätt att tillmötesgå kundernas önskemål om att anpassa 
möbler eller att få produkter specialtillverkade.  

Det lokala engagemanget gynnar orten på så sätt att det skapar arbetstillfällen 
och bevarar det yrkeskunnande och de traditioner som finns i trakten.   

Hur lever vi upp till våra åtaganden?  

För att försäkra oss om att vårt CSR-dokument inte bara är vackra ord så 
redogör vi här för hur vi arbetar med dessa frågor.  

På Inoff 

Inoff är ett svenskt möbelföretag, vi är fackligt anslutna, har ett flertal 
certifieringar och följer svensk lag. På Inoff är medarbetarna den viktigaste 
tillgången och därför värnar vi om deras säkerhet, rättigheter och hälsa. Detta 
är en självklarhet för oss! 

Våra leverantörer 

Bland de tio största leverantörerna finns fyra på 25 mils radie från vårt 
huvudkontor och tack vare det är det enkelt för oss på Inoff att regelbundet 
besöka och kontrollera att de lever upptill de höga krav som vi ställer.  

På grund av större avstånd till några av de övriga leverantörerna är det 
svårare för Inoff att kontrollera att kraven alltid följs. I dessa fall gör Inoff minst 
ett besök per år och vi har även påskrivna kontrakt och uppförandekoder. Inoff 
gör en riskanalys med plan för åtgärder om brister skulle förekomma hos 
leverantören. Vi tillämpar tredjepartsgranskning hos leverantörer för att 
säkerställa att de krav som vi ställer efterlevs. Inoff använder sig även av 
kvalitetskontroll/ stickprovskontroll vid inleveranser till vårt lager för att 
säkerställa att produkterna håller den kvalitet som vi eftersträvar.  

Inoff i framtiden 

Inoff har för avsikt att i framtiden utöka sitt arbete med CSR-relaterade frågor. 
Många av våra produkter lever idag upp till kraven enligt Möbelfaktas 
kravspecifikation, men ett framtida mål är att inom kort inte bara leva upp till 
kraven utan att även certifiera produkter enligt Möbelfakta.  

Vi har även för avsikt att arbeta ännu mer med FSC-märkt trä och vår ambition 
är att en dag vara certifierade enligt FSC.  

En viktig del i arbetet med CSR som vi på Inoff kommer att fokusera på är att 
ta fram mätpunkter för vårt arbete. Genom mätpunkter kommer vi kunna se 
hur arbetet utvecklas och om det finns delar som vi behöver lägga ännu större 
fokus på.  

Inoff:s ambition är att arbeta ännu närmare våra leverantörer och ha ett mer 
ingående samarbete med dem. Vi kommer löpande att arbeta för detta.  
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Eftersom Inoff är en förhållandevis liten aktör på marknaden kan det vara svårt 
att som ensamt företag åstadkomma stora och övergripande förändringar i de 
länder som företagets underleverantörer är verksamma i. För att ändå kunna 
påverka kommer Inoff att försöka samarbeta med NGO:er. Förhoppningen är 
att på så sätt motarbeta de brister och orättvisor som finns i världen.
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Slutsatser och rekommendationer 

5.1.1 Är syftet uppnått? 
Syftet med detta arbete var att åt Inoff Inred AB ta fram ett branschspecifikt 
strategidokument som kan ligga till grund för företagets framtida arbete med CSR-
relaterade frågor. 

Författarna anser att de har lyckats ta fram ett strategidokument som är i linje med 
de krav som uppdragsgivaren ställde. Dokumentet är branschspecifikt och följer de 
krav och önskemål som författarna fick fram från Inoff själva, intressenterna, 
lagstiftare och branschen. Strategidokumentet är strukturerat, formulerat och 
presenterat likt andra strategidokument som tagits fram av konkurrenter och övriga 
organisationer.  

I Inoff:s strategidokument innehåller både Global Compact, ILO, FN-konventioner 
och liknande. Detta är något som skiljer Inoff åt från konkurrenter då de ofta har valt 
ett fåtal av dessa krav.  I dokumentet finns det även konkreta förslag på de delar som 
Inoff ska fortsätta att arbete med samt de delar som företaget redan har lagt fokus på.  

Författarna tillsammans med Inoff anser att dokumentet visar på ett hållbart arbete 
med CSR-frågor och kommer att ge konkurrensfördelar på marknaden. Med tanke på 
de lagkrav som kommer att träda i kraft inom en snar framtid så ligger även 
dokumentet rätt i tiden för Inoff:s del. Arbete visar på att företaget tar hänsyn till 
social-, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Uppdragsgivaren är mycket nöjd med 
resultatet.  

5.1.1.1 Är frågeställningarna besvarade? 
För att lyckas uppnå arbetets syfte så hade författarna tre frågeställningar till hjälp. 
Resultat och analys av detta går att se ovan men de slutsatser som författarna kan dra 
av frågeställning ett är att det finns väldigt många krav från upphandlande 
myndigheter. Det flesta är frivilliga och går utöver vad lagen kräver. Det som 
författarna har kunna utläsa från upphandlande myndigheter så ser de helst att 
företag lever upp till olika typer av certifieringar för att kunna säkerställa att de lever 
upp till kraven som ställs.  

De slutsatser som kan kopplas till frågeställning två är att även intressenterna helst 
ser att företag använder sig av olika certifieringar för att säkerställa att kraven levs 
upp till. De intressenter som fick besvara författarnas enkätundersökning ville helst 
se att företag certifierade sig enligt Möbelfakta, FSC, ISO med flera. Intressenterna 
ansåg även att det var viktigt att följa FN:s regler samt ILO:s kärnkonventioner när 
det gäller sociala krav. 

Utifrån den intervju som genomfördes med Kristoffer Karlsson i syfte att besvara 
frågeställning tre kunde författarna konstatera att Inoff har stora möjligheter att 
arbeta med CSR-frågor. Inoff har sedan tidigare arbetat hårt för att certifiera sig 
enligt ISO, vilket idag gör att de redan har kommit en bra bit på väg i sitt CSR-arbete. 
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Inoff har alltså en bra grund för att fortsätta utvecklas och arbeta vidare med CSR 
utifrån det nya strategidokumentet.  

5.1.2 Är strategidokumentet användbart för uppdragsgivaren Inoff? 
Det är författarnas uppfattning att strategidokumentet kommer att vara användbart 
för Inoff i deras fortsatta arbete med CSR. Det kommer bara komma mer 
upphandlingskrav - det är bland annat tydligt i och med de nya kraven i det nya 
direktivet som kommer leda till en ny lag om offentlig upphandling. Inoff kommer 
med strategidokumentet att kunna vara i upphandlingar på ett annat sätt och tydligt 
koppla sitt strategidokument till kraven i upphandlingarna. Det blir tydligare för dem 
om de klarar av kraven eller inte och de behöver inte riskera negativ publicitet eller 
kontraktsbrott för att de inte klarar kraven.  

Strategidokumentet kan bli användbart om företaget lever upp till det som de säger 
att de ska leva upp till. När det kommer till denna sorts dokument så handlar det 
väldigt mycket om att strategin ska vara väl förankrad hos alla som ska arbeta utifrån 
detta strategidokument. Det finns en risk att om man från företagets sida inte lever 
upp till de förväntningar som marknaden ställer på företaget utifrån den bild man 
fått genom att ha läst företagets strategidokument, så kommer trovärdigheten för 
företaget att skadas. Genom att regelbundet gå igenom och förändra sitt 
strategidokument allt eftersom verksamheten utvecklas och nya krav ställs kan 
företaget säkerställa att de aktivt arbetar med frågorna. Strategidokumentet kan 
användas för att strukturera uppföljningen, vilket gör det användbart för Inoff även 
ur uppföljningssynpunkt.  

Om företaget senare väljer att koppla mätpunkter till sina åtaganden kan de se hur 
väl de faktiskt lever upp till dessa. Genom mätpunkter kan företaget även se var de 
måste lägga mer resurser för att strategidokumentet inte bara ska bli ett vackert 
säljdokument utan något användbart.     

5.1.3 Är strategidokumentet användbart för andra möbelföretag? 
Författarnas åsikt är att strategidokumentet är användbart för andra möbelföretag. 
Grunden för dokumentet passar för alla som vill arbeta på ett hållbart sätt och inte 
bara för dem som vill delta i upphandlingar. Dokumentet bygger på lagar och krav 
som de flesta företag bör arbeta med för att arbeta hållbart. De delar i dokumentet 
som inte passar för alla företag är hur de ska leva upp till kraven. Detta är något som 
är olika för varje företag och som måste anpassas. Det är trots detta möjligt för andra 
företag att använda strategidokumentet som inspiration och utgångspunkt.   

En annan del i dokumentet som kanske inte går att ta efter för alla företag är 
certifieringarna. Inoff är ett företag som har arbetat hårt för att få de certifieringar 
som de har idag och det är inte alla företag som har de möjligheterna. Sedan finns det 
självklart de som har en ännu högre ambitionsnivå när det gäller certifieringar av 
olika slag och därför kan skriva med ännu fler i sitt strategidokument.  
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5.1.4 Är uppsatsen relevant inom författarnas utbildningsområde? 
Författarna har läst utbildningen Produktutveckling med möbeldesign som grund 
och fördjupningsåret som heter Kandidatpåbyggnad, Produktutveckling. Inom hela 
utbildningen har det funnits flera kurser vars ämnen kan kopplas till uppsatsen och 
CSR-frågor, några exempel på det är Kvalitet och miljösäker produktutveckling, 
Materiallära och möbelkonstruktion samt Möbeldesign 1.  

Beträffande utbildningens tredje år som till stor del handlar om ledarskap, 
organisation och projektledning kan det konstateras att det i teorikapitlet framgår att 
CSR-frågor till stor del har flyttats upp till ledningsnivå. Det är alltså inte bara i den 
mer renodlade produktutvecklarrollen som CSR blir relevant, utan förmodligen även 
för dem som sitter på en högre position i olika företag.  

Som ovan nämnts är CSR ett ämne som ligger i tiden och som får allt större relevans - 
inte bara inom olika delar av samhället utan också inom olika utbildningskategorier. 
För författarna och dem som de utbildas tillsammans med kommer det förmodligen 
vara än mer relevant. Det finns ett stort fokus på hur produkter framställs och 
utvecklas i förhållande till miljötänk och etiska aspekter. Mottagarna och kunderna 
blir allt mer medvetna och kommer att ställa frågor till dem som tar fram de 
produkter som de konsumerar. Dessa frågor kommer i förlängningen bli relevanta för 
dem som arbetar med produktutveckling och med det närliggande frågor.  

Författarna anser att strategidokumentet och examensarbetet kan vara till nytta för 
de som utbildar sig och som så småningom ska påbörja en anställning hos ett 
möbelföretag. Genom detta arbete kan dessa personer få en uppfattning om de krav 
som nu ställs och i framtiden kommer ställas på möbelföretag som arbetar mot 
offentlig upphandling. Hållbarhetsfrågor är något som ligger i tiden och mycket tyder 
på att detta kommer fortsätta och vidareutvecklas. 

Eftersom frågan även är högst relevant på ett samhälleligt plan är det rimligt att anta 
att CSR och hållbarhet kommer att bli en förutsättning för en mycket stor del av allt 
produktutvecklande. Det finns i världen en växande samstämmighet om att 
miljöfrågor är några av de största gemensamma utmaningar som samhället står inför. 
Att detta redan kopplas till och kommer att kopplas till konsumtion och 
produktutveckling är därför inte svårt att se.  

5.2 Metoddiskussion  
Till detta arbete användes litteraturstudier, intressentanalys, intervjuer och 
enkätundersökningar.  

Till litteraturstudierna användes enbart ett fåtal tryckta källor och desto fler 
webbaserade källor. Författarna har använt sig av litteratur som både 
rekommenderats och refererats till mycket. Det kan tyckas vara få tryckta källor inom 
området för CSR, men eftersom ämnesområdet ligger mycket i tiden och är 
föränderligt är många av de källor som är relevanta och uppdaterade webbaserade. 
En del av de tryckta källorna har valts bort men hänvisning att de inte är tillräckligt 
aktuella. Författarna har också av tidsskäl valt att framförallt använda sig av källor 
som kan ge en helhetsbild, eftersom en genomgång av samtliga tillgängliga källor inte 
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hade rymts inom ramen för uppsatsen eftersom huvuddelen var att ta fram ett 
branschspecifikt dokument. För att få uppdaterade och relevanta källor har 
författarna kompletterat stora delar med data från policydokument och 
kravbeskrivningar från myndigheters hemsidor. Det är möjligt att författarna hade 
fått fram fler för arbetet relevanta tryckta källor om arbetet breddats ytterligare för 
att sedan trattas ner.  Att göra så hade dock kunnat få konsekvenser för utförandet av 
de andra delarna av uppsatsen. Författarna och uppdragsgivaren är av uppfattningen 
att det viktigaste har varit att få fram ett relevant strategidokument. Det är också i 
linje med uppsatsens syfte. Författarna är därför nöjda med det upplägg de valt på 
datainsamlingen.  

Intervjudelen i arbetet hade kunnat genomföras med högre reliabilitet. Arbetsgången 
för intervjuerna genomfördes på så sätt att författarna valde ut personer med stor 
kunskap och expertis inom området för CSR och offentlig upphandling. Sedan 
skickades ett mail ut till dessa personer där ett antal frågor ställdes. De flesta av 
personerna svarade medan ett fåtal avböjde eller hänvisade till någon annan. De svar 
författarna fick fram stämde till stor del överens med det som gick att läsa sig till. 
Problemet med intervju som genomförs via mail är att det blir svårt att ställa 
följdfrågor och att utveckla sina svar. Ett annat problem är även att det inte går att 
utläsa kroppsspråk. Därför borde författarna ha genomfört besöksintervjuer. Detta är 
något som hade varit fullt möjligt, men det skulle ha tagit upp mycket tid av arbetet. 
Det hade också varit kostsamt att åka till dem som skulle intervjuas. Lösningen på 
detta hade kunnat vara att genomföra besöksintervjuer med några stycken och haft 
telefonintervju med resten. Detta hade ökat både validiteten och reliabiliteten för 
arbetet och i efterhand hade författarna förmodligen valt den metoden.  

Beträffande enkätundersökningen så anser författarna att det finns visst utrymme för 
förbättring. Enkäten byggde på de krav och önskemål som framkom av intervjuerna 
med de sakkunniga inom CSR och offentlig upphandling. Utformningen av enkäten 
genomfördes parallellt med intressentanalysen. Författarnas trodde i inledningen av 
arbetet att antalet intressenter skulle vara större än vad det faktiskt blev. Hade 
författarna vetat på förhand att det enbart skulle bli 26 intressenter så hade en 
kvalitativ metod övervägts. Det beror på att en kvantitativ metod som användes i 
uppsatsen gör det svårt för respondenterna att svara fritt. I den enkät som användes 
fanns frågor med fasta svarsalternativ, vilket innebär att respondenterna endast kan 
svara vilket de föredrar utifrån de svarsalternativ som finns tillgängliga. Hade 
författarna istället genomfört intervjuer och ställt samma frågor så hade svaren 
kunnat bli annorlunda eftersom intressenterna då hade fått svara fritt. För att så 
långt som möjligt kompensera för detta la författarna in några fritextfrågor. Då 
endast elva intressenter svarade på enkäten kan författarna inte med säkerhet säga 
att resultatet är helt tillförlitligt. Däremot visar svaren på samstämmighet mellan de 
intressenter som svarade. Svaren stämmer även väl överens med de svar författarna 
fick genom intervjuerna med sakkunniga.  
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5.3 Vidare arbete eller forskning 

5.3.1 En utveckling av uppsatsen 

Eftersom detta arbete gjorts inom ramen för en utbildning med begränsad tid och 
med ett begränsat uppdrag så finns det naturligtvis olika sätt som arbetet skulle 
kunna utvecklas på.  

I förhållande till uppdragsgivaren och utan att gå för långt ifrån syftet med uppsatsen 
skulle en utveckling av uppsatsen kunna vara att lägga till även Inoff:s 
sekundärintressenter i enkätundersökningen. Det skulle medföra att Inoff skulle få 
en större utredning av vad olika intressenter kan ha för önskemål och krav och 
försäkra sig om att Inoff inte genom att följa primärintressenternas önskemål 
försämrar måluppfyllelsen i förhållande till sekundärintressenterna. En annan 
utveckling som håller sig inom syftet är att göra en tydligare rangordning av kraven 
och en lista på i vilken ordning som Inoff bör ta sig an kommande CSR-åtaganden. 
Detta är dock svårt eftersom alla delar i ett CSR-arbete är viktiga och kopplar till 
varandra. Det går svårligen för ett företag att ha ambitionen att förbjuda tvångsarbete 
men att arbetet mot barnarbete får vänta. Det gör att ett sådant arbete är väldigt 
omfattande och det har därför inte kunnat utföras i detta arbete. Men det förhindrar 
inte att företaget försöker utveckla detta om det finns mer tid att utveckla arbetet.  

Ett större arbete skulle kunna kombineras med en mer utförlig CSR-studie. På så sätt 
skulle målgruppen kunna utökas även till dem som har mindre eller ingen kunskap 
inom området. Det skulle göra att dessa personer inte behöver kombinera sin 
inläsning av ämnet för uppsatsen med kompletterande källor och ge en smidig 
läsning. Författarna anser dock att nuvarande uppsats ger en god överblick och 
genom att studera källorna i källförteckningen mer i detalj så har sådana läsare 
kommit en stor bit på väg.  

Uppsatsen skulle också kunna vidareutvecklas genom en mer generell del som är 
mindre företagsspecifik. På så sätt skulle fler företag kunna ha nytta av den och de 
företag som använder den skulle också komma längre med uppsatsen som stöd. Det 
skulle dock förutsätta att intressentanalysen vidgades till att omfatta fler än bara 
Inoff:s intressenter, vilket skulle utgöra en mycket större arbetsinsats än vad som 
ryms inom denna uppsats. Det skulle också lämpligen kombineras med fler 
kravnivåer och möjligheter för andra företag att använda resultatet även om de har 
kommit längre i sitt CSR-arbete än vad Inoff har.  

 

5.3.2 Vidare arbete för uppdragsgivaren 
Det arbete och resultat som författarna har presenterat hjälper Inoff en stor del på 
vägen och ska fungera som stöd för dem i deras inledande arbete med CSR. 
Uppdragsgivaren har därför kvarstående frågor som de kommer att behöva arbeta 
med framöver om de vill ha ett fungerade CSR-arbete. Det kan till stor del handla om 
att arbeta vidare med de krav som ställs. När företaget har försäkrat sig om att de 
lever upp till baskraven kan de med fördel gå vidare och försäkra sig om att de även 
klarar avancerade och spjutspetskrav. En idé är att arbeta med baskraven så att 
företaget slutligen vinner upphandlingar. Företagen får i de flesta fall en del tid på sig 
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att bevisa att de lever upp till kraven. Det kan exempelvis röra sig om att ta fram 
dokument som styrker att kraven levs upp till. För Inoff:s del handlar det även om att 
ta ställning till om det är lönsamt att Möbelfakta- och FSC-certifiera en del av sina 
möbler. Detta är något som utryckts från företagets sida att de vill göra och även 
intressenterna har ansätt att det är rätt väg att gå. På ännu längre sikt kan det kanske 
även vara intressant att Svanenmärka vissa av sina produkter. Det är inget krav att 
vara certifierad med det kan hjälpa myndigheter att fatta ett för Inoff fördelaktigt 
beslut genom att visa att företaget låtit en tredje part granska sina produkter och 
verksamhet. 

Ytterligare ett steg för Inoff är att koppla mätpunkter till sitt CSR- arbete. Detta för 
att försäkra sig om att arbetet går i rätt riktning och att fokus ligger på rätt saker.  

5.3.3 Vidare forskning 
Vidare forskning kan i stor utsträckning kopplas till vad som redogjorts för i rubriken 
ovan beträffande utveckling av uppsatsen. Några exempel på detta är att det går att 
utvidga undersökningen av intressenterna för att få fler svar och på så sätt få ut mer 
exakt vad intressenterna vill se att Inoff arbetar med. Det går även att utvidga 
frågeställningen så att de mer avancerade kraven täcks in. Det skulle även gåatt göra 
undersökningen mindre företagsspecifik genom att lyfta bort företagets intressen och 
bara titta på branschen i stort. Ett annat område är att ta fram mätpunkter för att 
mäta sitt hållbarhetsarbete i möbelbranschen. Alla dessa punkter är sådana som kan 
kopplas till forskning och utveckling.  

Självklart är det också möjligt att i stor utsträckning forska inom området CSR och 
dess koppling till små möbelföretag utan att förhålla sig till uppsatsens ramar, 
uppdrag och begränsningar. Några exempel på forskning som hade varit intressant är 
att undersöka hur mindre företags åtaganden och policys faktiskt påverkar världen 
och CSR-frågorna i stort och att utreda om företagens ambitioner får några effekter.  

Slutligen kan det konstateras att författarna har valt ett ämne som ligger i tiden och 
som ständigt utvecklas. Det gör att det inte är möjligt att få in allt i uppsatsen, det 
händer helt enkelt för mycket. Ett par exempel på detta är att en advokatbyrå ett par 
dagar innan uppsatsen skulle lämnas in släppte en rapport93 om CSR i upphandling . 
Vidare kom det ett förslag till lagrådsremiss94 om regeringens syn på sociala villkor. 
Listan är inte uttömmande och det är författarnas uppfattning att det kommer att 
komma ny intressant information löpande. Det ligger i frågans natur och aktualitet. 
Detta är en fråga som inte slutar att utvecklas utan måst ständigt uppdateras och 
bevakas. Det kommer därför att finnas många spännande sätt att utveckla arbetet och 
forska inom ämnet framöver.  

                                                        

93 http://www.offentligaaffarer.se/2016/05/11/csr-i-upphandling-ny-rapport/ 2016-05-15 
94 http://www.offentligaaffarer.se/2016/05/11/utkast-till-lagradsremiss-regeringens-syn-pa-
sociala-villkor/?preview=true 2016-05-15 

http://www.offentligaaffarer.se/2016/05/11/csr-i-upphandling-ny-rapport/
http://www.offentligaaffarer.se/2016/05/11/utkast-till-lagradsremiss-regeringens-syn-pa-sociala-villkor/?preview=true
http://www.offentligaaffarer.se/2016/05/11/utkast-till-lagradsremiss-regeringens-syn-pa-sociala-villkor/?preview=true
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Bilaga 1 

 
 
Hej … 

Vi är två studenter vid Jönköpings tekniska högskola som just nu sitter och arbetar med vår C-

uppsats. Ämnet för vår C-uppsats är framtagning av ett branschspecifikt strategidokument som ska 

användas för att underlätta företagens arbete med CSR. Vi kommer att rikta in oss på mindre 

möbelföretag som säljer till myndigheter och andra som köper produkter genom offentlig 

upphandling.  

Just nu består arbetet i att hitta lämpliga punkter att fokusera på vid framtagning av 

strategidokumentet. De avgränsningar vi har att rätta oss efter är att vårt arbete ska rikta sig till 

mindre möbelföretag som ska inleda arbete med CSR och som därmed är i uppstartsfasen av sitt CSR-

arbete. Vår utgångspunkt är även att företagen är ISO certifierade enligt 14001 kopplade till FTI samt 

har kollektivavtal. Företagen har dels tillverkning samt inköp från både Sverige och utlandet.  

Vi hoppas nu att ni har möjlighet att hjälpa oss i vårt arbete genom att svara på en kort fråga.  

Vår fråga till er är vilka punkter som ni anser är viktigast i ert CSR-arbete och som vi därför bör lägga 

fokus på vid inledande arbete? Vi vet att det är viktigt att lägga sin ambitionsnivå på en nivå som 

företaget klarar av att leva upp till och att man som mindre företag måste välja vilka delar som ska 

prioriteras. Vi vill därför gärna ha just er syn på vilka delar som ni valt att fokusera på eller skulle vilja 

fokusera på.   

Stort tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Ida Swenson & Dennis Ilin  



Bilaga 2 

 

Inledande arbete med CSR  

Denna enkät är skapad av två studenter vid Jönköpings tekniska högskola i 

samband med studenternas C-uppsats. Syftet med arbetet är att ta reda på 

vad mindre företag bör fokusera på vid ett inledande arbete med CSR 

(Corporate Social Responsibility) inom möbelbranschen. 

Notera att rangordning kan ske genom att klicka och dra i frågan eller välja 

siffervärde i rullgardinsmenyn. Rangordna i den ordning ni anser är viktigast 

där nummer ett är viktigast. Rangordna de olika formerna av ansvarstagande 

i förhållande till hur viktiga de är för er verksamhet.  

1. Företagens arbete med Socialt ansvarstagande. 

Vilka delar anser ni är viktigast att företagen lever upp till.  

ILO:s Kärnkonventioner  

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna  

FN:s barnkonvention  

FN:s deklaration om korruption  

Att företagen följer nationella lagstiftningen gällande bland annat arbetsmiljö, arbetssätt, 

arbetsskydd som gäller i tillverkningslandet  

Arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön och socialskyddsförsäkring som gäller i 

tillverkningslandet.  

Jag har ingen uppfattning beträffande denna fråga  

2. Hur ser ni att företagen bör arbeta med Miljömässigt ansvarstagande. 

Vilka delar anser ni är viktigast?  

Att företagen kontrollerar råvarors ursprung  

Att företagen klimatkompenserar för de utsläpp som verksamheten bidrar till  

Att företagen arbetar med smart resursanvändning (minimerar svinn och kassationer)  

Att företagen använder sig av förnyelsebar energi t.ex. vind och vattenkraft  

Att företagen är medvetna om och följer de restriktioner för vilka kemiska produkter (miljö- 

och hälsofarliga ämnen) som får användas i produktion samt i produkten  

Att företagen arbetar för återbruk (möjlighet att ta till baka möbler för reparation och vidare 

försäljning)  

Att företagen har livscykelanalys på produkterna  

Att företagen använder sig av miljövänliga transporter för produkter och personal  

Att företagen använder miljövänliga förpackningar  

Att företagen följer den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet  

Att företagen hållbarhetsredovisar sitt miljöarbete t.ex. förbättringar över tid  

Jag har ingen uppfattning beträffande denna fråga  

3. Företagens arbete med ekonomiskt ansvarstagande. 

Vilka delar anser ni är viktigast att företagen lever upp till.  

Att företagen har ekonomisk stabilitet i verksamheten  
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Att företagen arbeta med NGO:er (Non-governmental organisations) t.ex. Amnesty, Rädda 

barnen  

Att företagen arbetar med sponsring och välgörenhet  

Att företagen främjar sysselsättningsmöjligheter för personer som står långt utanför 

arbetsmarknaden.  

Jag har ingen uppfattning beträffande denna fråga  

4. Vad har ni för övriga reflektioner om företagens ekonomiska ansvarstagande eller 

reflektioner utifrån rangordningen i fråga tre?  

 

5. Vilken märkning för möbler föredrar ni?  

Möbelfakta (Certifiering)  

Licens enligt Svanen  

Leverantörsintyg t.ex. Möbelfaktas kravspecifikation  

Teknisk dokumentation samt säkerhetsdatablad  

EU Ecolabel  

Jag har ingen uppfattning beträffande denna fråga  

6. Vilka ledningssystem anser ni att möbelföretag bör använda i sitt arbete med CSR 

(Corporate Social Responsibility)? (Ex. ISO, OHSAS, FR2000, etc) Motivera gärna era 

val.  

 

7. Vilka rutiner för lagkravet att säkerställa träråvarors ursprung ser ni att man 

använder? (Ex. FSC, PEFC, CITES, annan dokumentation etc) Motivera gärna era val  

 

8. Hur anser ni att man ska säkerställa att textil och skinn inte innehåller miljöfarliga 

ämnen?  

Nordic Ecolabelling of Textile  

Bra Miljöval Textil Kriterier  

Licens enligt Svanen  

EU Ecolabel  

Teknisk dokumentation från leverantör  

Jag har ingen uppfattning beträffande denna fråga  

9. Vad har ni för övriga synpunkter som företagen bör ta hänsyn till i ett inledande 

arbete med CSR?  

 

10. Hur många medarbetare har ni i er verksamhet?  
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1-15  

16-50  

Fler än 50  

Arbetar ni i er verksamhet med de ovanstående frågorna på ett strukturerat- och 

dokumenterat sätt?  
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Detta dokument innehåller de upphandlingskriterier du valt att ladda hem från Upphandlingsmyndighetens verktyg kriterie-
wizard. Kriterierna är frivilliga att använda och består av krav med förslag till verifikat, motiv och information till
upphandlaren. Upphandlingsmyndigheten har som uppdrag att ta fram drivande miljö- och sociala krav i flera nivåer som har en
högre ambition och ligger över nivåer och normer i gällande lagstiftning.

Tänk på att dokumentet innehåller de krav du har valt - det innebär att det kan finnas fler krav i andra nivåer i kriteriebiblioteket/
kriterie-wizarden till respektive produkt. Läs mer om nivåerna.

Kvalitetssäkrad process

Kriterierna tas fram i en öppen och kvalitetssäkrad process av expertgrupper bestående av representanter från
branschorganisationer, näringsliv, intresseorganisationer, stat, landsting och kommun. Detta gör kriterierna brett förankrade. Den
breda representationen i expertgruppen bidrar till att kriterierna är framtagna med ett helhetsperspektiv. De ses över kontinuerligt
för att följa den tekniska och juridiska utvecklingen på marknaden. Syftet är att hjälpa upphandlande organisationer att ställa
relevanta hållbarhetskrav.

Anpassad för offentlig upphandling

Kriteriearbetet inleds med en förstudie där de viktigaste s.k. miljö- och andra hållbarhetsaspekterna identifieras. Med vägledning
av detta så utvecklas sedan kriterierna tillsammans med expertgruppen och där så är lämpligt används kriterier som ingår i
märkningar som till exempel EU Ecolabel, Svanen, TCO Development, Bra Miljöval och FairTrade. De anpassas tillsammans med
övrigt underlag för att fungera på bästa sätt i offentlig upphandling. Detta för att underlätta för såväl upphandlare att följa upp
krav som för leverantörer att bevisa att de lever upp till kraven.

Så används kraven

Kriterierna omfattar krav på leverantören, varan/tjänsten/entreprenaden eller som särskilda villkor för fullgörande av kontrakt.
Eventuellt kan ett tilldelningskriterium ändras till ett obligatoriskt krav eller vice versa om detta är önskvärt, men observera vilka
effekter detta kan få på konkurrensen. Användaren måste anpassa text och utformning till den egna mallen samt ta bort de delar
i dokumentet som inte är relevanta att ingå i förfrågningsunderlaget. Användaren måste även anpassa tilldelningskriterierna till
sin egen utvärderingsmodell. Viktigt är också att ange hur anbudsgivaren ska svara på kriterierna och vilka verifikat (bevismedel)
som ska lämnas (eventuellt en egen svarsblankett).

Dokumentets uppbyggnad

I detta dokument finns de kriterier du har valt att ladda hem. Kriterierna sorteras under respektive produkt. Varje kriterium består
av krav med tillhörande förslag på verifikat och innehåller även information om:

• Typ av krav (kvalificeringskrav, teknisk specifikation, tilldelningskriterium eller särskilda kontraktsvillkor)

• KravID är unikt för respektive krav

• Versionsdatum

• Kravets nivå (B)askrav, (A)vancerad eller (S)pjutspets

• Till respektive produktgrupp, undergrupp och kriterium finns information om ”Omfattning, ”Information till upphandlaren”,
FAQ samt länkar till eventuella bilagor som exempelvis förstudie, motiv och svarsblanketter.

Observera att dokumentet innehåller de krav du har valt – det innebär att det kan finnas fler krav i andra nivåer i
kriteriebiblioteket/kriterie-wizard till respektive produkt.

OM KRITERIERNA I DETTA DOKUMENT
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Möbler
Möbler är ofta sammansatta av många olika typer av material. Det kan vara trävirke,
träfiberskivor, metaller, plaster, läder/skinn, stoppmaterial, textilier och glas. Många material
kan innehålla eller tillsättas hälso- och miljöfarliga ämnen eller ge upphov till stor
kemikalieanvändning eller ge stora utsläpp vid tillverkningen. Möbler med kort livslängd
belastar miljön genom att de tidigt kasseras och måste ersättas med nya.

Föremålet för upphandlingen
Hållbar upphandling av möbler

Bilagor
Följande bilagor till produktgruppen finns att hämta på www.upphandlingsmyndigheten.se/
gid/1085/2.

• Bakgrundsinformation för miljöanpassad upphandling av möbler

• Svarsformulär möbler

Vanliga frågor och svar
Följande vanliga frågor finns framtagna för produktgruppen, se www.upphandlingsmyndigheten.
se/gid/1085/2.

1. När det kommer till miljökrav på plastdetaljer och trä, förstår jag att det först och främst
ämnar innemöbler. Kan motsvarande ställas på utemöbler med tanke på att dessa möbler
kräver en annan form av hållbarhet?

2. Vid vår förra upphandling av miljömöbler använde vi oss av Upphandlingsmyndighetens
upphandlingskriterier och vi fick möbler utan krom. I era krav står att sexvärt krom ej ska
förekomma. Hur är det med trevärt, klarar de kraven? Godkänns krom i till exempel
Svanenmärkta möbler?

3. Omfattar möbelkriterierna även möbler av tryckimpregnerat trä?

4. Är den Europeiska timmerförordningens krav på legalt ursprung i nivå med era baskrav vid
upphandling av produkter med trä?

5. Vilka krav kan ställas på sovmadrasser med textilöverdrag till förskolan?
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Möbler
Möbler är ofta sammansatta av många olika typer av material. Det kan vara trävirke,
träfiberskivor, metaller, plaster, läder/skinn, stoppmaterial, textilier och glas. Många material
kan innehålla eller tillsättas hälso- och miljöfarliga ämnen eller ge upphov till stor
kemikalieanvändning eller ge stora utsläpp vid tillverkningen. Möbler med kort livslängd
belastar miljön genom att de tidigt kasseras och måste ersättas med nya.

När det gäller tekniska krav på möbeln, exempelvis storlek, ergonomi, hållfasthet, ytors
motståndskraft mot slitage, säkerhet etc, har det i denna version av kriterierna för möbler inte
angett några specifika krav.

Möbelns kvalitet har en viss betydelse ur miljösynpunkt, främst ur livslängdssynpunkt och
hushållning av material och resurser, men det är också viktigt möbler skaffas för avsedd
användning, underhålls på rätt sätt etc.

SIS tekniska kommitté för standarder på möbelområdet SIS/TK 391 ansvarar från svensk sida
för löpande förvaltning och utveckling av internationella och europeiska standarder på området.
På SIS webbplats, www.sis.se, finns mer information samt förteckning över gällande
standarder.

Möbelfakta innehåller tekniska krav. Senaste versionen av möbelfakta lanserades under 2015.
Mer information om branschens arbete finns på Möbelfaktas webbplats, http://www.tmf.se.

Svanens kriterier för möbler och inredning innehåller tekniska krav. Mer information finns på
Svanens webbplats, http://www.svanen.se/Vara-krav/Svanens-kriterier/.

Omfattning
Möbler inom områdena kontor, vård, förskola, skola och utbildning samt offentliga miljöer. Små
enkla komponenter som kardborreband, blixtlås, tygstroppar, möbeltassar och liknande som
inte är tillverkade av PVC, omfattas inte av kraven.

Föremålet för upphandlingen
Hållbar upphandling av möbler
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Vanliga frågor och svar
Följande vanliga frågor finns framtagna för undergruppen, se www.upphandlingsmyndigheten.
se/gid/1296/2.

1. När det kommer till miljökrav på plastdetaljer och trä, förstår jag att det först och främst
ämnar innemöbler. Kan motsvarande ställas på utemöbler med tanke på att dessa möbler
kräver en annan form av hållbarhet?

2. Vid vår förra upphandling av miljömöbler använde vi oss av Upphandlingsmyndighetens
upphandlingskriterier och vi fick möbler utan krom. I era krav står att sexvärt krom ej ska
förekomma. Hur är det med trevärt, klarar de kraven? Godkänns krom i till exempel
Svanenmärkta möbler?

3. Omfattar möbelkriterierna även möbler av tryckimpregnerat trä?

4. Är den Europeiska timmerförordningens krav på legalt ursprung i nivå med era baskrav vid
upphandling av produkter med trä?

5. Vilka krav kan ställas på sovmadrasser med textilöverdrag till förskolan?

Bilagor
Följande bilagor till undergruppen finns att hämta på www.upphandlingsmyndigheten.se/
gid/1296/2.

• Svarsformulär möbler
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Leverantören av de offererade produkterna ska redovisa rutiner för ett systematiskt kvalitetsarbete samt
ha dokumenterade rutiner och instruktioner för att säkerställa:

• Att kraven kontrolleras och uppfylls under kontraktsperioden.

• Att dokumentation som styrker att kraven uppfylls finns tillgänglig.

• Att det finns en kontaktperson gentemot den upphandlande myndigheten.

För att säkerställa att ovanstående punkter efterlevs ska rutinerna och instruktionerna minst omfatta
följande:

1. Organisation, kvalitetsansvarig, kontaktperson till den upphandlande myndigheten samt eventuellt
andra ansvariga personer och deras ansvarsområden.

2. Rapportering och behandling av avvikelser relaterade till de ställda kraven.

3. Rapportering, dokumentation och hantering av reklamationer och klagomål på de offererade
produkterna.

4. Spårbarhet uppströms i leverantörskedjan.

5. Kontaktpersonens årliga rapportering av de ovanstående punkterna till den upphandlande
myndigheten.

• Leverantörens certifikat enligt ISO 9001

Eller

• Eget dokumenterat system som omfattar det som anges i kravet. Samt revisionsprotokoll från
genomförd intern eller extern revision. Protokollet ska vara högst ett år gammalt och undertecknat av
leverantör och revisor.

Kvalificeringskrav Bas

Rutiner för kvalitetssäkring
KravID: 11031 Versionsdatum: 2015-05-04

Att ha ett kvalitetsledningssystem är grunden till ett fungerande kemikaliearbete samt kontroll i
leverantörsledet.

Rutiner för kvalitetssäkring

Förslag till verifikat
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Att ha ett kvalitetsledningssystem är grunden till ett fungerande kemikaliearbete samt kontroll i
leverantörsledet. Uppfyllande av detta krav visar att leverantören kan tillhandahålla den dokumentation
som efterfrågas i kravet.

Motiv
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Leverantören ska ha rutiner på plats som säkerställer att trä eller träbaserade material som ingår i den
offererade produkten/produkterna härstammar från legala och acceptabla källor som definierat i den
tekniska specifikationen (KravID: 10147 "Skogsråvarans ursprung") samt i de särskilda
kontraktsvillkoren (KravID: 10148 "Åtgärder för att undvika kontroversiella källor"). Dessa rutiner kan t
ex återfinnas i ett ISO 9001/14011 eller annat verksamhetsledningssystem.

Självdeklaration undertecknad av behörig företrädare som kortfattat beskriver de system och metoder
som används för att verifiera råvarans ursprung. För exempel på självdeklaration, se bilaga "Tillämpning
skogsråvara".

Kvalificeringskrav Bas

Rutiner för säkerställande av ursprung
KravID: 10146 Versionsdatum: 2011-06-28

Konsumtion av produkter som tillverkas av trä påverkar råvaruutvinning och skötsel av skogar och
plantager. Skogsbruk bedrivs på många håll i världen på ett ohållbart sätt. Genom att ställa krav på att
råvaran härstammar från legala och acceptabla källor säkerställs en mer hållbar råvaruanvändning.

Rutiner för säkerställande av ursprung

Förslag till verifikat

Information till upphandlaren
Vid upphandling av pappersprodukter: detta krav gäller nyfiber.

Bilagor
Följande bilagor till kravet finns att hämta på www.upphandlingsmyndigheten.se/10146/2.

• Tillämpning skogsråvara
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Poäng tilldelas om ingående ämnen1 i ytbehandlingsprodukter som offererade varor är ytbehandlade
med inte är klassificerade, varken i EU-bindande klassificering eller vid självklassificering, med
nedanstående faroangivelser enligt CLP-förordningen2.

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning.

Faroklass Faroangivelse

Cancerframkallande H3503

Mutagen H340

Reproduktionstoxisk H3603

Undantag: små detaljer som häftklammer, skruv, spik, gångjärn eller beslag som sammanlagt motsvarar
<5vikts% av möbelns totala vikt omfattas inte av kravet.

1 Som ingående ämnen räknas alla ämnen i en produkt, inklusive föroreningar i
ämnena eller råvarorna. Som förorening räknas reaktions-/biprodukter och
nedbrytningsprodukter i halter över 0,01 % (motsvarar 100 ppm). Som ingående
ämnen räknas även, oavsett halt, additiv som tillsatts avsiktligt för att uppnå en viss
funktion, t ex, konservering eller stabilisering av ämnena eller råvarorna.
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG
samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.
3 Om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra
exponeringsvägar kan exponeringsvägen ha angetts som en del av faroangivelsen. För
reproduktionstoxicitet ska typ av effekt ha specificerats om denna är känd (effekt på
fertilitet eller på fosterutveckling). En eller två bokstäver efter faroangivelsen indikerar
exponeringsväg (till exempel H350i - Kan orsaka cancer vid inandning) och/eller typ
av effekt. Alla tilläggskoder är inkluderade i kriterierna.

• Certifieringssystem som uppfyller kravet, till exempel:
EU Ecolabel för möbler, enligt 2009/894/EG: Kommissionens beslut av den 30 november 2009 om
fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för möbler av trä.

Tilldelningskriterier Spjutspets

Ytbehandling av trä, plast och/eller metall
KravID: 10028:1 Versionsdatum: 2015-05-04

Baskrav och spjutspetskrav: Ytbehandlingsprodukter som används till möbler kan innehålla farliga
ämnen som till exempel kan orsaka cancer, skador på arvsmassan, försämrad fertilitet och fosterskador.
Detta krav bidrar till att minska användningen av dessa produkter.

Avancerat krav: Ytbehandlingsprodukter som används till möbler kan innehålla flyktiga organiska ämnen
(VOC), som bland annat bidrar till växthuseffekten och till bildandet av marknära ozon, detta krav bidrar
till att minska användningen av dessa ämnen.

Ytbehandling av trä, plast och/eller metall

Förslag till verifikat
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eller
Licens enligt Svanens kriterier för möbler och inredningar
Eller

• Teknisk dokumentation där det framgår vilka produkter som använts för ytbehandling samt aktuella
säkerhetsdatablad för varje ingående ämne, det vill säga:
en fullständig redovisning av produktens sammansättning med angivande av de ingående ämnenas
mängder och CAS-nummer.
samt
ett intyg om att alla ämnen har redovisats

Kravet innebär restriktioner för vilka kemiska produkter som kan användas för att ytbehandla
produkterna. De ytbehandlingsprodukter som används får i spjutspetskravet inte innehålla ingående
ämnen med nämnda faroangivelser för faroklasserna cancerframkallande, mutagen och
reproduktionstoxisk.

Information till upphandlaren
Observera att detta krav är ett spjutspetskrav och endast ett fåtal leverantörer kan lämna sådan
information om sina produkter, kravet ska inte ställas utan att en marknadsanalys genomförts.
Skillnaden jämfört med baskravet är att spjutspetskravet ställer krav på klassificering av varje
ingående ämne i ytbehandlingsprodukter. Baskravet ställer krav på klassificering av
ytbehandlingsprodukter i sin helhet, vilket är ett lägre krav.
I produkternas säkerhetsdatablad framgår vilka ämnen som produkterna innehåller, deras
klassificering och även produkternas märkning.
Om kravet uppfylls ges till exempel poäng eller prisavdrag beroende på vald utvärderingsmodell.
Kravet bör användas tillsammans med baskravet.
Kravet kan användas tillsammans med avancerade kravet.

Vanliga frågor och svar
Följande vanliga frågor finns framtagna för kravet, se www.upphandlingsmyndigheten.
se/10028/2.

1. När det kommer till miljökrav på plastdetaljer och trä, förstår jag att det först och främst
ämnar innemöbler. Kan motsvarande ställas på utemöbler med tanke på att dessa möbler
kräver en annan form av hållbarhet?

2. Vid vår förra upphandling av miljömöbler använde vi oss av Upphandlingsmyndighetens
upphandlingskriterier och vi fick möbler utan krom. I era krav står att sexvärt krom ej ska
förekomma. Hur är det med trevärt, klarar de kraven? Godkänns krom i till exempel
Svanenmärkta möbler?

3. Omfattar möbelkriterierna även möbler av tryckimpregnerat trä?

Motiv
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• Ingående material i offererade produkter, till exempel textilier, stoppningsmaterial och plaster, ska 
inte innehålla halogenerade flamskyddsmedel som är aktivt tillsatta eller överstiger 0,1 vikt%
uppmätt värde.

• Ingående material i offererade produkter, till exempel textilier, stoppningsmaterial och plaster, ska 
inte innehålla Tris (1-aziridinyl)fosfin oxid (TEPA), CAS-nr 5455-55-1, som är aktivt tillsatt eller
överstiger 0,1 vikt% uppmätt värde.

Undantag: kravet gäller inte ingående elektronik, till exempel motorer i höj- och sänkbara bord och
sängar1.

1 För elektronik gäller de lagkrav som finns i det så kallade ROHS-direktivet (direktiv
2011/65/EU) som har införts i de svensk lagstiftning med förordning (2012:861) om
farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning samt Kemikalieinspektionens
föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

• Certifieringssystem som uppfyller kravet, till exempel:
EU Ecolabel för möbler, enligt 2009/894/EG: Kommissionens beslut av den 30 november 2009 om
fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för möbler av trä.
eller
Licens enligt Svanens kriterier för möbler och inredningar
Eller

• Teknisk dokumentation från tillverkaren som visar att kravet uppfylls

Teknisk specifikation Avancerad

Flamskyddsmedel
KravID: 10029:1 Versionsdatum: 2015-05-04

Flamskyddsmedel kan ha miljö- och hälsofarliga egenskaper och används exempelvis i textilier,
stoppningsmaterial och plaster. Kravet bidrar till att minska användningen av dessa ämnen.

Flamskyddsmedel

Förslag till verifikat

Information till upphandlaren
Observera att det för möbler i vissa tillämpningar och vissa typer av produkter ställs krav på
brandsäkerhet, till exempel brandkrav för vårdbäddar, varför det kan vara olämpligt att ställa krav på
flamskyddsmedel, se bakgrundsdokumentet för mer information.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i ett PM daterat 2009-08-24 beskrivit de
alternativ som finns till bromerade flamskyddsmedel. Riskerna med olika verksamheter och därmed
valet av säkerhetsnivå bör värderas för varje enskilt fall, i lokaler där viss typ av verksamhet bedrivs
(skolor, vårdinrättningar etc.) kan det krävas en högre brandsäkerhet. Det är därför viktigt att
upphandlande myndighet innan upphandling beslutar sig om brandskyddsnivån för de produkter som
ska upphandlas och hur brandskyddsnivån ska uppnås.
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Flamskyddsmedel i möbler kan bland annat förekomma i textilier, stoppning, elektronik och plaster.
Flamskyddsmedel används för att försvåra antändning och hindra spridning av brand. Det finns flera
hundra olika flamskyddsmedel och exempelvis de halogenerade (bromerade och klorerade) kan vara
svårnedbrytbara, bioackumulerande och hälsoskadliga. Det avancerade kravet omfattar alla halogenerade
flamskyddsmedel och en fosforförening.

Några av de halogenerade flamskyddsmedlen i kravet (HBCDD, DekaBDE, TCEP) är idag med på Reach
kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen, några finns med på Reach bilaga XIV över ämnen som
kräver tillstånd för användning (HBCDD, TCEP) och några finns med i Stockholmskonventionens lista
över persistenta organiska föroreningar (TetraBDE, PentaBDE, HexaBDE, HeptaBDE, HexaBB och
HBCDD). Även i Reach bilaga XVII om begräsningar för användande av vissa farliga ämnen regleras
några flamskyddsmedel från användandning i textilier (Tris(2,3-dibromopropylfosfat) och Tris(1-
aziridinyl)fosfinoxid, PBB) samt även oktaBDE. De halogenerade flamskyddsmedlen har särskilt
uppmärksammats då flera ämnen i den gruppen har visat sig vara svårnedbrytbara, bioackumulerande
och hälsoskadliga vilket också tas upp i ett upprop från runt 150 forskare år 2010: http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC3002202/.
Genom att medvetet förebygga brandrisker och anpassa textilier, material och möbler kan behovet av att
flamskydda möblerna minskas. När olika typer av fibrer utsätts för en antändningskälla, så antänds de
olika lätt eller inte alls*, och sätten de fortsätter att brinna på eller om de slocknar skiljer sig åt. Ull är
till exempel betydligt mer flamhärdigt än bomull, även om det förekommer att även ull flamskyddas.
Syntetfibrer brinner och smälter, men det finns också syntetfibrer med inneboende flamskydd som till
exempel polyesterfibern Trevira CS. Formen på materialet har också betydelse, ett "fluffigt" tyg brinner
lättare än ett tyg som är tjockt och tätt vävt. Oavsett om de flamskyddande ämnena har satts till fibern
när den tillverkats eller som en efterbehandling, så är det viktigt att undvika miljö- eller hälsofarliga
ämnen.

* Genom LOI , limiting oxygen index, kan fibrer rangordnas efter hur lätt de brinner. LOI är den minsta
koncentration av syre ( %) som behövs för att underhålla förbränningen av fibern.

Mer om flamskydd och systematiskt brandskyddsarbete finns att läsa på MSBs webbplats, ww.msb.se/
sv/Forebyggande/Brandskydd/Los-inredning--flamskydd/

Vanliga frågor och svar
Följande vanliga frågor finns framtagna för kravet, se www.upphandlingsmyndigheten.
se/10029/2.

1. Hur går era kriterier ihop med höga krav på brandsäkerhet?

Motiv
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• Innehållet av flyktiga organiska ämnen (VOC)1 i limmer som använts i offererade produkter ska inte
överstiga 10 vikt%.

• Innehållet av fri formaldehyd i limmer som använts i offererade produkter ska inte överstiga 0,2
vikt%.

1 Flyktig organisk förening definieras enligt direktiv 2010/75/EU som en organisk
föreningoch den fraktion av kreosot som vid 293,15 k har ett ångtryck av minst 0,01
kPa eller som har motsvarande flyktighet under de särskilda
användningsförhållandena.

• Certifieringssystem som uppfyller kravet, till exempel:
EU Ecolabel för möbler, enligt 2009/894/EG: Kommissionens beslut av den 30 november 2009 om
fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för möbler av trä,
kompletterat med teknisk dokumentation (enligt nedan) som visar att kravet på formaldehyd
uppfylls.
eller
Licens enligt Svanens kriterier för möbler och inredningar
Eller

• Möbelfaktaintyg
Eller

• Leverantörsintyg, till exempel Möbelfaktas kravspecifikation
Eller

• Teknisk dokumentation från tillverkaren där det framgår vilka limmer som ingår i produkten samt
aktuella säkerhetsdatablad där det framgår hur stor del flyktiga organiska ämnen respektive fri
formaldehyd som ingår.

Teknisk specifikation Bas

Lim som används vid tillverkning av möbler
KravID: 10030:1 Versionsdatum: 2015-05-04

Användningen av miljö- och hälsofarliga flyktiga organiska lösningsmedel (VOC) och hälsofarlig
formaldehyd, som avges från limmer i produkten, kan minskas genom att använda detta krav.

Lim som används vid tillverkning av möbler

Förslag till verifikat

Information till upphandlaren
Möbelfaktaintyg innebär att leverantören har ett intyg utfärdat av Möbelfakta som innebär att man får
märka sina möbler med Möbelfakta.
Möbelfaktas kravspecifikation är ett dokument som kan användas som leverantörsintyg, hämtas på
http://www.mobelfakta.se/om_mobelfakta/upphandlare
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En del av den miljöpåverkan som uppstår under tillverkning och montering av möbler kommer från
utsläpp av organiska lösningsmedel från det lim som använts i tillverkningsprocessen1. Flyktiga
organiska lösningsmedel kan bidra till bildning av marknära ozon men också bidra till växthuseffekten.
För att minska denna miljöpåverkan bör man sträva efter att välja produkter som inte är limmade med
sådana limmer.

Formaldehyd (CAS-nr 50-00-0) är ett flyktigt ämne som kan avges från materialet. Det är klassat som
cancerframkallande (H350) och allergiframkallande (H317).

Motiv

1Furniture background report, European Commission, DG Environment, 2008
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Plastdelar över 50 g ska vara permanent märkta med plasttyp enligt ISO 11469 eller annan likvärdig
standard (exempelvis ISO 1043).

Undantag: Plastdelar där leverantören kan visa att det är tekniskt omöjligt att märka, exempelvis på
grund av utrymmesskäl eller produktionsmetod, såsom strängsprutade detaljer.

• Certifieringssystem som uppfyller kravet, till exempel licens enligt Svanens kriterier för möbler och
inredningar
eller

• Möbelfaktaintyg
eller

• Leverantörsintyg, till exempel Möbelfaktas kravspecifikation

Teknisk specifikation Bas

Märkning av plast
KravID: 10032:1 Versionsdatum: 2015-05-04

Märkning av plastmaterial ger information om vilken plasttyp som använts. Detta underlättar vid
återvinningen av plastdelar och ger upphandlande myndighet information om vilka plastmaterial som
finns i verksamheten.

Märkning av plast

Förslag till verifikat

Information till upphandlaren
Möbelfaktaintyg innebär att leverantören har ett intyg utfärdat av Möbelfakta som innebär att man får
märka sina möbler med Möbelfakta.
Möbelfaktas kravspecifikation är ett dokument som kan användas som leverantörsintyg, hämtas på
http://www.mobelfakta.se/om_mobelfakta/upphandlare

Vanliga frågor och svar
Följande vanliga frågor finns framtagna för kravet, se www.upphandlingsmyndigheten.
se/10032/2.

1. Vad betyder de olika återvinningssymbolerna för plastförpackningar?
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Plast kan återvinnas genom energiutvinning (förbränning) eller materialåtervinning. Materialåtervinning
kan vara ett sätt att helt och håller ersätta jungfrulig plast fullt eller delvis. En studie från IVL visar att
materialåtervinning av förpackningsplast under vissa förutsättningar medför en miljövinst i samtliga
studerade miljöpåverkanskategorier (total energianvändning, växthuseffekt, försurning, övergödning och
fotooxidanter - NOx och VOC)1.

För att underlätta sortering av plastsorter vid återvinningen ska plasterna vara märkta enligt standarden
ISO 11469 "Generic identification and marking of plastics products" eller likvärdigt, exempelvis ISO
1043, American SPI (Society of Plastics Industry) eller DIN 6120 för märkning av förpackningar.

Märkning av plast ger upphandlande myndighet information om vilka plastsorter som finns i
verksamheten. Detta kan till exempel underlätta ifall beslut fattas om att verksamheten ska fasa ut
plaster vissa slag.
Baskravet följer EU:s GPP-kriterier för möbler med krav på märkning av plast.

Motiv

1Kartläggning och utvärdering av plaståtervinning i ett systemperspektiv, IVL Rapport B1418, 2002
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Poäng tilldelas om offererade produkter innehåller plastmaterial där inte något av följande är tillsatt1 i
plastmaterialet2.

• halogenerade organiska föreningar (inklusive klorerade polymerer). Till exempel organiska
klorparaffiner, fluorföreningar, och organiska blekmedel.

• bisfenol A-föreningar

• alkylfenoler, alkylfenoletoxylater eller andra alkylfenolderivat3.

• pigment och tillsatser baserade på tenn, krom VI och kvicksilver samt föreningar av dessa.

• föreningar klassificerade, i EU-bindande klassificering eller vid självklassificering, med
nedanstående faroangivelser enligt CLP-förordningen (1272/2008)4:

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av
ämnen och blandningar

Faroklass Faroklass

Cancerframkallande H3505

Mutagen H340

Reproduktionstoxisk H3605

1 Som tillsats räknas alla ämnen i produkten, även tillsatsmedel (t.ex. pigment)i
ingredienserna, men inte föroreningarfrån råvaruproduktionen. Som föroreningar
räknas rester från produktionen av de råvaror som ingår i den färdiga produkten i
koncentrationer under 100 ppm (0,01 viktprocent, 100 mg/kg), men inte ämnen som
avsiktligen och i ett visst syfte har tillsatts en råvara, oavsett mängd.
2 För Madrass- och stoppmöbelsproducenter ges undantag för användning av lim med
polykloroprentillsats om emissionen av restmonomeren kloropren (2-klor-1,3-butadien)
är ≤ 1 µg/m³ efter 3 dagar uppmätt vid kammartest EN ISO 16000. Undantaget
gäller till 30 juni 2016. Undantaget gäller inte madrasser avsedda för barn.
3 Alkylfenolderivat definieras som ämnen som utsöndras från alkylfenoler vid
nedbrytning.
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG
samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.
5 Om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra
exponeringsvägar kan exponeringsvägen ha angetts som en del av faroangivelsen. För
reproduktionstoxicitet ska typ av effekt ha specificerats om denna är känd (effekt på
fertilitet eller på fosterutveckling). En eller två bokstäver efter faroangivelsen indikerar
exponeringsväg (till exempel H350i - Kan orsaka cancer vid inandning) och/eller typ
av effekt. Alla tilläggskoder är inkluderade i kriterierna.

Tilldelningskriterier Avancerad

Plasters innehåll
KravID: 11014 Versionsdatum: 2015-05-04

Plaster kan innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen som till exempel pigment och mjukgörare. Plaster
används exempelvis i hela eller delar av möbler, som överdrag till madrasser och i elkablar.

Plasters innehåll

UTSKRIFTSDATUM: 2016-04-05
Möbler | Möbler

18



• Certifieringssystem som uppfyller kravet, till exempel licens enligt Svanens kriterier för möbler och
inredningar.
eller

• Teknisk dokumentation från tillverkaren som visar att kravet uppfylls.

Många plastprodukter kan innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen1. Ämnena kan läcka till omgivningen2 
och tas upp av kroppen.

Halogenerade organiska föreningar innehåller någon av halogenerna klor, brom, fluor eller jod. De är ofta
stabila och därmed svåra att bryta ner. De kan stanna kvar i fettvävnaden i organismer och kan därmed
föras vidare uppåt i näringskedjan.

Bisfenol A är en hormonliknande syntetisk kemikalie som används för att tillverka bland annat
epoxiplast och polykarbonatplast. Den kan användas som stabilisator i plast. Bisfenol A kan verka
hormonstörande på människor. Barn är särskilt känsliga för hormonstörande effekter och därför behöver
ämnen som har dessa egenskaper minimeras i vår vardag.

Bisfenol A är klassat som misstänkt reproduktionstoxiskt, alltså ett ämne som misstänks kunna skada
fertiliteten eller det ofödda barnet. Skärpt klassificering väntas träda i kraft 2016, vilket innebär att
bisfenol A kan komma att läggas till på kandidatförteckningen i Reach artikel 59 i Förordning (EG)
1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Kravet baserar
sig på försiktighetsprincipen, eftersom det är oklart vilka koncentrationer som ger effekt på människors
hälsa.

Alkylfenoler används som tillsatser i polymera material. De är antioxidanter som skyddar materialet mot
nedbrytning genom att polymererna reagerar med luftens syre. Alkylfenoler är inte kemiskt bundna utan
kan läcka ut ur materialet. De är långlivade och bioackumulerande och kan ge långtidseffekter i miljön.

Tennföreningar används bland annat som stabilisatorer i plast. Organiska tennföreningar är mycket
giftigt för livet i vattnet. Tennorganiska föreningar regleras i Reach bilaga XVII. Sexvärt krom är
allergiframkallande och vid inandning cancerogent. Kvicksilver är ett av de allra farligaste kända
miljögifterna och utgör ett hot mot både miljö och människa. Det bryts inte ned utan ansamlas i mark,
vatten och levande organismer. Kvicksilver påverkar nervsystemet, hjärt-kärlsystemet, immunsystemet,
fortplantningssystemet och njurarna. Sverige har ett  generellt förbud mot kvicksilver enligt förordning
1998:994. Arbete pågår med att begränsa utsläppen globalt.

