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Riskanalys – förslag på externa källor 
Senast uppdaterad 2021-03-09 

En viktig del i att arbeta systematiskt med socialt ansvarstagande i leverantörsledet är att kontinuerligt utvärdera 

de risker som finns/kan finnas i ens leverantörskedja (som avser steg 4 i kriteriedokumentet). För att avgöra om 

det finns risk för kränkningar avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, negativ påverkan på miljö eller risk för 

korruption kan externa källor vara behjälpliga i kombination med företagets egen insyn och kunskap hur det ser 

ut i leverantörskedjan.  

Nedan förslag på externa källor kan exempelvis användas som input till ens riskanalys och omfattar både 

rapporter samt statistik. Listan ska inte ses som fullständig och man bör även vara observant på att källorna kan 

komma att uppdateras givet att statistik uppdateras löpande samt att nya rapporter kan tillkomma. Det är också 

viktigt att man ser dessa källor som guidande dokument och verktyg som sedan måste anpassas till respektive 

organisations förutsättningar och leverantörsled. Det är således upp till varje organisation att själva bestämma sin 

strategi för att identifiera risker. Byggvarubedömningen tar inte ansvar för hur användare/leverantörer beslutar att 

använda informationen som presenteras på de olika sidorna.  

 

Namn inklusive länk Beskrivning 

amfori BSCI Country Risk 

Classification  

Visar landrisk utifrån sex dimensioner identifierade av Världsbanken; 

rösträtt och yttrandefrihet, politisk stabilitet och frånvaro av våld, 

regeringens effektivitet, lagstiftningens kvalitet, rättssäkerhet och 

kontroll av korruption. Om landet definieras som ett riskland kan det ge 

en indikation om att man bör vara observant samt ha en plan för hur 

man hanterar de risker som finns i landet.  

amfori BSCI Countries Indicators Visar risker som kan finnas i det specifika landet kopplat till socialt, miljö 

samt handel.  

Byggvarubedömningen – Risker 

med natursten & risker med stål 

Byggvarubedömningen har tagit fram två riskrapporter som 

sammanställer risker associerade med natursten och produkter som 

innehåller mycket stål. Det finns planer att lansera fler rapporter då det 

finns ytterligare produkter som är associerade med risker. 

Freedom House Rankar länder eller territorier efter deras politiska rättigheter och 

medborgerlig frihet.  

MVO Nederland CSR Risk Check  Visualiserar vilka risker som finns förknippade för ett urval av produkter 

samt vilka risker som finns i världens länder kopplat till mänskliga 

rättigheter, arbetsrättsliga villkor, miljö samt rättvisa affärsmetoder.  

Swedwatch - Riskanalys av 

byggmaterial och byggprodukter 

Swedwatch har på uppdrag av Oslo Kommun genomfört riskanalys 

utifrån mänskliga rättigheter och arbetsvillkor för byggvaror och 

byggmaterial. Riskanalysen syftar till att ge en överblick över vilka 

produktkategorier där det finns störst risk för negativ påverkan på 

mänskliga rättigheter och där det kan förekomma bristande 

arbetsvillkor i produktionskedjan.  

The Global Slavery Index  Land-för-land-uppskattning över antalet personer som lever i slaveri 

idag.  

The ITUC Global Rights Index  Visualiserar vilka länder som är de värsta länderna för arbetstagare när 

det kommer till deras arbetsrättsliga rättigheter. 

Trafficking in Persons Report Rangordnar regeringar baserat på deras uppfattade ansträngning att 

erkänna och bekänna människohandel.  

Transparency International 

Corruption Perception Index 

Rankar länder efter deras upplevda nivå av korruption.  

UD:s rapporter om mänskliga 

rättigheter, demokrati och 

rättsstatens principer i världen 

UD:s rapporter innehåller användbar information om situationen i 

respektive land där Sverige har permanent närvaro och ger bra input för 

att bedöma risk-nivån i landet. 

https://www.amfori.org/sites/default/files/amfori-2020-02-06-country-risk-classification-2020.pdf
https://www.amfori.org/sites/default/files/amfori-2020-02-06-country-risk-classification-2020.pdf
http://duediligence.amfori.org/countryDueDiligence
https://byggvarubedomningen.se/globalassets/social-hallbarhet/rapport_risker-med-natursten-2019.pdf
https://byggvarubedomningen.se/globalassets/social-hallbarhet/rapport_risker-med-natursten-2019.pdf
https://byggvarubedomningen.se/globalassets/social-hallbarhet/rapport_risker-med-stal-2019.pdf
https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fiw&year=2020
https://www.mvorisicochecker.nl/en/worldmap
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13223000/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Anskaffelser/Risikoanalyser%20p%C3%A5%20byggmaterialer%20og%20produkter%2C%20for%20Oslo%20kommune%202017.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13223000/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Anskaffelser/Risikoanalyser%20p%C3%A5%20byggmaterialer%20og%20produkter%2C%20for%20Oslo%20kommune%202017.pdf
https://www.globalslaveryindex.org/2018/data/maps/#prevalence
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_globalrightsindex_2020_infographics_en.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
https://www.gov.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/rapporter-om-manskliga-rattigheter-i-varlden/
https://www.gov.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/rapporter-om-manskliga-rattigheter-i-varlden/
https://www.gov.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/rapporter-om-manskliga-rattigheter-i-varlden/
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UNICEF Children’s Rights in the 

Workplace 

Mäter i vilken utsträckning stater reglerar barnarbete i ett urval av 

länder.  

United State Department of Labor Specifik information om barnarbete i respektive land samt information 

om vilka produkter det kan finnas risk för barnarbete.  

 
 

https://unicef-childrens-rights-atlas.herokuapp.com/country-data/workplace/
https://unicef-childrens-rights-atlas.herokuapp.com/country-data/workplace/
https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings

