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1. Sammanfattning 

Stockholms läns landsting har en tydlig miljöprofil och ett ambitiöst och målfokuserat arbete med att 

fasa ut farliga kemikalier. Kemikaliearbetet inleddes 2007 och är under utveckling. Under hösten 

2009 har landstinget lanserat det senaste verktyget som ska hjälpa till att uppfylla miljömålen kring 

kemikalier, ett webbaserat verktyg för miljöanpassad upphandling. Det ska hjälpa upphandlare att 

ställa relevanta miljökrav vid upphandlingar av varor. Textil återfinns på många ställen inom 

landstinget, främst inom sjukvården, men även i inredningar och inom lokaltrafiken. För den politiskt 

styrda organisationen är lagen om offentlig upphandling central för alla upphandlingar. För textilier 

innebär den bland annat att miljökrav får ställas på produkt men inte på produktionsprocess. Genom 

kemikaliekrav på produkt och en social uppförandekod hoppas dock landstinget att de indirekt ska 

kunna påverka även produktionen av varorna. De nya kemikaliekraven och uppförandekoden har 

ännu inte använts inom textila upphandlingar, så hur arbetet fungerar i praktiken och vad de nya 

kraven kommer att ge för resultat är för tidigt att säga. Studien har hittills visat att det finns en 

väldigt driven miljöavdelning inom landstinget som har stora ambitioner med kemikaliearbetet. Det 

finns en stor öppenhet kring arbetet och en vilja att det sprids och kopieras av andra och man strävar 

efter att ligga i framkant i kemikaliearbetet där man gärna mäter sig med liknande aktörer 

internationellt. Personer på miljöavdelningen har tillgång till kunskap genom flera olika kanaler och 

nätverk. Upphandlarna som är de som ska applicera kemikaliekraven befinner sig i en annan 

situation, där lagen om offentlig upphandling sätter stor prägel på arbetet och där tillgången till 

kunskap om kemikalier och deras risker ibland är avlägsen. En välfungerande kommunikation är här 

central för att överbygga kunskapsglappet, något som landstinget arbetar strategiskt med sedan 

2007. Även om det interna kunskaps- och kommunikationsarbetet tagit fart de senaste åren så finns 

stora luckor att täcka, speciellt rörande kunskapen om och kommunikationen med leverantörer längs 

produktkedjan. Landstinget har mycket bristfälliga kunskaper om deras produkters ursprung och 

produktionsprocess och lagen om offentlig upphandling sätter gränser för dialogen mellan 

landstinget och leverantörerna. Leverantörerna själva ser detta som en stor brist, då det också anses 

medföra att de miljökrav som landstinget ställer inte alltid är optimalt anpassade till textil, inte heller 

de mest effektiva ur miljösynpunkt. Leverantörerna eftersöker därför ett neutralt dialogforum där 

kommunikation är tillåten och krav kan diskuteras. 
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2. Förkortningar 
 

BASTA Byggvarubedömningens bedömningskriterier 

BAT Best Available Technology 

COD Chemical Oxygen Demand 

KI Karolinska Institutet 

LOU Lagen om offentlig upphandling 

MRSA Methicillinresistenta Staphylococcus aureus (bakterie motståndskraftig mot vanlig 
antibiotika)  

PRIO Kemikalieinspektionens verktyg för prioritering av kemikalier 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Europeiska 
kemikalielagstiftningen) 

SAVE Social Awareness and Voluntary Action 

SIS Swedish Standards Institute 

SKL Sveriges Kommuner och Landsting 

SL Stockholms Lokaltrafik 

SLL Stockholms Läns Landsting 

SLSO Stockholms läns sjukvårdsområde 
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3. Inledning 

3.1. Bakgrund 

Denna fallstudie utgör en del av forskningsprojektet Kemtex, kemikalier i textilier, som drivs av en 

forskargrupp från Södertörns Högskola. Det är ett treårigt projekt som finansieras av 

Östersjöstiftelsen. Projektet handlar om att fördjupa förståelsen för privata och offentliga 

inköpsorganisationers svårigheter och möjligheter att hantera miljö- hälso- och sociala risker i olika 

delar av en komplex produktkedja på området textil. Projektet har också en målsättning att kunna 

föreslå åtgärder för att förbättra kunskapsläget kring miljörisker, samverkan mellan aktörer och 

styrmedel för att minska risker. Under det första året sammanställdes en pilotstudie som lade 

grunden för vidare arbete med ett antal fallstudier. Den här fallstudien fokuserar på Stockholms läns 

landsting och deras arbete med kemikalierisker kopplat till textil. 

 

3.2. Syfte 

Syftet med denna fallstudie är att få en djupare förståelse för förutsättningarna för Stockholms läns 

landstings att hantera miljö-, hälso- och sociala risker inom området kemikalier i textilier. Studien 

beskriver landstingets arbete med kemikalierisker och vilka svårigheter och möjligheter som möter 

landstinget inom detta arbete. 

Fallstudien belyser detta utifrån tre temaområden: 

1) Kunskap om miljö- och hälsorisker i olika delar av produktkedjan samt prioritering 

och beslutsfattande;  

2) Konstruktion och kommunikation av kunskap kring kemikalierisker; samt  

3) Upprättande, användning och tolkning av tvingande och frivilliga styrmedel och 

strategier av relevans för hantering av kemikalierisker.  

 

3.3. Metod och material 

Denna fallstudie baseras främst på dokumentstudier och intervjuer. Sex besöksintervjuer, ett 

rundabordssamtal, en telefonintervju och en e-postintervju har genomförts. Intervjuerna har varit 
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halvstrukturerade och utgått från ett antal temaområden, men anpassats vartefter samtalet flutit. 

Vid några tillfällen har den som intervjuats efter önskemål fått ta del av frågeområdena i förväg. 

Intervjuerna har, förutom rundabordssamtalet, spelats in och transkriberats.  

Till en början identifierades informanter som hade nära koppling till landstingets arbete med 

kemikalier och textilier, antingen som utarbetare av kemikaliekrav eller som upphandlare av textila 

produkter. Nya informanter har identifierats vartefter studien har pågått, i vissa fall som ett resultat 

av en rekommendation från fallstudiens kontaktperson på SLL, eller som ett resultat av vad studien 

pekat på att det kan vara värdefullt att få mer information kring. 

Inom studien har intervjuer hållits med följande informanter: 

• Miljöcontroller på SLL Miljö som arbetar med upphandlingsfrågor och med att ställa miljö- 

och sociala krav i upphandlingar och som är delaktig i produktprojektet och landstingets 

arbete med att utarbeta en social uppförandekod. Två intervjuer har hållits med denna 

person, en i början och en i slutet av studien. I rapporten benämns personen som 

Miljöcontroller på SLL Miljö. Besöksintervju 091008 och 100118. 

• Projektledare/kommunikatör på SLL Miljö som dels har hand om kemikaliefrågor, dels är 

miljöavdelningens kommunikationsansvarige. I rapporten benämns personen som 

Kommunikatör på SLL Miljö. Besöksintervju 091027. 

• Avtalscontroller på SLL upphandling som är ansvarig för textilserviceavtalet, vilket innebär att 

kontrollera, följa upp och på andra sätt kontrollera det pågående avtalet. Benämns 

avtalscontroller, SLL Upphandling i rapporten. Besöksintervju 091022. 

• Upphandlare på SKL Kommentus som ansvarar för de samordnade upphandlingar av 

yrkeskläder och skor samt av möbel- och gardintyger som landstinget deltar i. Benämns 

upphandlare på SKL Kommentus i rapporten. Besöksintervju 091027. 

• Två personer på Textilia AB: Textilchef (i rapporten benämnd som textilchef på Textilia) och 

Miljö- och kvalitetschef (i rapporten benämnd som miljö- och kvalitetschef på Textilia). 

Besöksintervju 100126. 

• Produktchef på Martinson Konfektion. Benämns i rapporten som produktchef på Martinson. 

Telefonintervju 100208. 

• VD på Väveriet i Uddebo, vilka levererar textil till kollektivtrafiken i Stockholm. Benämns i 

rapporten som VD, Väveriet i Uddebo. E-postintervju 091028. 

• Rundabordssamtal med representanter för Danderyds sjukhus. Gruppen bestod av fyra 

personer som på olika sätt arbetar med eller kommer i kontakt med textil och 

textilserviceavtalet. Denna intervju spelades på deltagarnas önskan inte in. Referenser till 
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denna intervju benämns i rapporten som rundabordssamtal, Danderyds sjukhus. 

Besöksintervju 100204. 

Studien har även inkluderat en deltagande observation av en utbildning på SLL Miljö. Utbildningen 

gällde verktyget för miljöanpassade upphandlingar och refereras i rapporten som utbildning för 

verktyget i miljöanpassade upphandlingar. Deltagande observation 091204. 

Dessutom har viss informell e-postkommunikation förekommit med personer inom SLL, med olika 

leverantörer till landstinget eller med personer involverade i projektet hållbar upphandling 

 

4. Stockholms läns landsting 

Stockholms läns landsting rymmer en mängd olika verksamheter och den politiska församlingen 

landstingsfullmäktige. I Stockholms län finns 26 kommuner och en femtedel av Sveriges befolkning, 2 

miljoner personer1. 

4.1. Landstingets verksamheter 

Landstingets främsta uppgift är att tillgodose alla invånares tillgång till en god och väl fungerande 

hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik, men även regionplanering, stöd till kulturverksamhet och 

forskning är viktiga delar av verksamheten2. Landstinget driver dels egen verksamhet, dels 

upphandlas och finansieras verksamheter som drivs av privata leverantörer. Landstinget har 45 000 

anställda, varav 90 procent arbetar inom vården (Fakta om Stockholms läns landsting del 1, Power 

Point, 2009). Tre fjärdedelar av Landstingets budget går till hälso- och sjukvård. En tredjedel av alla 

vårdtjänster köps in av privata aktörer, från husläkare till hela sjukhus. Även tandvården sköts dels av 

landstinget i form av folktandvården och dels av privata aktörer. Landstinget bedriver även 

folkhälsofrämjande arbete och har egen forskning för att förbättra vården. Ansvaret för 

kollektivtrafiken i länet ligger på landstinget. De två bolagen SL (Storstockholms lokaltrafik) och 

Waxholmsbolaget ägs av Landstinget och det är landstinget som utser de politiker som sitter i dess 

styrelser. Bolagen anlitar i sin tur underentreprenörer som driver själva trafiken. Finansieringen av 

kollektivtrafiken sker till hälften med hjälp av skatteintäkter och hälften från biljettförsäljningen. 

Regionplaneringen består av planering av infrastruktur, att stärka regionens konkurrenskraft, skapa 

                                                            
1 http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=8 Hämtad 2009-12-22 
2 http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=8 Hämtad 2009-12-22 
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goda och jämlika levnadsvillkor samt en långsiktig hållbar livsmiljö. Landstinget ger bidrag till länets 

kultur- och föreningsliv och man är huvudfinansiär till konserthuset3. 

 

4.1.1. Organisation 

Landstinget är en politiskt styrd organisation med egen beskattnings- och beslutanderätt (Fakta om 

Stockholms läns landsting del 1, power point, 2009). Vid val vart fjärde år väljs de politiska partier och 

representanter som ska styra landstinget den nästkommande mandatperioden. I 

landstingsfullmäktige, som är landstingets högsta beslutande organ, sitter 149 ledamöter. 

Sammanträden i fullmäktige förekommer ungefär en gång i månaden. Här diskuterar ledamöterna 

mål med arbetet och det fattas beslut kring inriktning, arbetssätt och organisation, vilka nämnder 

och styrelser som ska finnas, om skatter och andra avgifter. Mellan 2006 och 2010 har alliansen, dvs. 

moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet majoritet i Landstingsfullmäktige i 

Stockholm. Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet sitter i opposition4. 

I landstingsstyrelsen sitter 19 ordinarie ledamöter. Styrelsen leder landstingets verksamheter och 

ekonomin och förbereder ärenden till fullmäktige5. Landstinget har vidare 150 nämnder, styrelser, 

bolag, stiftelser och beredningsgrupper. Alla nämnder och styrelser har en förvaltning med 

tjänstemän som ska genomföra de beslut som politikerna fattat. Den politiska ledningen leder och 

samordnar lanstingets verksamheter, beslutar om budget, skattesats, avgifter mm. (Fakta om 

Stockholms läns landsting del 1, power point, 2009). 

 

                                                            
3 http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=658 Hämtad 2009-12-22 
4 http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=50130 Hämtad 2009-12-22 
5 http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=597 Hämtad 2009-12-22 
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Figur 1 Stockholms läns landstings organisation (källa: www.sll.se) 

 

SLL Miljö 

De övergripande och strategiska miljöfrågorna hanteras vid en central enhet inom 

landstingsstyrelsen förvaltning, kallad SLL Miljö. Här arbetar miljöchefen och 8 tjänstemän. 

Avdelningen leder och samordnar verksamhetens miljöarbete och ansvarar t.ex. för att ta fram 

miljöprogram och budgetdirektiv på miljöområdet, utbilda övrig landstingspersonal i miljöfrågor, 

arrangera seminarier och driva utvecklings- och samarbetsprojekt. Ytterst ansvarig för landstingets 

miljöarbete är miljödirektören6. I landstingets övriga förvaltningar och bolag finns det runt 20 lokala 

miljöchefer som sköter planering, samordning, utbildning och uppföljning av miljöarbetet i den egna 

verksamheten. Det finns även miljöombud, miljöteam och miljöcontrollers7.  

 

4.1.2. Omsättning och budget 

Landstinget köper varor och tjänster för runt 33 miljarder kronor per år. 2008 hade landstinget 

intäkter på nästan 65 miljarder kronor. Största delen av intäkterna, 79%, kom från skatteintäkter, 
                                                            
6 http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=49534 Hämtad 2009-12-22 
7 http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=912 Hämtad 2009-12-22 
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generella statsbidrag och utjämning. Resterande kom från patient- och trafikantavgifter (10%) samt 

från övriga verksamhetsintäkter som hyresintäkter och sålda primärtjänster. Samma år, 2008, hade 

landstinget kostnader för strax över 64 miljarder kronor. Personalkostnader stod för 35% av 

utgifterna, inköpta primärtjänster inom hälso-, sjuk- och tandvård samt trafik för 30% och övriga 

kostnader så som material och lokalkostnader för resten (Landstingsfakta 2008). Budgeten för 2009 

är 62,5 miljarder kronor8. 42 miljarder är beräknat till hälso- och sjukvårdskostnader och 7 miljarder 

till kollektivtrafiken (Fakta om Stockholms läns landsting del 1, power point, 2009).9 

 

4.2. Landstingets miljöarbete 

”Världens kanske tuffaste miljömål” står det på en länk på landstingets hemsida som tar besökaren 

vidare till en egen hemsida för SLL Miljö med information om landstingets miljöarbete10. Många av 

formuleringarna på hemsidan som rör landstingets miljöarbete är slagkraftiga. En annan lyder: 

”Landstingets banbrytande miljöarbete”11. På kemikalieområdet anser man sig också vara i framkant 

och miljödirektrör Åke Wennmalm beskriver kemikaliearbetet på följande sätt: 

- Där är vi bäst i Sverige och, vågar jag påstå, i världen12  

I en nyligen publicerad informationsfolder om landstingets kemikaliearbete menar man att ”EU är 

bra på området. Sverige är bättre men Stockholms läns landsting är bland de allra främsta när det 

gäller jakten på kemikalier” (Stockholms läns landsting, 2009, Nu ska kemikalierna bort!). 

 

4.2.1. 20 år av miljöarbete 

Stockholms läns landsting började med ett första miljöprogram 1990 och började då ställa miljökrav 

vid upphandling av kemikalier. Arbetet har sedan dess byggt på miljöprogram som löper över 

femårsperioder och som förnyas för varje nytt program (Miljöcontroller på SLL Miljö, 091008). Att 

landstinget byter politisk majoritet varje valår är ingenting som påverkar miljöprogrammet. Det 

upplevs vara väl politiskt förankrat att landstinget ska ha ett gediget miljöarbete, oavsett vem som 

                                                            
8 http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=47055 Hämtad 2009-12-22 
9 Jag har inte fått några exakta siffror på budget eller kostnader för textilinköp 
10 www.sllmiljo.se Besökt 2009-12-22 
11 http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=50153 Hämtad 2009-12-22 
12 http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=50153 Hämtad 2009-12-22 
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har majoriteten (Avtalscontroller, SLL Upphandling, 091022). Alla delar av landstinget är idag 

miljöcertifierade enligt den internationella standarden ISO 1400113. 

 

4.2.2. Miljöpolicy 

SLL:s miljöprogram Miljö steg 5 är landstingets femte miljöpolitiska program. Det sträcker sig från 

2007 till 2011 och vänder sig till landstingets medarbetare och externa företag som levererar varor 

och tjänster till landstinget. Den övergripande visionen lyder: 

Landstinget tillhandahåller hälso- och sjukvård, tandvård samt kollektivtrafik på ett sådant sätt att 

invånarnas hälsa och livsmiljö gynnas. Landstinget bidrar till en ekologisk hållbar utveckling av 

Stockholmsregionen, med bevarande av dess rika miljö (Folder, Miljö steg 5). 

Visionen följs av en policy, vilket är det ramverk inom vilket landstinget ska arbeta för att nå sina mål. 

I Miljö Steg 5 har fem målområden och fem styrmedel identifierats. Målområdena är transporter, 

energi, läkemedel, kemikalier och produkter. Styrmedlen är miljöledning, upphandling, 

kommunikation, miljömedicinsk forskning och utveckling samt regional utvecklingsplanering. Varje 

målområde och styrmedel innehåller en vision, uppsatta mål och tidpunkter för när målen skall vara 

uppfyllda, samt tänkbara åtgärder och uppföljning. Ett avslutande stycke beskriver också varför varje 

målområde eller styrmedel är viktigt. Underlaget till programmet togs fram av landstingets 

miljösamordnare och miljöchefer och bygger på miljöutredningar från alla landstingets förvaltningar 

och bolag (Folder, Miljö steg 5). Miljöprogrammet har en egen portal på nätet med information om 

målen och dokument för nerladdning (www.sllmiljo.se). Verktygen som utarbetats för att styra 

utfasningsarbetet mot miljömålen beskrivs närmare under avsnittet styrmedel.  

 

4.2.3. Granskning av landstingets miljöarbete 

Landstingets miljöarbete granskas löpande både internt och externt inom ramen för 

miljöledningssystemet och landstingsrevisorerna granskar verksamheterna ur miljösynpunkt. En 

landstingsgemensam miljöredovisning görs årsvis i samband med årsredovisningen, baserad på 

miljöredovisningar av de lokala handlingsplanerna i landstingets bolag och förvaltningar. 

Redovisningen granskas externt14. Den senaste miljöredovisningen (Miljöredovisning 2008) 

granskades externt av Ernst & Young (revision av Miljöredovisning 2008). Ramböll genomförde på 

                                                            
13 http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=652 Hämtad 2009-12-22 
14 Jämförelse SLL,VG,RS och http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=912 Hämtad 2009-12-22 
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uppdrag av Landstingsrevisorerna i januari 2008 en förstudie om genomförandet av 

miljöprogrammet Miljö Steg 5, vilket var en första revision av miljöprogrammet (revision miljösteg5 

2007). 

 

4.3. Upphandling av textil 

Inom landstingets verksamheter återfinns textil i en mängd olika sammanhang. De största posterna 

är dels den textil som återfinns inom sjukvården, såsom personal- och patientkläder, lakan och 

handdukar, dels textilier som finns i möbler och gardiner i landstingets lokaler. Andra ställen man 

återfinner textil inom landstinget är i lokaltrafikens fordon, men detta upphandlas inte av landstinget 

utan av de entreprenörer som kör tåg och bussar i Stockholm (Miljöcontroller på SLL Miljö, 091008). 

Även om textil inte är en huvudverksamhet inom landstinget så är det många som kommer i kontakt 

med den dagligen. Sjukhusen kanske främst förknippas med mediciner och operationsverktyg, men 

textilen är central och alla som arbetar och vårdas på sjukhusen kommer i kontakt med textil. 

Läkaren är iklädd en karaktäristisk vit rock, patienten bär blå mjukisdräkt och torkar sig med 

landstingets gula handduk efter duschen. Lasse Åbergs motiv på lokaltrafikens säten är bekant för de 

som använder kollektivtrafiken, där resenärerna har textilen under rumpan. 

Stockholms läns landsting har en upphandlingspolicy som gäller alla inköp. Den tar sin utgångspunkt i 

Lagen om offentlig upphandling och beskriver bland annat att: 

• Samordnade upphandlingar ska användas om det är lönsamt 

• Varor och tjänster ska fås med rätt funktion, rätt kvalitet och med hög säkerhet till bästa 

möjliga pris 

• Upphandlingen ska ske med beaktande av landstingets miljöprogram 

• Det vid en planering av en upphandling ska tas ställning till om leverantörer ska krävas 

anta ”Uppförandekoden för leverantörer”  

• Avtal ska följas upp aktivt avseende de krav som finns i avtalet, t.ex. fullföljande av 

miljöåtaganden, sociala krav mm. 

(Stockholms läns landsting. Upphandlingspolicy) 

SLL:s upphandlingsavdelning finns inom landstingsstyrelsens förvaltning.  De samordnar och 

genomför upphandlingar. Flera av landstingens bolag och förvaltningar, såsom SL, gör egna 

upphandlingar. Sjukhusen gör i regel inte egna textilupphandlingar utan avropar från den centrala 

upphandlingen. Såsom anges i upphandlingspolicyn ska samordnade upphandlingar användas när det 
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är lönsamt, och vissa upphandlingar läggs därför ut till externa upphandlare, som till exempel SKL 

Kommentus. SKL kommentus ägs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och gör samordnade 

upphandlingar inom många olika områden för kommuner, kommunala bolag och landsting i hela 

Sverige. På området textil finns inom landstinget i huvudsak tre stora upphandlingar: textilservice, 

som hanteras centralt på SLL Upphandling, och yrkeskläder/skor samt möbel- och gardintyger, som 

ingår i samordnade upphandlingar utförda av SKL Kommentus. 

 

4.3.1. Textilservice 

Textilservice består av all sjukvårdstextil såsom patient- och personalkläder, bäddtextilier, handdukar 

osv. Upphandlingen görs centralt av SLL Upphandling och leverantör för nuvarande avtal är Textilia 

AB. Upphandlingen gäller hela servicepaketet med tillhandahållande av textilier, tvätt och logistik. 

SLL köper alltså inte in dessa textilier utan hyr dem av Textilia. Det nuvarande textilserviceavtalet 

innebär att Stockholms läns landsting har ingått avtal med Textilia Rimbo AB och Textilia Tvätt- & 

Textilservice AB gällande tvätt och tillhandahållande av textil. I ramavtalet regleras 

överenskommelsen: Leverantören (Textilia) skall tillhandahålla tvätteritjänster samt ett ”fullvärdigt 

textilsortiment som lämpar sig för industriell tvätt”. I huvudsak ska Textilia äga all textil och det är de 

som ansvarar för att alla standards, lagar och riktlinjer följs. Det är dessutom Textilia som ansvarar 

för eventuella underleverantörers skyldigheter gentemot SLL. I kravspecifikationen beskrivs de krav 

som Textilia måste följa i och med avtalet, t.ex. gällande vilka Svenska Standards (SS) som ska följas. 

En bilaga reglerar de miljökrav Textilia måste följa. Här finns specificerade ämnen som inte ska ingå i 

tvättkemikalierna samt kemikaliekrav för nyinköp av textilier. Där finns ett krav att textilstocken vid 

avtalets slut ska innehålla minst 5% ekologisk textil samt kemikaliekrav kring t.ex. flamskyddsmedel, 

bekämpningsmedel och formaldehyd. Textilia åläggs även att införa ett miljöarbete (LS 0406-1176, 

Ramavtal och Kravspecifikation). 

Nuvarande avtal löper mellan 2006-2011 och en ny upphandlingsomgång har börjat förberedas15. 

Avtalscontrollern på SLL Upphandling menar att det är en komplicerad upphandling att göra på så 

sätt att det är många faktorer som spelar in och ska fungera, t.ex. sortiment och tvätt, och att det 

därför måste vara längre tidsperioder på den. Det kan å andra sidan också innebära att om det blir fel 

i den så får man leva med det under en lång tid (Avtalscontroller, SLL Upphandling, 091022). 

I arbetet med den nya upphandlingsomgång som nu förbereds finns en styrgrupp och en arbetsgrupp 

(refereras också till som referensgrupp eller projektgrupp) som arbetar med framtagandet av 

                                                            
15 Det finns tyvärr ingen person kvar på SLL som var med och gjorde den förra textilserviceupphandlingen 
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anbudsförfrågan. I styrgruppen sitter representanter för alla sjukhus, även de privata, Stockholms 

läns sjukvårdsområde (SLSO) och tandvården. Här diskuteras formuleringar i förfrågningsunderlaget, 

hur man ska söka partners (om man ska söka en eller flera), logistikfrågor och hur man fattar beslut. 

Arbetsgruppen utarbetar och formulerar kraven (Rundabordssamtal, Danderyds sjukhus, 100204). 

Här ingår frivilliga personer från olika delar av verksamheten med olika kompetenser. Vid förra 

textilserviceupphandlingen fanns till exempel en toxikolog och en hygienläkare med i arbetsgruppen 

(Avtalscontroller, SLL Upphandling, 091022). SLL Miljö deltar vid möten och informerar om vilka krav 

som finns från miljöavdelningens sida (Miljöcontroller på SLL Miljö, 091008). Det finns också ett 

textilråd som arbetar med det löpande avtalet. Där sitter representanter för alla sjukhusen, 

vårdcentralerna och tandvården. Inom detta forum träffar man Textilia ett antal gånger per år för att 

diskutera leveranser, eventuella problem och förändringar (Rundabordssamtal, Danderyds sjukhus, 

100204). 

 

4.3.2. Övriga textilupphandlingar 

De två andra större textilupphandlingar som landstinget gör är av yrkeskläder och skor samt möbel- 
och gardintyger. Dessa ingår i samordnade upphandlingar och utförs av SKL Kommentus. 

Yrkeskläder och skor 

Innehåller varselkläder, arbetskläder, vissa vårdkläder, kökskläder mm. Ingår i en samordnad 

upphandling på uppdrag av ett antal kommuner, förvaltningar samt Stockholms läns landsting och 

görs av SKL Kommentus. Avtalsperioden är 071001 till 100930. Miljöbilagan till detta 

förfrågningsunderlag innehåller endast krav på att leverantören ska kunna visa på ett eget 

miljöarbete. I kravspecifikationen specificeras också att offererade produkter inte får innehålla 

hälsofarliga eller allergiframkallande ämnen (Förfrågningsunderlag yrkeskläder och skor 2007). 

Möbler, belysning, gardiner, konstväxter  

Innehåller möbel- och gardintyger. Upphandlingen ingick i en samordnad upphandling för ett antal 

kommuner, förvaltningar inom Stockholm stad, landstinget m.fl. och görs av SKL Kommentus. Avtalet 

gällde perioden 2006 t.o.m. 2008.  Upphandlingen, vars anbudsförfrågan dateras till 050712, 

innehåller en miljökravspecifikation med krav som gäller alla varor i upphandlingen. Här finns krav 

som rör textila produkter specifikt som rör förekomsten av flamskyddsmedel och formaldehyd. 

Generella krav kring metaller och tungmetaller finns och man kräver att leverantören ska upprätta 

ett eget miljöarbete (Anbudsförfrågan 20050712). En ny anbudsförfrågan till möbelupphandlingen 

kommer att utannonseras i februari 2010. 
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SLL har en och samma avtalscontroller för båda dessa avtal som också fungerar som kontaktperson 

för SKL Kommentus gentemot landstinget (Upphandlare på SKL Kommentus, 091027). SLL Miljö 

arbetar inte rutinmässigt med de upphandlingar som landstinget valt att lägga ut på externa 

upphandlare, utan endast då de blir specifikt ombedda att göra så (Miljöcontroller på SLL Miljö, 

100118). Vid utarbetandet av dessa upphandlingar har det liksom för textilservice funnits en 

arbetsgrupp med personer med olika kompetenser från de organisationer som deltar i den 

samordnade upphandlingen. Det är frivilligt att ansöka om att vara med i arbetsgruppen. I dessa två 

upphandlingar har det inte funnits med någon representant för SLL Miljö, inte heller någon textil- 

eller kemikaliekunnig person. Den ansvarige upphandlaren på SKL Kommentus har själv reflekterat 

över om det är de rätta kompetenserna som verkligen finns med i referensgruppen, men då det är 

frivilligt att anmäla sig så består gruppen helt enkelt av de som vill vara med och inte av en utefter 

kompetens sammansatt grupp (Upphandlare på SKL Kommentus, 091027). 

Upphandlaren på SKL Kommentus fick inför sina upphandlingar en miljöbilaga från SLL som man 

bifogade till anbudsförfrågan. Enligt upphandlaren innehöll de inga specifika krav på textilområdet, 

men anbudsförfrågan för möbel- och gardintyger visar att krav fanns kring både flamskyddsmedel, 

formaldehyd och vissa metaller. Vid tidpunkten för vår intervju kände upphandlaren varken till SLL:s 

miljöprogram Miljö steg 5, utfasningslistan eller kemikaliekravspecifikationerna. 

 

5. Lagstiftning och andra styrmedel 

5.1. Lagen om offentlig upphandling 

Lagen om offentlig upphandling är central i upphandlingar inom landstinget. Lagens principer säger 

att leverantörer ska behandlas likvärdigt och icke-diskriminerande och att upphandlingar ska 

genomföras på ett öppet sätt (Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, 1 kap, 9§). Lagen har 

nyligen omarbetats och i den lag som gäller från och med 2008 så blev det tydligare att landstinget 

får ställa miljökrav och även sociala krav vid upphandling (Miljöcontroller på SLL Miljö, 091008). 

Lagtexten lyder: 

En upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett 

kontrakt skall fullgöras. Dessa villkor skall anges i annonsen om upphandling eller i 

förfrågningsunderlaget. (Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, 6 kap, 13§). 
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Man får dock inte ställa vilka krav som helst. Lagen innebär att landstinget inte får ta hänsyn till hur 

en produkt tillverkas, eller ställa krav på vilka kemikalier som får och inte får användas i produktion. 

Däremot får man ställa krav på de färdiga produkterna, t.ex. att de inte får innehålla vissa ämnen, 

eller ska uppfylla kriterier jämförliga med någon välkänd standard eller märkning. Det är till exempel 

inte tillåtet att ställa krav på att fabriker ska ha vissa reningsmetoder eller av varor ska produceras på 

ett visst sätt, men det är tillåtet att kräva att den färdiga produkten ska vara fri från t.ex. 

formaldehyd när den anländer till landstinget. Det här gör att det inte går att använda verktyg som 

till exempel LCA – Life cycle assessment, som hanterar hela produktens kedja (Miljöcontroller på SLL 

Miljö, 091008 och 100118). Det är dock tillåtet att använda sig av specifikationer för miljömärken för 

att fastställa miljökrav, men märket måste vara tillgängligt för alla parter och utarbetade på grundval 

av vetenskapliga rön. Märket i sig får heller inte vara ett krav, utan andra bevis på att märkets krav är 

uppfyllda ska också gälla (Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, 6 kap, 7§). Enligt den europeiska 

kommissionens handbok för gröna offentliga upphandlingar har offentliga organisationer stor frihet 

att ställa miljökrav, men det får inte medföra att marknaden begränsas, hindras eller snedvrids 

(Europeiska kommissionen 2005). Ställer upphandlaren krav som går utöver lagen, t.ex. på 

produktionsprocessen, så riskerar denne att bli stämd eller att få göra om hela upphandlingen, en 

mycket tidskrävande och kostsam process (Miljöcontroller på SLL Miljö, 091008). Upphandlaren 

måste därför göra en omvärldsanalys och ha koll på vad leverantörer kan uppfylla så att det inte 

ställs obligatoriska krav som ingen kan uppfylla. Då är det bättre att upphandlaren ställer ett mildare 

krav, men att denne ändå visar leverantören att det finns en riktning mot att ställa dessa krav i 

framtiden genom att nämna det i anbudsförfrågan, utan att ange det som ett formellt krav. Det finns 

en rädsla för överprövning som gör att upphandlare hellre håller sig säkert inom lagens ramar och 

håller tillbaka kraven än chansar och ställer höga krav (Utbildning för verktyget i miljöanpassad 

upphandling 091204), något som de informanter jag talat med bekräftar. Dessutom är alla som 

arbetar med upphandling enskilda tjänstemän som kan ta egna beslut, vilket kan innebära att de 

väljer att utforma en anbudsförfrågan på ett sätt som inte alls innefattar de krav som 

miljöavdelningen skulle önska (Miljöcontroller på SLL Miljö, 100118). 

Det finns dock undantag från regeln att endast ställa krav på produkten. Det tydligaste är kanske att 

det idag går att ställa sociala krav i produktionsled för en upphandlande offentlig enhet (vilket 

behandlas närmare i kapitel 4.3). Ett annat undantag gäller ekologiskt producerad bomull, vilket det 
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är tillåtet för landsting att ställa som krav. Detta baseras på en EU-förordning om Ekologisk odling16 

(Miljöcontroller på SLL Miljö, 100118). 

Att lagen i princip endast tillåter krav på produkt och inte på process anses av de intervjuade inte 

vara ett problem. Avtalscontrollern på SLL Upphandling som ansvarar för textilavtalet menar att det 

inte innebär några egentliga svårigheter och att det går att komma runt problemet genom att ställa 

krav på produkt. Han menar att ett krav på att en produkt ska vara fri från ett visst ämne också 

innebär att ämnet inte används i produktionen. Miljöcontrollern på SLL Miljö förde ett liknande 

resonemang, och menar att om landstinget ställer krav på att en textilprodukt ska vara fri från 

formaldehyd så använder inte den smarte producenten det i processen, eftersom det då blir 

besvärligt att få bort det i produkten. Lagen om offentlig upphandling upplevs däremot ibland vara 

svårtolkad. Eftersom den är så pass ny så vet upphandlarna ibland inte vad lagtexten innebär och det 

finns ännu inte så mycket praxis att luta sig mot (Avtalscontroller, SLL Upphandling, 091022, 

Upphandlare på SKL Kommentus, 091027). Miljöcontrollern på SLL Miljö framhåller att lagen om 

offentlig upphandling är till för att företag inom EU ska kunna sälja sina produkter utan att vara rädda 

för att den som köper diskriminerar på något sätt, att det är en lag som främst är till för att främja 

den fria marknaden och att företag ska kunna sälja utan att riskera att bli diskriminerade. 

Tilldelningen av kontrakt är också strikt styrd av lagen. Enligt den europeiska kommissionens 

handbok för gröna offentliga upphandlingar är två faktorer utmärkande för offentliga upphandlingar, 

största möjliga valuta för pengarna och att agera rättvist (Europeiska kommissionen 2005). Lagen 

anger att den upphandlande myndigheten antingen kan välja det anbud som är det ekonomiskt mest 

fördelaktiga eller det anbud som innehåller det lägsta priset. Vid bedömningen om vad som är det 

mest ekonomiskt fördelaktiga så kan myndigheten väga in olika kriterier, såsom pris, 

miljöegenskaper, kvalitet, funktionella och tekniska egenskaper (Lag (2007:1091) om offentlig 

upphandling, 12 kap, 1§). 

 

5.2. REACH och internationella principer 

REACH (EC 1907/2006) är en relativt ny EU-lagstiftning kring kemikalier och kemikalieanvändning 

som trädde i kraft 1 juni 200717. REACH har än så länge haft begränsad inverkan på landstingets 

kemikaliearbete, men finns inbakat i den Svenska lagstiftningen och därmed också i de krav som 

                                                            
16 SLL ställer i nuvarande textilserviceavtal krav på att textilstocken ska innehålla 5% ekologisk bomull under 
nuvarande avtalsperiod med Textilia. 
17 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm Hämtad 2010-02-15 



 

 
 

20

ställs (Avtalscontroller, SLL Upphandling 091022). Upphandlaren på SKL Kommentus saknade helt 

kännedom om REACH och vad den innebär. 