Förslag till verifikat

Motiv

1 Furniture background report, European Commission, DG Environment, 2008
2 Kemikalieinspektionens PM 5/08, Kartläggningav kemiska ämnen i tre materialslag
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• Poäng tilldelas om offererade produkter innehåller stoppningsmaterial där inte något av följande är
tillsatt1 i stoppningsmaterialet2:
1. halogenerade organiska föreningar (inklusive klorerade polymerer). Till exempel PVC, organiska
klorparaffiner, fluorföreningar, och organiska blekmedel.
2. bisfenol A-föreningar
3. alkylfenoler och alkylfenoletoxylater eller andra alkylfenolderivat3

4. pigment och tillsatser baserade på bly, tenn, kadmium, krom VI och kvicksilver samt föreningar av
dessa.
5. föreningar klassificerade, i EU-bindande klassificering eller vid självklassificering, med
nedanstående faroangivelser enligt CLP-förordningen (1272/2008)4:

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning

Faroklass Faroangivelse

Cancerframkallande H3505

Mutagen H340

Reproduktionstoxisk H3605

• Poäng tilldelas om offererade produkter innehåller stoppningsmaterial där färgämnen används endast
för att skilja mellan olika kvaliteter (t.ex. hårt och mjukt skum) inom samma typ av stoppmaterial,
eller om stoppmaterialet är synligt och används utan något över.

• Poäng tilldelas om offererade produkter innehåller stoppningsmaterial där metallkomplexa färger och
färger klassificerade med nedanstående riskfraser och faroangivelser enligt CLP-förordningen4 inte
ingår6:

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning

Akut toxicitet

(kategorier 1-3)

H300, H301, H310, H311, H330, H331

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
(kategori 1)

H3707

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
(kategori 1)

H3727 

Tilldelningskriterier Avancerad

Stoppningsmaterial
KravID: 11021 Versionsdatum: 2015-05-04

Baskrav: Ftalater används bland annat som mjukgörare i plaster och stoppningsmaterial, flera ftalater
misstänks vara hormonstörande.

Avancerat krav: Stoppningsmaterial som används till möbler kan innehålla farliga ämnen och detta krav
bidrar till att minska användningen av dessa.

Stoppningsmaterial
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Farligt för vattenmiljön H400, H410, H411

• Poäng tilldelas om offererade produkter innehåller stoppningsmaterial där
formaldehydkoncentrationen i stoppmaterialet inte överstiger 20 ppm enligt EN ISO 14184-1 eller
likvärdig metod godkänd av Nordisk Miljömärkning. Alternativt överstiger formaldehydemissionen
inte 0,005 mg/m3 uppmätt i klimatkammare enligt ENV 13419-1.

1 Som tillsats räknas alla ämnen i produkten, även tillsatsmedel (t.ex. pigment)i
ingredienserna, men inte föroreningar från råvaruproduktionen. Som föroreningar
räknas rester från produktionen av de råvaror som ingår i den färdiga produkten i
koncentrationer under 100 ppm (0,01 viktprocent, 100 mg/kg), men inte ämnen som
avsiktligen och i ett visst syfte har tillsatts en råvara, oavsett mängd.
2 För Madrass- och stoppmöbelsproducenter ges undantag för användning av lim med
polykloroprentillsats om emissionen av restmonomeren kloropren (2-klor-1,3-butadien)
är ≤ 1 µg/m³ efter 3 dagar uppmätt vid kammartest EN ISO 16000. Undantaget
gäller till 30 juni 2016. Undantaget gäller inte madrasser avsedda för barn.
3 Alkylfenolderivat definieras som ämnen som utsöndras från alkylfenoler vid
nedbrytning.
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG
samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.
5 Om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra
exponeringsvägar kan exponeringsvägen ha angetts som en del av faroangivelsen. För
reproduktionstoxicitet ska typ av effekt ha specificerats om denna är känd (effekt på
fertilitet eller på fosterutveckling). En eller två bokstäver efter faroangivelsen indikerar
exponeringsväg (till exempel H350i - Kan orsaka cancer vid inandning) och/eller typ
av effekt. Alla tilläggskoder är inkluderade i kriterierna.
6 Som ingående ämnen räknas alla ämnen i en produkt, inklusive föroreningar i
ämnena eller råvarorna. Som förorening räknas reaktions-/biprodukter och
nedbrytningsprodukter i halter över 0,01 % (motsvarar 100 ppm). Som ingående
ämnen räknas även, oavsett halt, additiv som tillsatts avsiktligt för att uppnå en viss
funktion, t ex, konservering eller stabilisering av ämnena eller råvarorna.
7 Som en del av faroangivelser H370 och H372 kan vilka organ som påverkas ha
angetts om detta är känt.

• Certifieringssystem som uppfyller kravet, till exempel licens enligt Svanens kriterier för möbler och
inredning
eller

• Teknisk dokumentation från tillverkaren som visar att kravet uppfylls.

Förslag till verifikat

Information till upphandlaren
Om kraven uppfylls ges till exempel poäng eller prisavdrag beroende på vald utvärderingsmodell.
Kravet bör användas tillsammans med baskravet.
Observera att kravet på att tillsatser inte får vara klassificerade som cancerframkallande, mutagena
eller reproduktionstoxiska även omfattar färger. Färger ska alltså uppfylla både kravet på tillsatser och
kravet på färger.
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Många stoppningsmaterial kan innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen. Ämnena kan läcka till
omgivningen och tas upp av kroppen.
Halogenerade organiska föreningar innehåller någon av halogenerna klor, brom, fluor eller jod. De är ofta
stabila och därmed svåra att bryta ner. De stanna kvar i fettvävnaden i organismer och förs vidare uppåt
i näringskedjan.
Bisfenol A är en hormonliknande syntetisk kemikalie som används för att tillverka bland annat
epoxiplast och polykarbonatplast. Den kan användas som stabilisator i plast. Bisfenol A kan verka
hormonstörande på människor. Barn är särskilt känsliga för hormonstörande effekter och därför behöver
ämnen som har dessa egenskaper minimeras i vår vardag. Bisfenol A är klassat som misstänkt
reproduktionstoxiskt, alltså ett ämne som misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skärpt klassificering väntas träda i kraft 2016, vilket innebär att bisfenol A kan komma att läggas till på
kandidatförteckningen i Reach artikel 59 i Förordning (EG)1907/2006 om Registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning av kemikalier). Kravet baserar sig på försiktighetsprincipen, eftersom det
är oklart vilka koncentrationer som ger effekt på människors hälsa.

Alkylfenoler används som tillsatser i polymera material. De är antioxidanter som skyddar materialet mot
nedbrytning genom att polymererna reagerar med luftens syre. Alkylfenoler är inte kemiskt bundna utan
kan läcka ut ur materialet. De är långlivade och bioackumulerande och kan ge långtidseffekter i miljön.

Tennföreningar används bland annat som stabilisatorer. Organiska tennföreningar är mycket giftigt för
livet i vattnet. Sexvärt krom är allergiframkallande och vid inandning cancerogent. Kvicksilver är ett av
de allra farligaste kända miljögifterna och utgör ett hot mot både miljö och människa. Det bryts inte ned
utan ansamlas i mark, vatten och levande organismer. Kvicksilver påverkar nervsystemet, hjärt-
kärlsystemet, immunsystemet, fortplantningssystemet och njurarna. Kvicksilver i varor är generellt
förbjudet enligt förordning 1998:994. Arbete pågår med att begränsa utsläppen globalt.

Formaldehyd är ett flyktigt ämne som kan avges från materialet. Det är klassat som misstänkt
cancerframkallande (CAS 50-00-0, faroangivelse H351) och allergiframkallande.

Motiv
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Poäng tilldelas om offererade produkter, med träbaserade skivor som innehåller formaldehydbaserade
tillsatser, har uppmätta emissioner av formaldehyd som inte överstiger 65 % av E1 enligt standarden
SS-EN 13986 eller likvärdigt.

• Certifieringssystem som uppfyller kravet, till exempel licens enligt Svanens kriterier för möbler och
inredningar (detta verifikat gäller dock inte för MDF-skivor mätta med kammartest)
eller

• CARB 2 (detta verifikat gäller dock inte för MDF-skivor)
eller

• Teknisk dokumentation från tillverkaren som visar att kravet uppfylls

Formaldehyd (CAS 50-00-0) är ett flyktigt ämne som kan avges från materialet. Det är klassat som
cancerframkallande, (H350) och allergiframkallande (H317). Det finns begränsning av
formaldehydemissioner från träbaserade skivor (spånskivor, plywood, träfiberskivor, lamellträ och
liknande) som innehåller formaldehydbaserade tillsatser1.

Tilldelningskriterier Avancerad

Formaldehyd i träbaserade skivor
KravID: 11022 Versionsdatum: 2015-05-04

Formaldehyd, som är giftigt, frätande samt allergi- och cancerframkallande kan ingå i limmet i
träbaserade skivor och kan läcka ut från produkter.

Formaldehyd i träbaserade skivor

Förslag till verifikat

Information till upphandlaren
Standarden SS-EN 13986 anger olika metoder för att mäta emission av formaldehyd från träbaserade
skivor. Den internationellt gängse beteckningen för träbaserade skivor som inte avger mer än 0,13 mg
formaldehyd/m3 luft är klass E1.
CARB 2 är en standard för formaldehydemissioner från träbaserade skivor från Kaliforniens
motsvarighet till Naturvårdsverket (California Air Resources Board (CARB) air toxic control measure on
formaldehyde emissions from composite wood products, phase 2, www.arb.ca/gov).Om kraven uppfylls
ges till exempel poäng eller prisavdrag beroende på vald utvärderingsmodell.
Kravet bör användas tillsammans med baskravet.

Motiv

1 KIFS 2008:2
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Färgämnen eller ingående ämnen1 i färgämnensformuleringen ska inte vara klassificerade med
nedanstående faroangivelser enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen), varken i EU-harmoniserad klassificering
(enligt bilaga VI i CLP-förordningen) eller vid självklassificering.

Faroklass enligt Förordning EG nr 1272/2008 Faroangivelse enligt Förordning EG nr 1272/2008

Akut toxicitet
Kategori 1-2

H300

Akut toxicitet
Kategori 3

H301

Akut toxicitet
Kategori 1-2

H310

Akut toxicitet
Kategori 3

H311

Akut toxicitet
Kategori 1-2

H330

Akut toxicitet
Kategori 3

H331

Specifik organtoxicitet
Kategori 1

H370*

Specifik organtoxicitet
Kategori 1

H372*

Cancerframkallande
Kategori 1A, 1B

H350**

Teknisk specifikation Avancerad

Färgämnen i möbeltextil
KravID: 11023 Versionsdatum: 2015-05-04

Baskrav: Färgämnen och pigment i textilier kan vara miljö-och hälsofarliga och detta krav kan användas
för att undvika vissa av dessa ämnen. De färgämnen som är upptagna i kravet är cancerframkallande,
mutagena, reproduktionstoxiska eller potentiellt allergiframkallande 1.
1 Kommissionens beslut om fastställande av ekologiska kriterier för EU-miljömärke till textilprodukter
(2014/350/EU) 

Avancerat krav: Färgämnen i textilier kan vara miljö-och hälsofarliga och detta krav kan användas för att
undvika ämnen med dessa farliga egenskaper.

Färgämnen i möbeltextil
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Cancerframkallande
Kategori  2

H351

Mutagenitet
Kategori 1A, 1B

H340

Mutagenitet
Kategori 2

H341

Reproduktionstoxicitet
Kategori 1A, 1B

H360**

Reproduktionstoxicitet
Kategori 2

H361

Farligt för vattenmiljön
Aquatic Acute 1

H400

Farligt för ozonskiktet
Kategori 1

H420
EUH059

1 Som ingående ämne räknas alla ämnen i färgämnesformuleringen men inte
föroreningar från produktion av råmaterial. Föroreningar definieras som rester från
råvaruproduktion som finn i slutprodukten i koncentrationer under 0,01 viktprocent
(100 ppm, 100 mg/kg) men inte ämnen som tillsätts råmaterialet eller produkten för
ett syfte, oavsett kvantitet.

* Som en del av faroangivelser H370 och H372 kan vilka organ som påverkas ha
angetts om detta är känt.
** Om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra
exponeringsvägar kan exponeringsvägen ha angetts som en del av faroangivelsen. För
reproduktionstoxicitet ska typ av effekt ha specificerats om denna är känd (effekt på
fertilitet eller på fosterutveckling). En eller två bokstäver efter faroangivelsen indikerar
exponeringsväg (till exempel H350i - Kan orsaka cancer vid inandning) och/eller typ
av effekt. Alla tilläggskoder är inkluderade i kriterierna.

• Certifieringssystem som uppfyller kravet, till exempel:
Nordic Ecolabelling of Textile, hides/ skins and leather Version 4
eller
Bra Miljöval Textil Kriterier 2012 (kategori fiber och beredning)
eller
GOTS version 4.0, 2014
eller
Licens enligt Svanens kriterier för möbler och inredningar
eller
EU Ecolabel 2014/350/EU med ett intyg om att undantaget för H310, H311 och H331 gällande
"Stoftfria färgberedningar eller automatisk dosering av färger ska användas i färgningsanläggningar
och maskiner för tryckning för att minimera exponering av anställda" inte används.
Eller

• Teknisk dokumentation som innehåller information om hur leverantören säkerställer att ovanstående
krav uppfylls. Ex intyg från tillverkaren av färgen

Förslag till verifikat
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Nordic Ecolabelling of Textile, hides /skins and leather är Svanens kriterier för textilier, skinn och
läder. De finns inte på svenska.

Många färgämnen som finns i textilier kan vara cancerframkallande, reproduktionstoxiska,
allergiframkallande och svårnedbrytbara i miljön1. I baskravet listas ett antal ämnen och i det
avancerade kravet ställs krav på att inga ämnen med i kravet listade farliga egenskaper får användas.

Information till upphandlaren

Motiv

1 Chemicals in textiles-Risks to human health and the environment. Kemikalieinspektionen rapport
6/14, oktober 2014.
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Ämnena i tabellen nedan ska inte förekomma i de offererade produkterna i högre halt än 1 μg/m2 för
PFOA samt 0,05 mg/kg för de övriga ämnena i tabellen nedan.

Ämne CAS-nr

PFOA (perfluorooctanoic acid) 33-67-1

PFUdA (henicosafluoroundecanoic acid) 2058-94-8

PFTeDA (heptacosafluorotetradecanoic acid) 376-06-7

PFTrDA (pentacosafluorotridecanoic acid) 72629-94-8

PFDoA (tricosafluorododecanoic acid) 307-55-1

PFOS (perfluorooctane sulfonic acid) 1763-23-1

PTFE (polytetrafluoroethylene) 9002-84-0

octamethylcyclotetrasiloxane D4 556-67-2

perfluorooctylethanol, 8:2 FTOH 678-39-7

Perfluorononane Acid (PFNA) 375-95-1

Perfluorodecane Acid (PFDA) 335-76-2

Perfluoroundecanoic Acid (PFUnA) 4234-23-5

1H,1H,2H,2H-Perfluoro -1-dodecanol (10:2 FTOH) 865-86-1

2-(N-methylperfluoro-FASE 1-octanesulfonamido)-
ethanol (MeFOSE)

2448-09-7

2-(N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanol
(EtFOSE)

1691-99-2

N-methylperfluoro-1-octanesulfonamide (MeFOSA) 31506-32-8

N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamide (EtFOSA) 4151-50-2

Teknisk specifikation Avancerad

Vattenavvisande behandlingar
KravID: 11024 Versionsdatum: 2015-05-04

Baskrav: Genom att använda kravet undviks de miljö- och hälsofarliga ämnena PFOA och PFOS i
vattenavvisande behandlingar.
Avancerat krav: Genom att använda kravet undviks att de i kravet listade miljö- och hälsofarliga ämnena
t.ex. per- och polyfluorerade används i vattenavvisande behandlingar. Det gäller per- och polyfluorerade
ämnen och en siloxan. Förutom de nämnda så kan även andra ämnen användas för att uppnå en
vattenavvisande funktion t ex föreningar baserade på vax.

Vattenavvisande behandlingar
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1H,1H,2H,2H-Perfluorodecylacrylate (8:2 FTA) 27905-45-9

1H,1H,2H,2H-Perfluorododecylacrylate (10:2 FTA) 17741-60-5

• Certifieringssystem som uppfyller kravet t.ex.
EU Ecolabel 2014/350/EU
eller
Bra Miljöval Textil Kriterier 2012 (kategori fiber och beredning)
eller
Nordic Ecolabelling of Textile, hides/ skins and leather Version 4.0 med tilläggande information om
att D4 inte förekommer i halter högre än 0,05 mg/kg.
eller
GOTS version 4.0, 2014 med tilläggande information om att D4 inte förekommer in halter högre än
0,05 mg/kg.
eller
Blue Sign version 4.0 (användningsområde A, B, C) med tilläggande information om att
Perfluorooctylethanol, 8:2 FTOH inte används i högre halter än 0,05 mg/kg.
Eller

• Leverantörsförsäkran om att kravet uppfylls. Stickprov på teknisk dokumentation som visar att halten
av angivna ämnen i kravet inte är högre än angivet i kravet kan komma att begäras in vid ingående av
avtal samt under avtalsperioden.

Många miljö- och hälsofarliga ämnen används vid vattenavvisande behandlingar av textilier. I det
avancerade kravet ställs krav på ett antal perfluorerade ämnen och siloxan. Detta krav innebär i
praktiken att ämnena inte används efter som ämnena i de nivåer som anges i kravet inte fyller någon
funktion.

Förslag till verifikat

Information till upphandlaren
Nordic Ecolabelling of Textile, hides /skins and leather är Svanens kriterier för textilier, skinn och
läder. De finns inte på svenska.

Motiv
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Halten formaldehyd (CAS-nr 50-00-0) i textil i de offererade produkterna ska inte överstiga 75 ppm.

• Certifieringssystem som uppfyller kravet t.ex.
Nordic Ecolabelling of Textile, hides/ skins and leather Version 4
eller
EU Ecolabel 2014/350/EU
eller
Bra Miljöval Textil Kriterier 2012 (kategori fiber och beredning)
eller
GOTS version 4.0, 2014
eller
Oekotex standard 100 för klass II (produkter med hudkontakt)
eller
EU Ecolabel 2009/567/EG för textilier för barn
eller
Blue Sign version 4.0, 2014 (användningsområde A)
eller 
Licens enligt Svanens kriterier för möbler och inredningar
Eller

• Leverantörsförsäkran om att kravet uppfylls. Stickprov på teknisk dokumentation som visar att halten
formaldehyd angivet inte är högre än angivet i kravet kan komma att begäras in vid ingående av avtal
samt under avtalsperioden.

Teknisk specifikation Avancerad

Formaldehyd i möbeltextil
KravID: 11025 Versionsdatum: 2015-05-04

Formaldehyd är giftigt, allergiframkallande och cancerframkallande, genom att använda kravet undviks
formaldehyd i textilier.

Formaldehyd i möbeltextil

Förslag till verifikat

Information till upphandlaren
Nordic Ecolabelling of Textile, hides /skins and leather är Svanens kriterier för textilier, skinn och
läder. De finns inte på svenska.
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Formaldehyd används inom textilindustrin bland annat för skrynkel- och krympfribehandling samt
smuts- och vattenavvisande behandling av textilier, men även som konserveringsmedel för att förhindra
skadeangrepp under transport1. Formaldehyd är giftigt, allergiframkallande och klassat som misstänkt
cancerframkallande (H351). Formaldehyd är ett flyktigt ämne som därmed lätt dunstar ur produkter,
därför är det viktigt att ställa krav på låga halter.

Motiv

1 Chemicals in textiles-Risks to human health and the environment. Kemikalieinspektionen rapport
6/14, oktober 2014
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Ämnen som ger en antimikrobiell funktion ska inte tillsättas i de offererade produkterna

• Certifieringssystem som uppfyller något av nedanstående verifikat:
Nordic Ecolabelling of Textile, hides/ skins and leather Version 4

EU Ecolabel 2014/350/EU

Bra Miljöval Textil Kriterier 2012 (kategori fiber och beredning)

GOTS version 4.0, 2014

Eller

• Leverantörsförsäkran om att kravet uppfylls. Stickprov på teknisk dokumentation som visar att inga
kemikalier tillsats för att ge antibakteriell funktion kan komma att begäras in vid ingående av avtal
samt under avtalstiden.

Det förekommer att produkter behandlas med antimikrobiella ämnen (t.ex. triklosan och silverföreningar)
för att motverka tillväxt av bakterier och svampar. Denna behandling försvinner dock lätt vid tvätt.
Antimikrobiella ämnen kan också påskynda utvecklingen av resistenta bakterier och svampar. Risken är
då t.ex. att bakterier blir resistenta mot medel som kan vara nödvändiga för hygien och hälsa i andra
sammanhang. Antimikrobiella medel är en typ av biocider som omfattas av förordning (EU) nr
528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användningen av biocidprodukter. Läs mer om
antimikrobiellt behandlade varor på Kemikalieinspektionens hemsida.

