
 

Under våren 2017 har Byggvarubedömningens Kriteriegrupp gjort en översyn av 

Kriteriedokumentet. I de inledande avsnitten har texterna setts över och förtydligande har gjorts 

av innebörden av olika begrepp.   

I tabellen nedan finns förändringarna i kriterierna beskrivna.  

Kriterier Beskrivning av ändring Varför har vi ändrat 

10.1 Barnarbete 

10.2 Slav- och 

tvångsarbete 

 

Ett stycke är infört i kriteriet: 

***Alt. i fall där den nationella 

lagstiftningen är hårdare än 

ILO:s definition, ska 

leverantören kunna visa på 

uppfyllande av denna.  

Anledningen till att denna skrivning 

kommit till är förtydliga om 

leverantören har egen verksamhet 

uteslutande i Sverige, så täcker den 

nationella lagstiftningen kriteriet. 

Man ska inte behöva ta fram t.ex. en 

handlingsplan för barnarbete i 

Sverige. Däremot ställs frågor på 

barnarbete och slav- och 

tvångsarbete i enkäten så att 

området ändå täcks in. 

10.3 Diskriminering Ändring har gjorts i kriteriet 

under både nivån 

Rekommenderas och 

Accepteras.  

 

Tidigare fanns kravet att ha 

påbörjat ett systematiskt arbete 

med diskriminering i produktens 

leverantörskedja under nivån 

Accepteras. Detta krav är nu 

flyttat till Rekommenderas.  

Det är mer rimligt att ställa krav på 

att leverantören har påbörjat ett 

systematiskt arbete med 

diskriminering i produktens 

leverantörskedja under 

Rekommenderas. Därmed lättas 

kravet något för att möjliggöra att 

leverantören kan uppfylla kravet.  

 

12.2 Människohandel 

12.3 Allvarlig risk för 

negativ påverkan…. 

13.1 Levnadsstandard 

13.2 Hälsa och 

säkerhet i 

lokalsamhällen 

13.3 Allvarliga risker 

för negativ påverkan 

på ekonomiska, 

sociala…. 

14. Särskilt utsatta 

grupper och specifika 

rättigheter 

15.1 Vatten, luft och 

mark 

Ändring har gjorts i kriterierna 

under både Rekommenderas 

och Accepteras.  

Tidigare stod att leverantören 

ska undvika och hantera all 

negativ påverkan. Detta är nu 

ändrat till att leverantören ska 

undvika och hantera alla 

allvarliga risker 

Det har varit svårt att kräva att 

leverantören bedriver ett 

systematiskt arbete med att undvika 

och hantera alla risker. Det är mer 

rimligt att kräva att leverantören 

arbetar med alla allvarliga risker. 



 

15.2 Ansvar vid 

råvaruutvinning 

15.3 Säker 

kemikaliehantering 

15.4 

Försiktighetsprincipen 

Kriteriet är borttaget. 

 

Byggvarubedömningen har tagit 

beslut att ta bort kriteriet och 

innebörden har förts in under 

andra avsnitt i 

Kriteriedokumentet. (se avsnitt 

11 och 15).  

 

Byggvarubedömningen har gjort 

bedömning att kriteriet inte fyller sin 

funktion i Kriteriedokumentet.  

 

Försiktighetsprincipen finns uttalad i 

uppförandekoden, en kod som 

leverantörer har krav på sig att följa. 

Byggvarubedömningen förväntar att 

leverantörer alltid antar försiktighet i 

den verksamhet som bedrivs.  

 

 

Var Beskrivning av ändring Varför har vi ändrat 

Definitioner och 

förklaringar. 

En förklaring är införd om vad 

skillnaden är mellan att bedriva 

och att ha påbörjat ett 

systematiskt arbete.  

Behov har funnits att tydliggöra 

skillnaden mellan att bedriva ett 

systematiskt arbete och att ha 

påbörjat ett systematiskt arbete.    

 