Teknisk specifikation Avancerad

Antimikrobiell funktion
KravID: 11029 Versionsdatum: 2015-05-04

Genom detta krav efterfrågas produkter fria från tillsatser av ämnen med antimikrobiell funktion.
Behandling med antimikrobiella ämnen är i de flesta fall inte nödvändig och kan påskynda
resistensutveckling hos mikroorganismer. Ämnena är ofta svårnedbrytbara i naturen.

Antimikrobiell funktion

Förslag till verifikat

Information till upphandlaren
Nordic Ecolabelling of Textile, hides /skins and leather är Svanens kriterier för textilier, skinn och
läder. De finns inte på svenska.

Motiv
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Offererade produkter ska uppfylla nedanstående krav vad gäller rester av nedanstående metaller:

 Ämne  CAS-nr Krav

 Krom (VI)  18540-29-9 Medelkoncentration högst 3 ppm
(Testrapport med analys enligt:
CEN/TS 14495 eller
motsvarande)

 Arsenik  7440-38-2 Ingen restkoncentration
(detektionsgräns 1,0 ppm,
Testrapport med analys enligt:
CEN TC 309 WI 065 - 4.3 eller
motsvarande)

 Kadmium  7440-43-9 Ingen restkoncentration
(detektionsgräns 10 ppm,
Testrapport med analys enligt:
CEN TC 309 WI 065 - 4.3 eller
motsvarande)

 Bly  7439-92-1 Ingen restkoncentration
(detektionsgräns 10 ppm,
Testrapport med analys enligt:
CEN TC 309 WI 065 - 4.3 eller
motsvarande)

• Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex.
Oekotex Standard 100
eller
Nordic Ecolabelling of Textile, hides/ skins and leather Version 4,
eller
Blue Sign version 4.0(användningsområde A, B; C)
Eller

Teknisk specifikation Bas

Innehåll av metaller i färdigbehandlat skinn och läder
KravID: 11026 Versionsdatum: 2015-05-04

Syftet med kravet är att minska innehållet av tungmetaller i skinn och läder.

Innehåll av metaller i färdigbehandlat skinn och läder

Förslag till verifikat
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• Möbelfaktaintyg
Eller

• Leverantörsintyg, till exempel Möbelfaktas kravspecifikation
Eller

• Leverantörsförsäkran om att kravet uppfylls. Stickprov på teknisk dokumentation som visar att inga
tungmetaller listade i kravet inte överstigs kan komma att begäras in vid ingående av avtal samt
under avtalsperioden.

Vid garvning av skinn och läder kan krom ha använts. Rester av krom från garvningen kan finnas kvar i
den färdiga produkten. Så kallat sexvärt krom (krom VI) kan ge allergi och framkalla cancer. Arsenik och
bly är exempel på två miljö- och hälsofarliga tungmetaller som också kan förekomma i produkter av
skinn och läder.

Information till upphandlaren
Nordic Ecolabelling of Textile, hides /skins and leather är Svanens kriterier för textilier, skinn och
läder. De finns inte på svenska.
Möbelfaktaintyg innebär att leverantören har ett intyg utfärdat av Möbelfakta som innebär att man får
märka sina möbler med Möbelfakta.
Möbelfaktas kravspecifikation är ett dokument som kan användas som leverantörsintyg, hämtas på
http://www.mobelfakta.se/om_mobelfakta/upphandlare

Motiv
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Råvaran i offererade produkter ska härröra från skogsbruk som uppfyller alla villkor nedan:

1. Har legal ägande/nyttjanderätt.

2. Följer nationellt och lokalt gällande lagar och bestämmelser beträffande brukande, miljö, arbete och
välfärd, hälsa och säkerhet, samt andra parters nyttjanderätt.

3. Betalar relevanta skatter och avgifter som är kopplade till brukandet.

4. Följer CITES bestämmelser (gäller enbart vissa trädarter, se CITES hemsida).

• FSC eller PEFC-märkta produkter, eller likvärdigt, eller

• Spårbara produkter som innehåller råvara med FLEGT-licens.

• Mjukpapper kan även verifieras med licens enligt Svanen mjukpapper.

• Tryck- och kopieringspapper kan även verifieras med licens enligt EU Ecolabel kopieringspapper och
grafiskt papper samt Svanen kopierings- och tryckpapper.

• Se även bilaga "Tillämpning skogsråvara". 

Teknisk specifikation Bas

Skogsråvarans ursprung
KravID: 10147 Versionsdatum: 2011-06-28

Konsumtion av produkter som tillverkas av trä påverkar råvaruutvinning och skötsel av skogar och
plantager. Skogsbruk bedrivs på många håll i världen på ett ohållbart sätt. Genom att ställa krav på att
råvaran härstammar från legala och acceptabla källor säkerställs en mer hållbar råvaruanvändning.

Skogsråvarans ursprung

Förslag till verifikat

Information till upphandlaren
Vid upphandling av pappersprodukter: detta krav gäller nyfiber.

Bilagor
Följande bilagor till kravet finns att hämta på www.upphandlingsmyndigheten.se/10147/2.

• Tillämpning skogsråvara
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Poäng tilldelas om leverantören kan redovisa den offererade produkten(alternativt andel av de offererade
produkternas) klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.

Miljödeklaration, klimatdeklaration eller motsvarande innehållande resultat från livscykelanalys utförd i
enlighet med ISO 14040-44 eller ISO14025 eller likvärdigt med information om produktens
klimatpåverkan.

Klimatfrågan har varit i fokus under flera år och ett ökande intresse finns för vilken klimatpåverkan som
vanliga produkter har under sin livscykel, dvs. från vaggan till graven, Beräkningar av en produkts totala
klimatpåverkan görs genom så kallade livscykelanalyser, LCA. Den vedertagna metoden att göra
livscykelanalyser är genom internationella standarder med beteckningen ISO 14040 och ISO 14044.

Resultatet från livscykelanalyser sammanställs genom rapporter eller genom en miljödeklaration eller
klimatdeklaration eller "carbon footprint". EPD® är ett exempel på en typ av tredjepartsverifierad
miljödeklaration.

Genomförda livscykelanalyser visar att möbler är en produktgrupp där den huvudsakliga miljö- och
klimatpåverkan uppstår under de tidiga faserna i livscykeln, främst under bearbetning av råvaror och
material. Valet av material har alltså en stor betydelse för möbelns totala klimatpåverkan.

Internationellt finns en standard för "carbon footprints" för produkter, ISO/TS 14067.

Ett antal producenter har tagit fram miljödeklarationer eller klimatdeklarationer för några produkter. Mer
information finns bland annat på internationella EPD®systemets webbplats, www.environdec.com och
på webbplatsen för klimatdeklarationer, www.klimatdeklaration.se 

Tilldelningskriterier Spjutspets

Produktens klimatpåverkan
KravID: 10034:1 Versionsdatum: 2015-05-04

Syftet med kravet är att få information om produktens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv och att
ge en signal till marknaden om att denna information efterfrågas.

Produktens klimatpåverkan

Förslag till verifikat

Information till upphandlaren
Observera att detta krav är ett spjutspetskrav och endast ett fåtal leverantörer kan lämna sådan
information om sina produkter, kravet ska inte ställas utan att en marknadsanalys genomförts.
Om kravet uppfylls ges till exempel poäng eller prisavdrag beroende på vald utvärderingsmodell.

Motiv
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Reservdelar1 ska finnas tillgängliga under minst 5 år efter märkt produktionstid/datum.

1 Med reservdelar avses funktionsrelaterade komponenter som vid skada eller annat fel
gör produkten helt eller delvis obrukbar, till exempel gångjärn, gasfjädrar, elektriska
manöversystem och lådsystem.

• Möbelfaktaintyg
eller

• Leverantörsintyg, till exempel Möbelfaktas kravspecifikation

Produktens livslängd har betydelse för dess miljöpåverkan. En produkt som kan användas under en
längre tid ger en mindre miljöpåverkan än produkter som används under kortare tid och ersätts med nya.

Med tillgång till reservdelar menas möjlighet att kunna byta ut utslitna komponenter för att kunna
förlänga livstiden hos möbeln. Här avses inte reparationer som omfattas av produktgaranti.

Särskilda kontraktsvillkor Bas

Tillgång till reservdelar
KravID: 10035:1 Versionsdatum: 2015-05-04

Genom att säkerställa tillgång till reservdelar förlängs produktens livslängd.

Tillgång till reservdelar

Förslag till verifikat

Information till upphandlaren
Möbelfaktaintyg innebär att leverantören har ett intyg utfärdat av Möbelfakta som innebär att man får
märka sina möbler med Möbelfakta.
Möbelfaktas kravspecifikation är ett dokument som kan användas som leverantörsintyg, hämtas på
http://www.mobelfakta.se/om_mobelfakta/upphandlare

Motiv
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Vid avtalsstart ska information om innehåll av ämnen, som finns upptagna på gällande
kandidatförteckning (Artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om Registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)) och som finns i offererade produkter i halter över
0,1 vikts% (1000 mg/kg) per ämne, ges till den upphandlande myndigheten. Med 0,1 vikts% avses
varje individuell del av en vara1.

Om nya ämnen förs upp på kandidatförteckningen under avtalstiden, ska den upphandlande
myndigheten underrättas om dessa förekommer i offererade produkter. Detta ska ske inom sex månader
efter europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) offentliggörande av en reviderad kandidatförteckning.

1 Viktsprocenten avser varje individuell del av en sammansatt vara och avser alltså inte
0,1% av en sammansatt produkt, utan 0,1% av varje ingående del.

• En lista över de ämnen på kandidatförteckningen som förekommer i halter över 0,1 vikts% (1000
mg/kg) i respektive offererad produkt. Finns ämnena inte över den angivna halten så anges detta (det
krävs då ingen lista).

Informationen ska baseras på teknisk dokumentation (t.ex. säkerhetsdatablad) från tillverkare och
materialleverantörer, och innehållstester om nödvändigt (i enlighet med rekommendationer i
Kemikalieinspektionens "Vägledning för leverantörer av varor").

Särskilda kontraktsvillkor Bas

Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)
KravID: 11030 Versionsdatum: 2015-05-04

Genom detta krav får den upphandlande myndigheten information om innehåll av de miljö- och
hälsofarliga kemikalier som listas på kandidatförteckningen i EU:s kemikalielagstiftning Reach.

Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)

Förslag till verifikat

Information till upphandlaren
För att uppfylla detta krav bör anbudsgivaren ha ett fungerande kvalitetsledningssystem där
kemikaliekontroll ingår. Även den upphandlande myndigheten bör ha ett fungerande kemikaliearbete
och resurser för att hantera och följa upp inkommande information. Att lämna information om ämnen
på kandidatförteckningen är ett lagkrav när det gäller försäljning till en yrkesmässig kund, exempelvis
en upphandlande myndighet. Kravet ställs för att säkra efterlevnad av lagstiftningen.
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På kandidatförteckningen i EU:s kemikalielagstiftning Reach (förordning (EG) nr 1907/2006 om
Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) förs så kallade "särskilt farliga
ämnen" upp. Detta är ämnen med egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter
på människors hälsa och på miljön. De kan  komma att inkluderas på tillståndslistan (bilaga XIV i
Reach) varför en tidig utfasning är att föredra. Kandidatförteckningen uppdateras regelbundet, ca två
gånger per år. Den senaste förteckningen finns på den Europeiska kemikaliemyndighetens Echas
webbplats.

Det är viktigt att ställa detta krav eftersom uppfyllande av lagkravet brister inom många branscher (se
Kemikalieinspektionens rapport Tillsyn 5/12). Tillgång till information om innehåll av ämnen på
kandidatförteckningen möjliggör ett aktivt produktval i avropsskedet alternativt utfasning ur
verksamheten. Ett sätt för anbudsgivaren att uppfylla kravet är att arbeta enligt metodbeskrivningen i
Kemikalieinspektionens "Vägledning för leverantörer av varor" vid inventering och kontroll av ämnen i
sina varor.

Motiv
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Leverantören ska använda sig av robusta mekanismer/system för att spåra och kontrollera råvarans
ursprung och undvika att den offererade varan kan kopplas till:

1. Brott mot mänskliga rättigheter (ILO's kärnkonventioner nr: 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och
182) eller att traditionella rättigheter kränks (som har utövats under lång tid).

2. Hot mot områden med höga bevarandevärden (eng. High Conservation Values) definierade i enlighet
med HCV Network charter eller likvärdigt (se bilaga HCV).

3. Naturliga ekosystem som konverteras (t.ex. att konvertera en regnskog till plantage) till annan
markanvändning (undantag för konvertering/omföring på grund av mindre arealmässigt omfattande
infrastrukturprojekt som t ex vägbyggen eller vindkraftsparker).

FSC-märkta produkter, PEFC-märkta produkter kompletterat med FSC:s Controlled Wood certifikat eller
likvärdigt. Se även "Tillämpning skogsråvara".

Särskilda kontraktsvillkor Bas

Åtgärder för att undvika kontroversiella källor
KravID: 10148 Versionsdatum: 2011-06-28

Konsumtion av produkter tillverkade av trä påverkar råvaruutvinning och skötsel av skogar och plantager.
Skogsbruk bedrivs på många håll i världen på ett ohållbart sätt. Genom att ställa krav på att råvaran
härstammar från legala och acceptabla källor säkerställs en hållbar råvaruanvändning.

Åtgärder för att undvika kontroversiella källor

Förslag till verifikat

Information till upphandlaren
Vid upphandling av pappersprodukter: detta krav gäller nyfiber.

Bilagor
Följande bilagor till kravet finns att hämta på www.upphandlingsmyndigheten.se/10148/2.

• Tillämpning skogsråvara

• HCV
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Leverantören ska ha rutiner för att säkerställa att offererade produkter är producerade under
förhållanden som är förenliga med:

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

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

• FN:s barnkonvention (artikel 32)

• Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet

• Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i
tillverkningslandet

• Den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet

• FN:s deklaration mot korruption

I de fall det är skillnad mellan nationella och internationella bestämmelser, är det högsta standard som
gäller.
Leverantören är skyldig att på begäran från beställaren redovisa hur dessa krav efterlevs genom
rapportering enligt bifogat svarsformulär. Leverantören är skyldig att möjliggöra för beställaren att själv
eller genom ombud utföra inspektioner på plats hos leverantören och/eller hos någon av leverantörens
underleverantörer för att säkerställa att kraven uppfylls.

Rapportering enligt bilaga "Leverantörer - svarsformulär socialt ansvarsfull produktion".

Särskilda kontraktsvillkor Bas

Socialt ansvarstagande produktion
KravID: 10353:1 Versionsdatum: 2015-05-04

Kravet syftar till att bidra till förbättringar av arbetsvillkor för de människor som arbetar i textilindustrin.

Socialt ansvarstagande produktion

Förslag till verifikat

Information till upphandlaren
För mer information om socialt ansvarsfull upphandling, besök gärna CSR-kompassen www.
csrkompassen.se.
För upphandlare inom landsting och regioner, vänligen besök http://www.hållbarupphandling.se/
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Kravet syftar till att bidra till förbättringar av arbetsvillkor för de människor som arbetar i textilindustrin.
Den största textilproduktionen i världen ligger i låglöneländer idag.

Investeringar från företag är ofta väldig eftertraktade och konkurrensen är hård, vilket bidrar pressade
priser och krav på hög produktion. Etisk problematik förekommer i olika former i alla leverantörsled.
Exempelvis handlar det om användning av bekämpningsmedel och andra skadliga kemikalier,
tvångsarbete, barnarbete, låga löner, orimliga arbetstider och andra arbetsmiljöproblem. Arbetarna har
ofta en utsatt position då anställningarna är osäkra och det förekommer även kränkningar av de
anställdas rättigheter. På många håll är det svårt att organisera sig fackligt och ibland kan även en
facklig organisering leda till avskedningar. Sverige är anslutet till samtliga konventioner som hänvisas till
i kriteriedokumentet.

ISO 26000 är en ny vägledande standard för socialt ansvarstagande. Standarden kan användas av alla
typer av organisationer för att arbeta med frågor rörande sociala hänsyn. ISO 26000 är ingen certifierbar
standard utan ska ses som ett vägledande dokument.

Bilagor
Följande bilagor till kravet finns att hämta på www.upphandlingsmyndigheten.se/10353/2.

• Exempel på verifikat till upphandlingskriterierna för textilier och läder

• Socialt ansvarsfull produktion, bakgrund

• Leverantör - svarsformulär socialt ansvarsfull produktion

• Upphandlare - vägledning och bedömning socialt ansvarsfull produktion

Motiv
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1. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG/RAMAVTAL

1.1 INLEDNING

1.1.1 Objekt och omfattning

Ramavtalet avser:

B. Möbler till offentliga miljöer

Här avses möbler och inredning till verksamheternas allmänna eller gemensamma 

utrymmen för både personal, boende och besökare, undantaget utrymmen avsedda för barn 

och elever i förskola och skola.

 

Ramavtalen är avtal utan volymförpliktelser.

 

Verksamhet som berör ramavtalsområdena kan bedrivas i egen regi. I sådana fall är 

Ramavtalet att betrakta som ett komplement till den egna verksamheten.

 

Observera att det kan finnas redan gällande avtal för verksamhet som berör 

Ramavtalets område. Dessa avtal upphör inte att gälla i anledning av detta Ramavtal. 

1.1.2 Definitioner

Avtalsanvändare – De kommuner, förvaltningar, kommunalförbund och bolag m.m. som 

har rätt att använda Ramavtalet.

      

Beställare – Myndigheter och enheter som beställer i enlighet med Ramavtalet. Respektive 

Beställare ansvarar för sin användning av och sina beställningar från Ramavtalet.
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Göteborgs Stad – Begreppet Göteborgs Stad omfattar Stadens samtliga förvaltningar och 

bolag, föreningar och stiftelser där Göteborgs Stad är förvaltare eller, direkt eller indirekt, 

utser en majoritet av styrelsen eller motsvarande.

      

Leverantör – Företag eller annan aktör som lämnat anbud och som tillhandahåller de Varor 

som omfattas av Ramavtalet. Med Leverantör avses även grupper av leverantörer och i alla 

delar av Upphandlingsbolaget godkänd Underleverantör.

    

Ramavtal – Det avtal, med bilagor, som Upphandlingsbolaget ingår med en eller flera 

Leverantörer efter genomförd upphandling.

  

Underavtal – Avtal mellan Beställaren och Leverantören vid beställning av Vara i enlighet 

med villkoren i Ramavtalet.

 

Underleverantör – Samtliga företag eller andra aktörer som anlitas av Leverantören för 

utförande av hela eller delar av leverans av varor. Om annat företag i Leverantörens 

koncern, t.ex. dotterföretag eller intresseföretag, anlitas ska även dessa anses vara 

underleverantörer.

 

Vara/Varor – de produkter/artiklar som en Beställare beställer från Ramavtalet.

1.1.3 Avtalsanvändare

Avtalsanvändare inom Göteborgs stad. För mer information se webbplats: 

http://www.goteborg.se       

       

Övriga avtalsanvändare:       

- Göteborgs Kyrkogårdsförvaltning   

- Göteborgsregionens Kommunalförbund och ISGR AB   

- Räddningstjänsten Storgöteborg   

- Kungälvs kommun   

- Lerums kommun   

- Lilla Edets kommun   

- Orust kommun   

- Partille kommun   

- Stenungsunds kommun   

- Tjörns kommun, samt Tjörns Bostads AB, Tjörns Miljö AB, Tjörns Måltids AB och Tjörns 

 hamnar AB   

- Öckerö kommun inklusive kommunala bolag 

1.1.4 Avtalsstart

Planerad avtalsstart är 

1.1.5 Avtalsslut

2020-01-31

1.1.6 Avtalsperiod

Ramavtalets planerade avtalsperiod är 48 månader. Upphandlingsbolaget har möjlighet att 

säga upp ramavtalet med en uppsägningstid av 6 månader. Avtalet löper dock minst i 24 

månader. Vid den planerade avtalsperiodens utgång upphör ramavtalet att gälla utan 

föregående uppsägning.    

 

Förutom uppsägning i enligt med stycket ovan, som kan göras utan orsak, regleras 
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uppsägning av ramavtalet i punkten ”Förtida upphörande”.    

 

Ramavtalet gäller från det att det undertecknats av båda parter, dock tidigast från och med 

planerad avtalsstart.    

 

För det fall ramavtal tecknats med flera leverantörer och samtliga ramavtal inte kunnat ingås 

innan den planerade avtalsstarten, kan avtalsperioden beträffande avtalsstart komma att 

variera mellan olika leverantörer. Om planerad avtalsstart blir förskjuten startar 

avtalsperioden efter det att det första ramavtalet undertecknats av båda parter.    

 

Ramavtalet upphör dock att gälla för samtliga, utan uppsägning, den dag då avtalsperioden 

löper ut för det första ramavtalet.
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2. AVTALSOMRÅDE B. MÖBLER TILL OFFENTLIGA MILJÖER

2.1 Avtalsområdets omfattning

2.1.1 Omfattning

Ramavtalet ska omfatta Leverantörens kompletta sortiment inom avtalsområdet.

 

Med möbler och inredning till offentliga miljöer avses möbler och inredning 

till verksamheternas allmänna eller gemensamma utrymmen, för både personal, boende 

och besökare. Avtalsområdet består av stora delar av de tidigare områdena "Möbler 

och inredning för offentliga rum" samt "Möbler och inredning för boende vård och omsorg".

 

Här avses t.ex.:

- bibliotek

- café

- väntrum

- entréhallar

- reception

- personalrum

- lunchrum

- matrum och sällskapsrum till boenden

 

Avtalsområdet omfattar också belysningsprodukter, mattor och andra produkter som kan 

förväntas ingå i avtalsområdet.

2.1.2 Avgränsning

Möbler och inredning till utrymmen som är avsedda för barn och elever i förskola och 

skola ingår inte.

 

Andra till avtalsområdet angränsande sortiment och som ingår i andra 

avtalsområden/avtalskategorier, är t.ex.

- möbler till hemlika miljöer      

- förvaringsskåp i stål      

- ljuskällor

- solavskärmningsprodukter

- entrémattor

- produkter för källsortering

 

Ramavtalet avser inte begagnande möbler.

2.2 Varukorg

2.2.1 Varukorg i ramavtal

Varukorgen kommer att exponeras i Winst, med samtliga offererade varianter av angivna 

artiklar. På Upphandlingsbolagets initiativ kan varukorgen komma att kompletteras med fler 

artiklar inom avtalsområdet. Avsikten är också att samtliga artiklar inom Leverantörens 

sortiment som utgör ett miljöanpassat alternativ ska komma att exponeras i Winst.

 

Produkterna i varukorgen ska finnas med i angivna prislistor. Sortimentstillägg i varukorgen 

ska baseras på den vid tidpunkten gällande officiella prislistan. 
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3. SÄRSKILDA KONTRAKTSVILLKOR

3.1 Särskilda kontraktsvillkor

3.1.1 Anti-korruption

Leverantören ska aktivt arbeta med anti-korruption. Leverantören, förutsatt att det rör sig 

om ett svenskt bokföringsskyldigt företag, ska i sin verksamhet följa Institutet Mot Mutors 

Näringslivskod. Ingen form av mutor, eller oegentliga erbjudanden om betalning till eller från 

anställda, företag eller organisationer tolereras.

3.1.2 Social hänsyn - Tillgänglighet

Göteborgs Stad bedriver verksamhet för Stadens medborgare. Det är viktigt för Staden att 

verksamheternas miljöer är tillgängliga så att alla medborgare kan ta del av och komma i 

kontakt med den samhällsservice kommunen tillhandahåller och som alla har rätt till. Alla 

människor har olika behov och förutsättningar.

 

Leverantören ska på Beställarens begäran kunna tillhandahålla tillgänglighetsanpassade 

möbler, inom eller utöver sitt ordinarie sortiment. Då Leverantören genomför rådgivning åt 

en verksamhet kring hur deras möblering skulle kunna utformas ska ett 

tillgänglighetsperspektiv anläggas i rådgivningen.

 

Exempel på egenskaper som kan komma att efterfrågas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv: 

Färgkontraster på möbler, sitthöjd, olika armstöd, höj- och sänkbara bord, samt variationer 

på möbler i samma serie. Vid rådgivning om möblering ska tillgängligheten beaktas, 

exempelvis passagebredder mellan möbler och väggar, ljussättning, god variation av 

möbler som möter olika behov o.s.v.

3.1.3 Social hänsyn

Göteborgs Stad har i sin budget för 2015 angett att ett av de prioriterade målen för Stadens 

verksamheter är att ”Upphandlingar med social hänsyn ska öka”, i budgeten anges att detta 

bland annat innebär ”att främja sysselsättningsmöjligheter för personer som står långt från 

Arbetsmarknaden.” I budget står även angivet att målet vänder sig till de prioriterade 

grupperna; ungdomar, personer med utländsk bakgrund och personer med 

funktionsnedsättningar. Syftet med insatserna är att ge personer möjligheter att närma sig 

arbetsmarknaden och bli självförsörjande genom arbete samt att främja den sociala 

integrationen. Förhoppningen är att det även ska bli en attraktiv väg för Stadens 

leverantörer att hitta arbetskraft.

 

Göteborgs Stad kommer under avtalsperioden kontinuerligt att följa utvecklingen av 

leverantörens arbete med social hänsyn i sin verksamhet. Göteborgs Stad förbehåller sig 

rätten att ta upp diskussioner med tilldelade Ramavtalsleverantörer om möjligheterna till ett 

samarbete för att nå de prioriterade målet, genom exempelvis samverkan med daglig 

verksamhet.

3.1.4 Etik Uppförandekod

Göteborgs Stad avser att öka andelen etiska inköp, i enlighet med styrande dokument som 

gäller för alla verksamheter i kommunen. I syfte att säkerställa tillgången på varor som 

producerats på ett uthålligt sätt, ska Leverantören senast vid avtalsstart redovisa en 

dokumenterad uppförandekod eller motsvarande.              

             

Uppförandekoden ska minst följa:  

 

ILO’s kärnkonventioner

Föreningsfrihet och organisationsrätten
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Konvention 87: Föreningsfrihet och skydd för rätten att organisera

Konvention 98: Rätten att organisera och förhandla kollektivt

 

Tvångsarbete

Konvention 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete

Konvention 105: Avskaffande av tvångsarbete

 

Diskriminering

Konvention 100: Lika lön för lika arbete oavsett kön

Konvention 111: Om diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning

 

Barnarbete 

Konvention 138: Minimiålder för arbete

Konvention 182: Mot de värsta formerna av barnarbete

  

FN’s barnkonvention      

FN's Barnkonvention (54 artiklar)    

Artikel 32 -Du får inte tvingats till skadligt arbete som skadar eller hindrar din skolgång och 

hälsa

 

Den nationella lagstiftningen bl.a. omfattande arbetsmiljö och arbetsätt som gäller i 

tillverknings-/producentlandet. 

 

Leverantören ska senast ett år efter att Ramavtalet trätt i kraft kunna redovisa att 

uppförandekoden efterlevs. Som verifikat godtas extern kontroll av auditföretag, 

företagsinternt arbete (som kontrolleras av personal med dokumenterad kompetens) eller 

motsvarande.             

           

Upphandlingsbolaget förbehåller sig rätten att göra egna kontroller av Leverantörens arbete 

enligt den egna uppförandekoden. Kontrollen kommer att utföras av ackrediterade 

revisionsorgan eller annan oberoende part. Revisionen av om kraven uppfylls kommer att 

utföras enligt SA8000 eller likvärdig metod/standard, en revision omfattar minst:

   

·platsbesök av revisor, eventuellt med assistent, i två dagar,    

·tillgång till hela produktionsanläggningen inklusive eventuella boenden   

·intervjuer med medarbetare i produktionen och på tjänstemannanivå, enskilt och i grupp, i 

avskilda utrymmen.   

·genomgång av dokumentation gällande laguppfyllnad

 

Eventuella brister som framkommer vid en revision skall åtgärdas inom 1-6 månader efter 

revisionens slutrapport, beroende på graden av allvarlighet hos bristen.

3.1.5 Etik - Spårbarhet

Leverantören ska ha metoder/rutiner för spårbarhet av de produkter som omfattas av 

Ramavtalet. Krav på spårbarhet syftar till att kontroll över produkterna finns hela vägen i 

produktions- och/eller leverantörskedjan.

 

Uppgifterna ska från ett år efter avtalsstart kunna redovisas, i första hand för 

volymprodukter, på begäran av Upphandlingsbolaget och/eller Beställare.

3.1.6 Etik - Vite

Om Leverantörens åtaganden gällande uppförandekod och spårbarhet inte genomförs enligt 

ovanstående har Upphandlingsbolaget rätt att kräva ett vite om 10 000 kr per vecka.
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I det fall leverantören inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med eventuella brister som 

upptäcks vid en revision och Upphandlingsbolaget kräver vite för denna brist, kan 

leverantören komma att läggas åt sidan i en kommande upphandling om leverantören inte 

kan påvisa att bristen åtgärdats.

3.1.7 Miljöinformation om produkten

Leverantören ska under hela avtalstiden på begäran av upphandlande myndighet 

tillhandahålla dokumenterade uppgifter om produkten avseende kvalitet, miljöanpassning/ 

-märkning och liknande.

 

Om Beställaren har önskemål om rådgivning i kvalitets-, miljö- och eller hälsohänseende skall 

rådgivningen ges med iakttagande av de funktionskrav som kunden ställer på produkten i 

sortimentet. Det är viktigt att leverantören kan tillhandahålla sådan miljöinformation till 

beställarna som gör det möjligt att genomföra avrop på ramavtalet utan att riskera att inte 

följa Göteborgs Stads övergripande ställningstaganden.

 

Den upphandlande myndigheten vill i detta sammanhang påminna om informationsplikten i 

artikel 33 i Reach, att leverantören lämnar information om innehållet av SVHC-ämnen, när 

halten av ämnet överstiger 0,1 viktprocent i varan.*

 

*Informationsplikt, vara 

Leverantören skall följa Reach-förordningens artikel 33 om informationskrav kopplat till 

farliga ämnen ivaror. Här beskrivs leverantörers skyldigheter att lämna information om 

ämnen på kandidatförteckningen (SVHC-ämnen) som finns i deras varor i en halt över 0,1 

viktprocent. Informationen ska alltid lämnas till yrkesmässiga kunder och minst ange 

namnet på det farliga ämnet. De ämnen som betraktas som särskilt farliga och som 

omfattas av informationskravet listas på den så kallade kandidatförteckningen (se 

www.kemi.se).

 

Kandidatförteckningen     

En lista kopplad till Reach där ämnen som har särskilt hälso- och miljöfarliga egenskaper 

finns upptagna, så kallade SVHC-ämnen. Det är den europeiska kemikaliemyndigheten Echa 

som står bakom listan som har funnits sedan oktober 2008. Identifieringen av ämnen 

som kan hamna på kandidatförteckningen är en kontinuerlig process, vilket innebär att nya 

ämnen kontinuerligt förs upp på listan. När ett ämne har tagits upp 

på Kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller 

använder ämnet när det gäller information, anmälan och tillstånd för ämnet. Ämnen från 

kandidatlistan förs succesivt över till bilaga XIV (i Reach) för att tillståndsprövas. För att nå 

den senaste versionen av kandidatförteckningen; www.kemi.se/ 

Documents/Forfattningar/Reach/Amnen_pa_kandidatforteckningen_konsoliderad.pdf

3.1.8 Miljöinformation om produkten i winst

Leverantören ska tydliggöra i Winst om produkten utgör ett miljöanpassat alternativ, t ex 

om produkten ingår i Gröna Listan, uppfyller kriterierna för Möbelfakta eller motsvarande.

 

Leverantören ska lämna information, enligt informationsplikten i artikel 33 i Reach, om 

innehållet av SVHC-ämnen, om halten av ämnet överstiger 0,1 viktprocent i varan. Denna 

information ska vara tillgänglig för beställarna vid val av produkt i Leverantörens sortiment.

 

Informationskravet enligt ovan för produkter i Winst ska vara uppfyllt för varje enskild 

produkt för att den ska kunna exponeras i Winst. Informationen ska vara tillgänglig i Winst 

senast vid avtalsstart. Leverantören ansvarar för att informationen uppdateras kontinuerligt 

och att senaste version finns tillgänglig för avtalsanvändarna i Winst.
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3.1.9 Krav på Transporter

Trafiksäkerhet     

Leverantören ska vid avtalsstart:    

- ha en implementerad alkohol-och drogpolicy inklusive ett åtgärdsprogram och 

en rehabiliteringsplan som innebär att alla förare ska köra nyktert och drogfritt.    

- ha en implementerad trafiksäkerhetspolicy som tar upp vikten av att förarna 

använder sig av säkerhetsbälte. Det ska vara en del av Leverantörens 

systematiska trafiksäkerhets-och arbetsmiljöarbete.

 

Sparsam körning     

Leverantören ska vid avtalsstart:    

- tillhanda hålla information till sina förare om sparsam körning och ha 

rutiner och uppföljningssystem som säkerställer en låg bränsleförbrukning. Exempel på 

rutiner kan vara internkontroll och rutiner för avvikelse.    

- ha rutiner som säkerställer att distributionen sker effektivt med hög lastgrad 

och energieffektiva rutter.

 

Leverantören ska under avtalsperioden ansvara för:    

- att ordinarie förare är utbildade i sparsam körning vid avtalsstart eller 

påbörjar utbildning senast inom sex månader från avtalsperiodens start och    

- att nya ordinarie förare utbildas under avtalsperioden om de inte redan är utbildade.

 

På Trafikverkets hemsida återges kriterier för utbildning i sparsam körning, se länk:    

http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-vag/Sparsam-kor

ning/

 

Fordonsförteckning     

Leverantören ska senast en månad innan avtalsstart:    

- till Upphandlingsbolaget lämna in en fordonsförteckning på vilka fordon 

som Leverantören avser att använda för Uppdrag enligt Ramavtalet.

 

Förteckningen ska redovisa både de fordon som Leverantören förfogar över vid 

Ramavtalets start, och de eventuella fordon som kommer att anskaffas för att uppfylla krav 

som träder i kraft under avtalstiden.

 

Leverantören ska under avtalstiden på begäran kunna lämna förteckning över de fordon 

som används.

3.1.10 Utställningslokal

För att underlätta för avtalsanvändare att se på utställningsmöbler i samband med 

beställning ska Leverantören, senast vid avtalsstart, ha tillgång till utställningslokal som går 

att nå med allmänna kommunikationer. Utställningslokalen ska vara placerad i Göteborg eller 

till Göteborg angränsande orter, dock högst 2 mil från Göteborg.

3.1.11 ID-märkning

Leverantören ska ställa sig positiv till att samverka i det fall Göteborgs stad bestämmer sig 

för att ID-märka sina produkter.
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4. RAMAVTALSVILLKOR

4.1 Ramavtalsvillkor

4.1.1 Ramavtalets tillämplighet

Beställningar från Ramavtalet sker av Beställaren. Ramavtalets villkor gäller även mellan 

Leverantören och Beställaren. Leverantören förbinder sig att efter beställning leverera Varor i 

den omfattning och på de villkor som anges i Ramavtalet.

4.1.2 Handlingars rangordning

Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara 

motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheter uppenbarligen föranleder 

annat, sinsemellan i följande ordning:  

  

1. Skriftliga ändringar och tillägg till Ramavtalet vilka skriftligen godkänts av båda parter;  

2. Ramavtalet;  

3. Förfrågningsunderlag;  

4. Beställning/Underavtal;  

5. Leverantörens anbud;  

6. ALOS 05

4.1.3 Allmänna bestämmelser

De obligatoriska krav som ställts på Leverantören i upphandlingen är Leverantören skyldig 

att upprätthålla under hela avtalstiden. Särskilda kontraktsvillkor ska uppfyllas per den 

tidsangivelse som angetts för respektive villkor.    

    

Avgifter som inte överenskommits skriftligen godtas inte oavsett benämning. Eventuell 

trängselskatt eller liknande skatter och avgifter kopplade till leveransen enligt detta Ramavtal 

betalas av Leverantören.    

    

Leverantören samtycker till att personuppgifter får lagras, sparas, bearbetas och behandlas i 

Upphandlingsbolagets register enligt personuppgiftslagen (PUL).

 

Leverantören ska följa gällande lagar, förordningar, direktiv och bestämmelser.

4.1.4 Elektronisk order och fakturering

Göteborgs Stads e-handelssystem Winst kommer att användas för avtalsexponering. Till 

avtalet i Winst kommer elektroniska beställningsmöjligheter att kopplas. De elektroniska 

beställningsmöjligheterna kan sedan användas av de avtalsparter som har Winst samt även 

de som har systemet Proceedo.

 

Avtal    

Leverantör som tecknat Ramavtal kommer att anslutas till Winst för 

avtalsexponering. Ramavtalet med bilagor, avtalspriser, kontaktpersoner m.m. kommer att 

publiceras i Winst.

 

Produkter   

Leverantören äger endast rätt att exponera upphandlat sortiment.  Produktkatalog ska 

skapas av leverantören och märkning av produkter ska göras.

 

Order   

Order från Göteborgs Stads förvaltningar ska ske via Winst. Orderbekräftelse ska skickas till 

beställare på order inkomna via Winst.
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Faktura    

Fakturan ska sändas till köpande organisation innehållande information angiven i 

punkten Faktureringsvillkor.

 

Leverantören ska, på begäran från ansvarig på respektive organisation som nämns under 

punkt Avtalsanvändare, vara beredd att införa elektronisk fakturering för den aktuella 

organisationen. Vid elektronisk fakturering skall e-fakturaansvarig på respektive 

organisation tillhandahålla Leverantören nödvändig information för anslutning.

 

Mer information finns på www.uhb.goteborg.se/winst_for_ej_anslutna_leverantorer/.

4.1.5 Beställningsförfarande

Avrop från Ramavtal ska kunna ske enligt två (2) avropsformer:                    

                    

1) Särskild fördelningsnyckel                 

Avropsformen används vid avrop av ett av Beställaren beräknat totalbelopp på till och med 

300 000 SEK. 

 

2) Förnyad konkurrensutsättning                    

Avropsformen används vid avrop över ett av Beställaren beräknat totalbelopp på  

300 000 SEK.

 

Vid båda avropsformerna ska det i avropsförfrågan framgå minst följande 

uppgifter:               

- Om avropsförfrågan avser avrop enligt särskild fördelningsnyckel eller avrop med 

förnyad konkurrensutsättning               

- Vilka produkter och tjänster som efterfrågas               

- Önskad leveranstid               

- Dag då avropssvar senast ska vara den avropande myndigheten/enheten 

tillhanda               

- Ansvarig kontaktperson inklusive kontaktuppgifter hos Beställaren

               

Vid avrop med förnyad konkurrensutsättning ska i avropsförfrågan anges de kriterier 

som kommer att ligga till grund för tilldelning av kontrakt.               

 

Tillämpning av särskild fördelningsnyckel                     

Beställaren väljer den Ramavtalsleverantör som bäst kan tillgodose Beställarens behov vid 

avropstillfället med hjälp av en eller flera av nedanstående parametrar. Angivna parametrar 

är ej rangordnade.  

 

Produktens/produkternas                  

a) Funktionalitet

b) Miljöprestanda                    

c) Estetiska utformning                    

d) Anpassning till befintliga möbler och annan inredning                    

e) Anpassning till lokalens utformning och funktionalitet

f) Tillgänglighetsanpassning                    

g) Ergonomiska kvalitet                    

h) Leveranstid                    

i) Pris inklusive eventuella tilläggstjänster som inte ingår i produktens pris

 

Förnyad konkurrensutsättning 

Samtliga Ramavtalsleverantörer inom avtalsområdet inbjuds att på nytt lämna anbud för att 

se vilken Leverantör som bäst motsvarar behovet vid det aktuella tillfället.
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Vid förnyad konkurrensutsättning ska ett eller flera av nedanstående utvärderingskriterier 

användas: 

Produkternas               

a) Funktionalitet

b) Miljöprestanda         

c) Estetiska utformning

d) Anpassning till befintliga möbler och annan inredning

e) Anpassning till lokalens utformning och funktionalitet

f) Tillgänglighetsanpassning                    

g) Ergonomiska kvalitet                    

h) Leveranstid   

i) Pris - där priset som lämnas vid den förnyade konkurrensutsättningen kan vara lägre men 

inte högre än angivna priser i ramavtalet.

 

Ett avrop/beställning med förnyad konkurrensutsättning kan vara:    

-ett enskilt uppdrag över 300 000 SEK    

-flera uppdrag som tillsammans överstiger 300 000 SEK, där avropet definieras 

utifrån tidsperiod och/eller volym 

 

När Beställare inom försörjningssektorn beställer och beställningen dessutom är avsedd för 

verksamhet inom försörjningssektorn gäller bestämmelserna om beställning från ramavtal 

enligt LUF (2007:1092).

4.1.6 Beställningsrutiner

I tillämpliga fall ska leverans definieras i Underavtal. Underavtal är underordnat Ramavtalet 

och kan inte förlängas om Ramavtalet upphör att gälla. Eventuellt Underavtal ska som 

huvudregel följa Ramavtalets löptid. Ramavtalets avtalsnummer ska alltid framgå av 

Underavtalet. Automatiska förlängningar av Underavtal accepteras inte.     

     

Leverantören ska på begäran översända en orderbekräftelse som återger beställningens 

innehåll.     

     

Leverantören ska ha rutiner för kundansvarig personal för alla löpande kontakter med 

Beställaren vad avser beställningar, leveranser, reklamationer m.m.  

4.1.7 Service vid beställning

Leverantör ska kostnadsfritt kunna tillhandahålla inredningsrådgivare som kan lämna 

förslag på val av produkter, möblering och färgsättning.

 

Vid behov ska Beställaren kostnadsfritt kunna prova möbler i leverantörens utställningslokal.

4.1.8 Varans beskaffenhet

Varan ska överensstämma med vad som följer av Ramavtalet, av beställningen, 

specifikationen eller andra instruktioner och ska vara ägnad för Beställarens ändamål med 

köpet. 

 

Om Leverantören tillfälligt inte kan leverera en artikel som omfattas av Ramavtalet är 

Leverantören skyldig att leverera liknande artikel med minst likvärdig kvalitet efter 

godkännande från Beställaren. Om en artikel utgår ur sortimentet ska Leverantören erbjuda 

ersättningsvara, som ska godkännas av Upphandlingsbolaget innan den förs in i det 

upphandlande sortimentet. Pris på ersättningsartikel får inte överstiga det avtalade priset. 

 

Nödvändigt informationsmaterial, säkerhetsföreskrifter, användarmanualer, eller annan 
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nödvändig dokumentation ska medfölja leveransen och utgör en del av Varan. Handlingarna 

ska vara skrivna på svenska om inte annat överenskommits. 

 

Har krav på viss märkning eller standard ställts på Varan innefattar det även komponenter. 

 

Leverantören garanterar att alla eventuella tillstånd, certifikat, licenser eller liknande som 

krävs för köp, vidareöverlåtelse, användning eller annat förfogande av Varan finns. Dessa 

ska på Upphandlingsbolagets begäran uppvisas. 

 

Leverantören garanterar att Varan eller del därav inte gör intrång i annans tillkommande rätt.

4.1.9 Emballage och märkning

Leverantören ska förpacka och märka varan enligt Ramavtalet samt förse Varan med det 

emballage som erfordras för transport av Varan. Emballage och märkning ska uppfylla de 

krav som följer av lag eller annan författning. Detta även i fråga om regler rörande 

återanvändning och återvinning.  

 

Vid leverans på pall ska Leverantören kostnadsfritt återta sina pallar om inget annat avtalats 

mellan Beställaren och Leverantören.

4.1.10 Leveransvillkor

Varan ska fritt levereras till av Beställaren angiven destinationsplats inom GR-regionen. För 

leverans till destinationsplatser utanför GR-regionen föreligger ingen leveransskyldighet. 

Leverans inkluderar alla kostnader förknippade med leveransen, inklusive hantering av 

transportdokument, eventuell förtullning, försäkringskostnader, kostnader för lastning och 

lossning, emballering, transportförsäkring, mm. 

 

• Leverans ska aviseras, och godkännas av Beställaren i förväg 

• Leverans ska ske till anvisad plats och under Beställarens ordinarie arbetstid, 

8.00-16.00, förutom under lunchtid mellan 11.30-13.00, om inte annat överenskommits

• Leverantör ska lossa vara från anländande transportmedel, bära in och placera ut varan på 

av Beställaren angiven plats

• Montering av alla produkter ingår i priset      

• I leverans ingår omhändertagande av emballage     

• Leverantören ska kunna samordna leverans av beställt gods på begäran av Beställaren

 

Varan ska anses levererad när den levererats, mottagits och undersökts av Beställaren. Ska 

Varan installeras eller monteras ska Varan inte anses levererad förrän korrekt installation/ 

montage utförts och Varan fungerar tillfredsställande. Leverantören ska vid leverans 

samarbeta med Beställarens personal, följa instruktioner samt minimera störningar i 

Beställarens dagliga verksamhet. 

4.1.11 Leveranstid

Leverans ska ske enligt överenskommelse mellan Beställare och Leverantör. 

Leveranstidpunkt ska om möjligt specificeras och överenskommas till en specifik dag och tid. 

Om detta inte är möjligt ska leveranstiden överenskommas till en specifik vecka.  Exakt 

tidpunkt för leverans ska meddelas Beställaren senast en (1) vecka innan leverans sker.

 

Leverans/delleverans får inte ske tidigare än vad som överenskommits utan medgivande 

från Beställaren.

4.1.12 Försening

Leverantören ska utan dröjsmål skriftligen underrätta Beställaren om det är sannolikt att 

en avtalad leveranstid inte kan hållas samt ange orsakerna till förseningen och den tidpunkt 
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då leverans kan ske. Om Leverantören inte levererar Vara i enlighet med Ramavtalet eller 

vad parterna har överenskommit och detta inte beror på Beställaren eller något förhållande 

på Beställarens sida, föreligger försening. Kan senareläggning accepteras fastställs en 

ny leveranstid. 

 

Om leveransförsening beror på händelse som anges i rubriken Befrielsegrunder eller på 

Beställaren eller något förhållande på dennes sida ska avtalad leveranstid förlängas med den 

tid som kan anses skälig.

 

Föreligger försening har Beställaren rätt till vite eller, om möjligt, temporära 

ersättningsprodukter. Beställaren beslutar vilken typ av rättelse som ska tillämpas vid 

respektive försening. 

 

Vite      

Vite ska utgå för varje påbörjad sjudagarsperiod som förseningen varar med 5 % av 

kontraktsvärdet (beställningens värde), exklusive mervärdesskatt under vilken förseningen 

varar. 

 

Beställaren äger rätt att efter eget val tillgodogöra sig upplupet vite antingen genom att vid 

 betalningen för den försenade leveransen/ delleveransen göra avdrag på priset eller genom 

att  till leverantören framställa särskilt krav om betalning. Framställs sådant särskilt krav ska 

betalning erläggas inom 30 dagar från den dag kravet fastställts. Beställarens rätt till vite är 

dock maximerat till 20 % av priset för den försenade leveransen/delleveransen exklusive 

mervärdesskatt. 

 

Temporära ersättningsprodukter 

I de fall Leverantören kan tillhandahålla temporära ersättningsprodukter under den tid 

som leveransförseningen varar, kan Beställaren begära detta istället för vite.  Eventuella 

ersättningsprodukter ska fylla samma funktion som de produkter som beställts. 

 

Är förseningen väsentlig har Beställaren rätt att häva beställningen. En försening ska 

alltid anses vara väsentlig om Beställaren är berättigad till maximal vitesersättning och Varan 

ännu inte levererats. Beställaren har också rätt att häva beställningen om det finns starka 

skäl att anta att framtida leveranser inte heller kommer att fullföljas utan väsentligt 

dröjsmål.

 

Oberoende av om hävning sker har Beställaren rätt till ersättning för den skada som 

förseningen orsakat. Vad som erlagts i vite ska då avräknas.  

 

Leverantören har rätt till ersättning för visade merkostnader som uppstått på grund 

av försening orsakad av Beställaren som Leverantören inte bort förutse vid beställningen.  

4.1.13 Pris

Pris följer av prisbilaga. Angivna priser är i SEK exklusive mervärdesskatt. Ersättningen 

reglerar samtliga kostnader för Varan.

           

Samma prislistor och rabattsats/påslag gäller både för prissättning av varukorg och för priser 

av övrigt sortiment och utgör underlag för avtalspriser i Winst.

 

Behövs utbildning eller särskilda instruktioner för att nyttja, handha, eller underhålla Varan 

ska sådan anses ingå i priset om inte annat avtalats. 

 

Avtalspriser är inklusive frakt och montering. Vid leverans under 5 000 kr kan en 

leveransavgift i form av procentuellt påslag om högst 10 % tas ut. Kostnader för 

produktrelaterade tjänster kan tillkomma. Sådana tjänster kan vara t.ex. fast montering i 
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golv, vägg eller tak (enskild produkt ska alltid levereras monterad, d.v.s. i funktionsdugligt 

skick.)

 

Vid särskild fördelningsnyckel gäller avtalspriser, d.v.s Leverantörens aktuella prislistor med 

justering för i anbudet angiven rabattsats/påslag. För det sortiment som ligger i varukorgen i 

Winst är avtalspriser angivna nettopriser. Vid förnyad konkurrensutsättning är avtalspriserna 

takpris, vilket innebär att priser och eventuella påslag kan vara lägre men ej högre, och 

rabatter kan vara högre men ej lägre.

4.1.14 Prisjustering

Avtalade priser i nettoprislistan (Varukorgen) får justeras en gång per 

kalenderår. Leverantören väljer själv från vilket datum prisjusteringen ska börja gälla. Nya 

priser gäller därefter under ett (1) år. Begäran om prisjustering ska skriftligen framställas och 

vara Beställaren tillhanda senast sex (6) veckor innan ny period påbörjas.

 

Leverantören kan hävda totalt maximalt tre (3) % justering av priserna. 

Prisjusteringarna kan bero på förändrade kostnader av råvaror, leveranser, produktion, 

lagerhållning mm.

 

Angivna rabattsatser/påslag ligger fast för hela sortimentet under hela avtalsperioden. 

4.1.15 Prislistor

Aktuella prislistor ska tillhandahållas vid begäran från Upphandlingsbolaget under 

hela avtalsperioden och Beställaren vid avrop.

 

Om Upphandlingsbolaget önskar ska en rutin upprättas som innebär att nya prislistor 

kontinuerligt översänds från Leverantören under avtalsperioden.

4.1.16 Faktureringsvillkor

All fakturering ska göras från Leverantören, vilket innebär att ingen fakturering får ske från 

underleverantör.

 

Leverantören ska förutom lagstadgade uppgifter redovisa följande på fakturan: 

- Ramavtalets avtalsnummer 

- Leverantörens referenser 

- Kundens referenser med mottagarkod 

- Ordernummer 

- Leverantörens organisationsnummer 

- Plusgiro/bankgironummer 

- Produktbenämning 

- Artikelnummer 

- Antal 

- Pris per enhet 

- Leveransadress

 

Vid elektronisk faktura är det viktigt att informationen anges i avsedda fält enligt vald 

fakturastandard.

 

Specifikation av ersättningsgilla kostnadsposter och momsbelopp.

 

Avgifter för fakturering accepteras inte.

4.1.17 Betalningsvillkor

Betalning ska göras 30 dagar netto efter godkänd leverans samt ankomststämplad och 
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korrekt utställd faktura.

 

Beställaren har rätt att från Leverantören få kopior på verifikationer och övrigt underlag som 

ligger till grund för fakturan.

4.1.18 Dröjsmålsränta

Leverantören har rätt till dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (1975:635) vid 

Beställarens dröjsmål med betalningen av otvistig faktura. Leverantören har rätt till 

förseningsersättning i enlighet med lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader 

m.m. 

 

Upphandlingsbolaget respektive Beställaren har rätt till dröjsmålsränta i enlighet med 

räntelagen (1975:635) i de fall då Leverantören ålagts att betala vite eller skadestånd och 

dröjer med detta.

4.1.19 Garanti

Garantitiden ska vara minst fem (5) år, med undantag för motorer till höj/sänkbara bord där 

garantitiden ska vara minst tre (3) år.  

 

Garantin ska vara av s.k. fullgaranti, d.v.s. att alla kostnader i samband med 

garantiåtgärder belastar leverantören. Garanti löper från godkänd leveransdag. Har Varan 

reparerats eller del i Varan bytts ut löper ny garantitid från det att felfri Vara levererats till 

Beställaren.  

  

Garantiåtaganden ska gälla även efter avtalstidens utgång eller om avtalet upphör på 

annat sätt. Leverantören är skyldig att tillgodose att garantiåtagandet fullgörs. 

4.1.20 Reservdelar

Leverantör ska kunna tillhandahålla reservdelar/utbyteskomponenter till samtliga 

möbler som denne levererar i minst 5 år från leveransdatumet.

4.1.21 Fel i Varan

Varan är felaktig om den avviker från vad Leverantören har utfäst eller marknadsfört och 

vad Beställaren med fog kunnat förutsätta utifrån förutsättningarna vid beställningens 

tillkomst och vad som avtalats i övrigt,. Varan är också felaktig om den inte kan användas 

på avsett sätt.  

  

Efter att Leverantören fått meddelande om fel i Varan ska Leverantören utan oskäligt 

uppehåll vidta rättelse. Rättelse ska ske genom att Leverantören korrigerar brist eller 

levererar en ny felfri Vara. Sker inte rättelse inom skälig tid har Beställaren rätt att låta 

annan, på Leverantörens bekostnad, korrigera bristen eller leverera en ny felfri Vara. 

Beställaren kan också välja att istället begära prisavdrag med ett belopp som motsvarar 

felet eller bristen.

  

Är felet av väsentlig betydelse för Beställaren har Beställaren rätt att häva beställningen. 

Beställaren har också rätt att häva återstående del av beställningen om leverans utförts till 

viss del men det finns starka skäl att anta att framtida leveranser inte kommer att fullföljas 

utan väsentliga fel.  

  

Vill Beställaren åberopa fel i Varan ska Leverantören underrättas inom skälig tid från det att 

felet fastställts.

4.1.22 Implementering, uppföljning, kontroll och prevention

Leverantören förbinder sig att kostnadsfritt medverka på ett eller flera informationsmöten 
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för att informera Beställarna om Ramavtalet.  

  

Leverantören ska kostnadsfritt medverka till avtalsuppföljning minst en gång per år om inte 

annat överenskommits. Uppföljningen kommer att utgå från Ramavtalet och kan komma 

att omfatta alla krav som ställts på Leverantören t.ex. genom att ett slumpmässigt urval av 

krav kontrolleras. Leverantören ska ha rutiner och tillhandahålla dokumentation som 

möjliggör att Upphandlingsbolaget löpande kan kontrollera och utvärdera att ställda krav 

uppfylls.   

  

Upphandlingsbolaget är berättigat att anlita en oberoende revisor eller besiktningsman för att 

verifiera alla ärenden i samband med Ramavtalet, under förutsättning att 

Upphandlingsbolaget har ett rimligt skäl till detta. Leder sådan besiktning eller revision till en 

kreditering ska Leverantören stå för kostnaden för revisionen/besiktningen upp till samma 

belopp som det krediterade beloppet.  

  

Göteborgs Stad och Upphandlingsbolaget arbetar aktivt med att säkerställa att oseriösa 

leverantörer inte förekommer i stadens ramavtal. I arbetet ingår en kontinuerlig uppföljning 

och prövning av leverantörernas seriositet, bl.a. genom ett samarbete inom 

Kunskapscentrum i Göteborgs stad. I Kunskapscentrum ingår, förutom Göteborgs Stad, tio 

myndigheter och ett av målen för samarbetet är att identifiera otillbörligheter i samband med 

upphandlingar.   

  

Upphandlingsbolaget genomför under hela avtalsperioden fortlöpande kontroller av 

Leverantören och dess eventuella underleverantörer, bl.a. avseende skattebetalningar. 

Leverantören förbinder sig att medverka i arbetet med prevention.

4.1.23 Statistik

Leverantören ska på Upphandlingsbolagets begäran överlämna statistik över gjorda köp 

med angivande av Vara, kvantitet, gjorda leveranser, reklamationer, m.m. Statistik ska i 

normalfallet erhållas på datormedia.

4.1.24 Försäkringar

Leverantören ska under hela avtals- och ansvarstiden upprätthålla erforderliga 

företagsförsäkringar (inklusive ansvarsförsäkring) till betryggande belopp. Försäkringen ska 

vara tillräcklig i relation till de Varor som tillhandahålls. Leverantörens försäkring ska även 

omfatta eventuella underleverantörer. Leverantören ska på begäran förse 

Upphandlingsbolaget med en kopia på försäkringsbreven samt bevis för att samtliga förfallna 

försäkringspremier erlagts.

4.1.25 Arbetsgivaransvar

Leverantören ska se till att arbetet bedrivs i enlighet med författningsföreskrifter, 

myndighetsbeslut, verksamhetsföreskrifter samt branschregler som syftar till att säkerställa 

att verksamheten är tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt.

4.1.26 Sekretess

Parterna ska se till att hemlighålla material och information som är sekretessbelagt enligt 

gällande författningar om sekretess, tystnadsplikt, informationssäkerhet och överlåtelse av 

sekretessbelagd information. 

 

Leverantören får inte utan tillstånd från Beställaren lämna ut sekretessbelagd information 

eller personuppgifter till utomstående. 

 

Parterna förbinder sig att hemlighålla konfidentiellt material och konfidentiell information som 

de får av varandra, om de enligt lag är sekretessbelagda, och att inte använda dem för 
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andra ändamål än de som avses i Ramavtalet.

4.1.27 Vite

Bryter Part mot bestämmelse i detta Ramavtal ska denne vid anfordran till den andre Parten 

utge ett vite om 10 000 kronor i varje enskilt fall. Detta gäller inte bestämmelse med särskilt 

reglerat vite.   

   

Part har dock rätt att i stället för vite enligt första stycket begära skadestånd motsvarande 

den verkliga skadan. Utgivande av vite inverkar inte på parts rätt att göra andra påföljder 

(än skadestånd) gällande i anledning av kontraktsbrottet.  

4.1.28 Skadeståndsansvar

Bryter Part mot bestämmelse i Ramavtalet och vidtas inte rättelse omedelbart efter att 

anmaning härom skickats, ska parten utge skadestånd till motparten. Skadestånd utgår inte 

för indirekta skador såsom produktionsbortfall och utebliven vinst såvida Part inte handlat 

grovt vårdslöst eller med uppsåt. 

 

Om Upphandlingsbolaget eller Beställaren är berättigade till vite av Leverantören inskränker 

inte det rätten att få skadestånd för de kostnader som fel i Varan har orsakat.

4.1.29 Produktansvar

Leverantören ansvarar för all skada på person eller egendom som orsakas av Varan.  

 

Uppstår anspråk mot Beställaren på grund av skadebringande egenskap hos Varan ska 

Leverantören medverka till att utreda vari skadan ligger samt hålla Beställaren skadelöst om 

skadan sannolikt beror på ett förhållande hos Varan. Leverantörens ansvar består så länge 

sådana krav kan riktas mot Beställaren.

4.1.30 Befrielsegrunder (Force Majeure)

Parterna ska vara befriade från att fullgöra skyldighet enligt Ramavtalet om utförandet 

hindras eller oskäligt betungas till följd av händelser utanför Partens kontroll och som inte 

hade kunnat förutses (force majeure). Såsom befriande omständighet anses bl.a. 

myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på  

arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning. I 

fråga om strejk, lockout och blockad gäller förbehållet även om Part själv vidtar eller är 

föremål för sådan konfliktåtgärd. Part får då senarelägga leverans utan att motparten 

behöver ersätta förseningen. Detta gäller så länge force majeure kvarstår. Part är skyldig att 

genast utföra åligganden enligt Ramavtalet när händelsen av nu nämnt slag upphör.  

  

Parterna ska vidta alla rimliga åtgärder för att lindra konsekvenserna av en 

befrielsegrundande omständighet.  

  

Om Ramavtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än 60 dagar på grund 

av befrielsegrundande omständighet äger vardera Parten, utan ersättningsskyldighet 

skriftligen rätt att frånträda Ramavtalet. Parterna ska verka för att hitta alternativa lösningar 

så att uppdraget trots ovan hinder kan fullföljas. Om leveransens fullgörande inte kan 

avvaktas under den tid befrielsegrunden föreligger äger Beställaren häva återstående del av 

beställningen.  

  

Det åligger Part, som önskar åberopa befrielsegrunderna att utan uppskov skriftligen 

underrätta den andra parten om uppkomst därav liksom dess upphörande.  

4.1.31 Provision
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Upphandlingsbolaget tar ut en provision på 1 procent. Den är baserad på det Leverantören 

redovisat som omsättning på ramavtalet. Leverantören redovisar själv omsättningen till 

Upphandlingsbolaget. Omsättningen ska innefatta samtliga leveranser/uppdrag enligt 

ramavtalet exklusive mervärdesskatt. 

  

Omsättningen ska redovisas på webbplats med adress: 

http://avtalsredovisning.goteborg.se.   

   

Redovisningen sker kvartalsvis och ska ske enligt följande:   

Kvartal 1 (1 jan – 31 mars) – tillhanda Upphandlingsbolaget snarast dock senast vecka 18   

Kvartal 2 (1 apr – 30 juni) – tillhanda Upphandlingsbolaget snarast dock senast vecka 33   

Kvartal 3 (1 jul – 30 sep) – tillhanda Upphandlingsbolaget snarast dock senast vecka 44   

Kvartal 4 (1 okt – 31 dec) – tillhanda Upphandlingsbolaget snarast dock senast vecka 4   

   

Leverantören ansvarar för att omsättning redovisas per enhet som beställt enligt 

ramavtalet. Om Leverantören inte har någon omsättning att rapportera så skall 

Leverantören rapportera ”0”. Har Leverantören flera ramavtal med Upphandlingsbolaget skall 

Leverantören redovisa på samtliga ramavtal.   

   

Inloggning: Användar-ID och lösenord för redovisning erhåller Leverantörens kontaktperson 

genom mail från Upphandlingsbolagets Ekonomiavdelning.   

   

Upphandlingsbolaget fakturerar provision kvartalsvis enligt Leverantörens rapporterade 

omsättning. Mervärdesskatt tillkommer enligt gällande skattelagstiftning. Betalningsvillkor är 

30 dagar netto. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen.    

   

Upphandlingsbolaget har rätt till vite för det fall Leverantören inte fullgör sina åtaganden 

avseende redovisning av omsättning. Vite utgår först efter att Leverantören efter skriftlig 

påminnelse inte åtgärdat redovisningsbrister inom 10 dagar. Vite utgår därefter med 3 000 

kr för varje påbörjad vecka. Maximalt vite uppgår till 15 000 kr för respektive 

redovisningsperiod/ramavtal.   

   

Upphandlingsbolaget äger rätt att kontrollera att Leverantören fullgjort sina åligganden 

avseende redovisning av omsättning genom att anlita en av Upphandlingsbolaget utsedd 

auktoriserad revisor. Revisorn ska ges tillgång till fakturor och räkenskapsmaterial avseende 

det som krävs för kontrollen och inte står i strid med lag eller börsregler som är tillämpliga 

för Leverantören. Om kontrollen visar att Leverantören fullgjort sina åligganden svarar 

Upphandlingsbolaget för kostnaden, i annat fall ska Leverantören stå för kostnaden. 

4.1.32 Underleverantörer

Om Leverantören anlitar Underleverantörer ska ett giltigt samarbetsavtal finnas mellan dem. 

Detta ska på begäran från Upphandlingsbolaget kunna uppvisas senast en månad efter 

avtalsstart.

    

Efter att anbud har getts in får Leverantören inte anlita eller byta Underleverantör utan 

Upphandlingsbolagets skriftliga samtycke. Vid byte eller anlitande av Underleverantör ska 

förfrågan inkomma till Upphandlingsbolaget senast fyra veckor innan planerat byte eller 

anlitande, om inte synnerliga skäl föreligger.

     

Leverantören ansvarar för att Underleverantör uppfyller samma krav som ställs på 

Leverantören och ansvarar för underleverantör som för egen del både vad gäller personal 

och arbete. Underleverantören får inte anlita egen underleverantör.   

   

Om Upphandlingsbolaget, vid eventuell prövning, upptäcker att en Underleverantör inte 

uppfyller föreskrivna krav ska rättelse vidtas inom två veckor räknat från och med att 

Sida 18 av 20Utskrivet: 2016-01-28 13:34 Refnr.: IK16168-01 ....../......



Upphandlingsbolaget skriftligen påtalade felet till Leverantören. Sker inte rättelse inom den 

föreskrivna tiden har Upphandlingsbolaget rätt att med omedelbar verkan kräva 

att  Underleverantören omgående byts ut och inte anlitas av Leverantören för fullgörande av 

Ramavtalet. Uppdragstagaren är skyldig att tillförsäkra motsvarande kapacitet, dock senast 

inom 4 veckor.

4.1.33 Skyldighet att bistå vid byte av Leverantör

Om inte något annat har avtalats, är Leverantören när denne byts ut, skyldig att bistå 

Beställaren med nödvändig information eller material till den nya Leverantören eller till 

Beställaren, kostnadsfritt om inte annat skriftligen överenskommits.

4.1.34 Överlåtelse av avtal

Ingånget Ramavtal får normalt inte, helt eller delvis, överlåtas till ny Leverantör. I 

undantagsfall, t.ex. vid omorganisation eller försäljning, kan överlåtelse av Ramavtal 

godkännas. Överlåtelsen ska i förväg godkännas av Upphandlingsbolaget och 

överlåtelseavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av Upphandlingsbolaget och den 

nya Leverantören.

 

Leverantören äger inte rätt att, utan skriftligt samtycke, överlåta, upplåta eller pantsätta sina 

rättigheter eller skyldigheter enligt Ramavtalet.

 

Upphandlingsbolaget får överlåta detta Ramavtal, inklusive samtliga rättigheter och 

skyldigheter enligt ramavtalet, till annan juridisk person om den ska fullgöra de uppgifter som 

för närvarande åvilar Upphandlingsbolaget.

4.1.35 Förändrade ägarförhållanden

Om aktierna i Leverantören överlåts i sin helhet ska denna förändring skriftligen meddelas 

Upphandlingsbolaget för godkännande.  

 

Upphandlingsbolaget har vad gäller onoterade bolag rätt att begära in utdrag ur aktieboken 

för att kontrollera ägarförhållandena.

4.1.36 Förtida upphörande

Parterna har rätt att säga upp Ramavtalet med omedelbar verkan om:  

- Part i väsentligt hänseende begått avtalsbrott och rättelse inte skett inom skälig tid, eller   

- Part begått avtalsbrott upprepade gånger.   

   

Upphandlingsbolaget har en ensidig rätt att säga upp Ramavtalet enligt nedanstående. Innan 

Ramavtalet sägs upp ska, om möjligt, Leverantören ges möjlighet att vidta rättelse inom 30 

dagar.

 

Följande omständigheter ger Upphandlingsbolaget rätt att säga upp Ramavtalet med 

omedelbar verkan:   

- Om Leverantören inte upprätthåller ett obligatoriskt krav eller ett särskilt kontraktsvillkor 

under avtalsperioden, eller   

- Om Leverantören i väsentlig mån brister i sina förpliktelser enligt Ramavtalet eller i 

åtaganden uppställda i andra handlingar eller överenskommelser som utgör del av 

Ramavtalet mellan parterna, eller   

- Om Leverantören begärs eller försätts i konkurs, ansöker om ackord eller träffar 

ackorduppgörelse, är på obestånd eller kan antas vara på obestånd, eller   

- Om det framkommer att Leverantören lämnat oriktiga uppgifter, inklusive manipulation av 

dokument, i anbudet vilket, om korrekta uppgifter lämnats, skulle ha inneburit att Ramavtal 

inte erhållits, eller   

- Vid förändringar i ägarstruktur, omorganisation av verksamheten eller förändringar som på 
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annat sätt kan innebära en väsentlig förändring av avtalsvillkoren och inte är förenligt med 

upphandlingslagstiftningen eller Leverantören inte skriftligen underrättat Upphandlingsbolaget 

om en sådan förändring, eller   

- Om det visar sig att Leverantörens företrädare varit dömd för yrkesrelaterade brott enligt 

10 kap. 1 § LOU eller döms för sådant brott under avtalstiden, eller   

- Om Leverantören eller dess företrädare döms för brott avseende yrkesutövningen, 

ekonomiska brott eller belagts med näringsförbud enligt lagakraftvunnen dom, eller   

- Om Leverantören under avtalstiden gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen eller 

det under avtalstiden framkommer att Leverantören vid tidpunkten för upphandlingen hade 

begått sådant fel och detta skulle medfört uteslutning, eller   

- Om Leverantören anlitat svart arbetskraft, eller   

- Om Leverantören inte fullgör sina skyldigheter gällande svenska alternativt det egna landets 

skatter eller sociala avgifter. I underlåtenhet för skatter innefattas även att Leverantören 

lämnat oriktig uppgift eller underlåtit att lämna uppgift till Skatteverket eller motsvarande, 

eller   

- Om Leverantören eller dess företrädare bryter mot relevant gällande lagstiftning och detta 

kan antas inverka på utförandet av Ramavtalets fullgörande, förtroendet för aktuellt 

Ramavtal eller skada anseendet för Upphandlingsbolaget och Beställare hos allmänheten, 

eller   

- Om Leverantören vid upprepade tillfällen inte redovisar korrekt underlag för provision   

(totalt fakturerad volym) eller vid minst två tillfällen redovisar underlag med ett konstaterat 

för lågt belopp, eller   

- Om Leverantören vid minst två tillfällen konstaterat överdebiterat beställning mot 

Beställare, eller   

- Om domstol eller myndighet fastställer att Ramavtalet ingåtts i strid med 

upphandlingslagstiftningen, eller   

- Om andra oegentligheter av allvarlig karaktär från Leverantörens sida förekommit.   

   

Under den tid det tar att utreda misstankarna mot Leverantören enligt ovan har 

Upphandlingsbolaget rätt att tillfälligt ta bort tillgängligheten (s.k. tillfälligt beställningsstopp) 

för Leverantörens Ramavtal i avtalsdatabasen. Det tvistiga förhållandet som föranlett 

beställningsstoppet kräver inte att en tvist slutligen avgjorts. Under hela den tid den tvistiga 

frågan är föremål för utredning och prövning har Upphandlingsbolaget således möjlighet att 

använda tillfälligt beställningsstopp. Leverantören har inte rätt till ersättning för uteblivna 

intäkter eller andra kostnader på grund av tillfälligt beställningsstopp. Vid förtida uppsägning 

har Leverantören rätt till skälig ersättning för nedlagt arbete fram till uppsägningen, dock inte 

indirekta kostnader.

4.1.37 Tvist

Tvist angående tillämpning eller tolkning av detta Ramavtal och därmed sammanhängande 

rättsförhållanden ska i första hand lösas genom förhandling Parterna emellan. Om Parterna 

inte kan komma överens ska tvisten avgöras i Göteborgs tingsrätt med tillämpning av 

svensk rätt. Den omständigheten att tvist hänskjuts till rättsligt avgörande berättigar inte 

Leverantören att avbryta uppdrag.

4.1.38 Elektronisk signatur

Ramavtalet har signerats av Parterna genom elektronisk signatur.
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Uppförandekod

Vi tar ansvar för våra möbler!
inoff är ett möbel- och inredningsföretag som genererar skaparglädje inom offentliga 
miljöer. Huvudkontoret ligger i Bjärnum, en ort i norra Skåne med lång tradition av 
möbeltillverkning. 

Möbler där det geniala finns i det enkla är 
det vi brinner för. inoff:s vision är att erbjuda marknaden möbler som kännetecknas av pris-
värdhet, funktion, komfort och stil. För att nå dit krävs insikt, lyhördhet och passion i varje 
moment. I vår strävan att bli en självklar leverantör till era projekt har vi en tydlig ambition 
att ständigt utvecklas. Kvalitet och miljö är i fokus. Vi ser fram emot att få dela vår utveck-
ling med er. Nu och i framtiden. Med förhoppning om en gemensam och spännande tid 
framför oss. 

Mänskliga rättigheter
inoff värnar, stödjer och respekterar de mänskliga rättigheterna i enlighet med FN:s all-
männa förklaring om de mänskliga rättigheterna samt Global Compacts första och andra 
princip. Vi ansvarar för att de mänskliga rättigheterna följs och respekteras i vår verksamhet 
och vi ställer även krav på att våra leverantörer gör detsamma.  

Arbetsrätt
Vi på inoff tar avstånd från alla typer av barnarbete, diskriminering, korruption samt tvång-
arbete. inoff stödjer även rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar. Vi arbetar 
i enlighet med FN:s barnkonvention artikel 32, Global Compact princip 3, 4, 5 och 6, FN:s 
deklaration mot korruption samt ILO:s åtta kärnkonventioner. 

 Barnarbete
 inoff tar avstånd från barnarbete och anser att all ekonomisk aktivitet som utförs av  
 en person i skolpliktig ålder eller yngre är otillåtet. Vi tillåter inte att någon som är un 
 der 15 år arbetar hos oss eller våra leverantörer samt att ingen under 18 år utför mo 
 ment som kan betraktas som farliga på arbetsplatser. 

 Detta arbete sker i enlighet med FN:s barnkonvention samt ILO:s artikel 138 och 182.

 Diskriminering 
 Ledningen på inoff tar ansvar för att inga former av diskriminering förekommer och  
 att särbehandling endast grundar sig på meriter och kvaliteter. Ingen arbetstagare  
 ska kränkas eller särbehandlas på grund av etnicitet, civilstånd, kön, religion, gravi- 
 ditet, fackligt engagemang, ålder, sexuell orientering, funktionsnedsättning, natio 
 nalitet eller politiska åsikter. För oss på inoff är detta en självklarhet och vi ställer   
 även krav på detta av våra leverantörer. 
 
 Detta arbete sker i enlighet med ILO:s artikel 100 och 111 samt Global Compact   
 princip 6.



  
 Korruption
 Alla former av korruption är för inoff helt oacceptabla. Våra medarbetare får var 
 ken ta emot eller erbjuda otillbörlig ersättning eller betalning med syftet att erhålla  
 en otillåten fördel. 

 Detta arbete sker i enlighet med FN:s deklaration mot korruption och Global Com 
 pact princip 10. 

 Tvångsarbete
 Allt arbete som utförs på inoff eller hos våra leverantörer ska ske på frivillig basis 
 och alla har rätt att avsluta sin anställning efter en rimlig uppsägningstid. Ingen ska  
 behöva arbeta efter hot om straff eller liknande. Detta är en självklarhet hos oss och  
 ska även vara det hos dem vi samarbetar med. 

 Detta arbete sker i enlighet med ILO:s artikel 29 och 105.

Lagstiftning
inoff följer de lagar och regler som gäller i de länder vi är verksamma i. Vi ställer  även 
dessa krav på våra leverantörer och vill att de följer de lagar och föreskrifter som gäller i 
de länder som de är verksamma i. 

Arbetsmiljö
Arbetsmiljö är en viktig fråga för inoff. Vi är certifierade enligt OHSAS 18001 för att säker-
ställa att vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön. Vi följer även fackliga avtal.

Detta arbete sker i enlighet med ILO:s artikel 155 och 170. 

Miljö 
På inoff har miljöarbetet alltid fått ta stort utrymme. Vi tror på smart resursanvändning, hög 
fyllnadsgrad under transport och vi följer alltid nationell miljölagstiftning. 
  
Vi är certifierade enligt ISO 14001 vilket innebär att vi arbetar kontinuerligt och systematiskt 
för att minska verksamhetens totala miljöbelastning. inoff tar även ett producentansvar 
för de förpackningar som vi sätter på marknaden. Därför är vi anslutna till FTI och betalar 
en avgift för varje kilo papper, plast och metall som våra förpackningar innehåller så att 
dessa kan återvinnas.  För att säkerställa att människors hälsa och miljöns bästa skyddas 
från farliga kemikalier jobbar vi utifrån Reach-förordningen. Genom kontinuerlig uppfölj-
ning och avtal med leverantörer säkerställer vi att inga av våra möbler innehåller trä eller 
träbaserade skivor som kommer från illegalt avverkad skog. Detta i enlighet med Timmer-
förordningen. 



Miljöarbetet sker även i enlighet med Global Compact princip 7, 8 och 9. 

Kvalitet 
På inoff utgår vi alltid efter kundens behov och önskemål och arbetar ständigt för att 
genom vårt förbättringsarbete överträffa förväntningarna. Detta gäller både kvalitet, pris 
och design. Vi åstadkommer detta genom engagerade medarbetare och en ledning 
som arbetar processinriktat och som fattar beslut baserat på fakta, inte magkänsla. Vi 
använder oss av ackrediterade testinstitut för att säkerställa att våra produkter uppnår 
den kvalitet som kunden förväntar sig. Vi jobbar ständigt med att försöka förbättra våra 
produkter, vare sig det gäller högre hållfasthet, smartare transporter, enklare montering 
eller smartare materialval. 

På inoff tycker vi att produktutveckling ska få ta tid, då det är i denna fas man genom 
noggrannhet och kunskap kan identifiera och eliminera potentiella svagheter.
 
För att försäkra oss om att vi arbetar på ett systematiskt sätt med frågor rörande kvalitet 
var inoff väldigt tidiga med att certifiera sig enligt ISO 9001. 

Lokalt engagemang 
inoff är måna om det hantverkskunnande och den tradition av möbeltillverkning som finns 
lokalt. Bjärnum har länge varit ett samhälle med stor kunskap inom just detta och för att 
säkerställa att dessa traditioner ska leva kvar har inoff ett stort utbyte och samarbete med 
många lokala företag. Det gynnar inte bara det lokala samhället i stort, utan är även posi-
tivt för inoff eftersom det finns kompetens nära till hands. Det gör utvecklingsprocesserna 
flexibla och det är lätt att tillmötesgå kundernas önskemål om att anpassa möbler eller att 
få produkter specialtillverkade. 

Det lokala engagemanget gynnar orten på så sätt att det skapar arbetstillfällen och be-
varar det yrkeskunnande och de traditioner som finns i trakten.  

Hur lever vi upp till våra åtaganden? 
För att försäkra oss om att våran uppförandekod inte bara är vackra ord så redogör vi här 
för hur vi arbetar med dessa frågor. 

På inoff
inoff är ett svenskt möbelföretag, vi är fackligt anslutna, har ett flertal certifieringar och föl-
jer svensk lag. På inoff är medarbetarna den viktigaste tillgången och därför värnar vi om 
deras säkerhet, rättigheter och hälsa. Detta är en självklarhet för oss!



Våra leverantörer
Bland de tio största leverantörerna finns fyra på 25 mils radie från vårt huvudkontor och 
tack vare det är det enkelt för oss på inoff att regelbundet besöka och kontrollera att de 
lever upptill de höga krav som vi ställer.  På grund av större avstånd till några av de övriga 
leverantörerna är det svårare för inoff att kontrollera att kraven alltid följs. I dessa fall gör 
inoff minst ett besök per år och vi har även påskrivna kontrakt och upp-förandekoder. in-
off gör en riskanalys med plan för åtgärder om brister skulle förekomma hos leverantören. 
Vi tillämpar tredjepartsgranskning hos leverantörer för att säkerställa att de krav som vi 
ställer efterlevs. inoff använder sig även av kvalitetskontroll/ stickprovskontroll vid inleve-
ranser till vårt lager för att säkerställa att produkterna håller den 
kvalitet som vi eftersträvar. 

inoff i framtiden
inoff har för avsikt att i framtiden utöka sitt arbete med CSR-relaterade frågor. Många av 
våra produkter lever idag upp till kraven enligt Möbelfaktas kravspecifikation, men ett 
framtida mål är att inom kort inte bara leva upp till kraven utan att även certifiera produk-
ter enligt Möbelfakta. 

Vi har även för avsikt att arbeta ännu mer med FSC-märkt trä och vår ambition är att en 
dag vara certifierade enligt FSC. 

En viktig del i arbetet med hållbarhetsfrågor som vi på inoff kommer att fokusera på är att 
ta fram mätpunkter för vårt arbete. Genom mätpunkter kommer vi kunna se hur arbetet 
utvecklas och om det finns delar som vi behöver lägga ännu större fokus på. 

inoff:s ambition är att arbeta ännu närmare våra leverantörer och ha ett mer ingående 
samarbete med dem. Vi kommer löpande att arbeta för detta. 

Eftersom inoff är en förhållandevis liten aktör på marknaden kan det vara svårt att som 
ensamt företag åstadkomma stora och övergripande förändringar i de länder som före-
tagets underleverantörer är verksamma i. För att ändå kunna påverka kommer inoff att 
försöka samarbeta med NGO:er. Förhoppningen är att på så sätt motarbeta de brister 
och orättvisor som finns i världen.”
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