Längre ner i leverantörskedjan har REACH haft större inverkan. Hos Martinson konfektion beskriver 

man att REACH påverkat deras arbete mycket. I och med den nya lagstiftningen gjorde de under 2008 

en kartläggning av alla kemikalier som ingår i produkterna de köper in. De gjorde externa tester av 

produkterna och begärde in säkerhetsdatablad från leverantörerna där de fått beskriva hela färg- och 

beredningsprocessen (Produktchef på Martinson, 100208).   

Inom landstingets kemikaliearbete hänvisar man till försiktighetsprincipen och substitutionsprincipen 

(bland annat inom miljöavdelningens interaktiva miljöutbildningar). Landstinget lutar sig mot 

försiktighetsprincipen då man säger att man ska söka alternativa produkter om man misstänker att 

en produkt medför en risk för hälsa eller miljö. Substitutionsprincipen innebär att farliga ämnen ska 

ersättas med mindre farliga om så finns. Miljöcontrollern på SLL Miljö anser att dessa två principer 

går in i varandra väldigt mycket. Hon menar vidare att landstinget inte använder 

försiktighetsprincipen så som lagen säger, dvs. att den ska användas när det behövs, vilket hon 

menar inte görs: 

det är ju massa saker som vi inte vet hur det, hur det kommer påverka människor eller miljö och vi 

fortsätter ändå att köpa och använda produkterna. (Miljöcontroller på SLL Miljö, 100118). 

Från miljöavdelningens sida används den ”när det verkligen behövs” och då handlar det om att 

substituera, att hitta alternativ och byta ut, ett arbete som görs tillsammans med andra landsting, 

som även innefattar att försöka påverka leverantörer i önskad riktning. Även BAT (Best Available 

Technology) och produktvalsprincipen är principer som nämns att man ska arbeta efter (Utbildning 

för verktyget i miljöanpassade upphandlingar, 091204). 

På Martinson kopplar man försiktighetsprincipen till REACH, och svaret liknar det som 

miljöcontrollern på SLL gav, det vill säga att försiktighetsprincipen går ihop med 

substitutionsprincipen: 

 Ja det är ju det här som jag nämnde om det här med REACH och undersökningar av innehållet av 

ämnena då. Så att, vi skulle ju givetvis undersöka vad vi kan ersätta det med om vi skulle hitta nåt i 

våra slumpmässiga kontroller då (Produktchef på Martinson, 100208). 
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5.3. Hållbar upphandling - utarbetandet av en social uppförandekod 

Tillsammans med Västra Götalandsregionen och Region Skåne driver SLL pilotprojektet Hållbar 

Upphandling. Inom projektet för man en dialog med leverantörer i syfte att få dem att arbeta aktivt 

med socialt och etiskt ansvar i produktionen av de varor som de levererar till landstingen 

(Stockholms läns landsting, Miljöredovisning 2008). Samarbetet skall leda till ökad kunskap och 

samsyn kring hur man kan ställa krav på sina leverantörer och hur det arbetet kan följas upp. En 

gemensam uppförandekod för socialt ansvar för leverantörer har tagits fram och ska användas vid 

kontraktsskrivning. Genom att skriva under koden godkänner leverantören att följa de krav som ställs 

samt godkänner att kontroll av efterlevnaden får förekomma. Uppförandekoden återfinns i Bilaga 1. 

Koden lutar sig bland annat mot krav i konventioner från FN och ILO och ger även hänvisningar till 

riktlinjer från OECD och Agenda 21. Främst är det ILO:s åtta kärnkonventioner om barnarbete, 

tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet och organisationsrätt samt FN:s barnkonvention och 

definition av mänskliga rättigheter som finns i koden. Man har även tagit hänsyn till det pågående 

arbetet med den nya standarden ISO 26000 för socialt ansvar. Förutom mänskliga rättigheter 

behandlar koden miljö, hälsa, säkerhet och de anställdas rättigheter.  

Miljöcontrollern på SLL Miljö upplever att lagen kring vilka krav man får och inte får ställa är väldigt 

otydlig och det har inte varit helt lätt att tolka lagen om offentlig upphandling i fråga om vad som 

gäller kring möjligheten att ställa etiska krav i upphandlingar. Det har förts en diskussion bland 

upphandlande offentliga enheter och andra organisationer om hur lagen ska tolkas på denna punkt, 

en diskussion som SLL följt. Jurister på SKL uttalade sig kring detta i slutet av 2009, och menade att 

offentliga organisationer får ställa etiska krav i upphandlingar under förutsättning att kraven ställs på 

rätt sätt och att det kontrolleras att kraven följs (SKL Cirkulär 09:86). 

  

Initiativet till hållbar upphandling och samarbetet med Västra Götalandsregionen och Region Skåne 

togs från början av en person på SLL Miljö, som ansåg att de borde arbeta mer med de sociala 

frågorna. Det började med en workshop dit Västra Götaland och Region Skåne bjöds in och där kom 

man fram till att man ville dra igång ett samarbete (Miljöcontroller på SLL Miljö, 091008). Med 

hållbar upphandling vill de tre landstingen att deras inköpsprocesser inte bara innebär köp och 

leverans av önskade varor, utan även ”bidrar till mer långsiktiga sociala och mänskiga mål”. De 

sociala krav som kommer att ställas i och med uppförandekoden kommer att innebära att fokus inte 

enbart gäller miljökrav på den färdiga produkten, utan att det också innefattar miljöpåverkan i 

produktionsleden. Inom samarbetet Hållbar upphandling har fem produktkategorier identifierats 
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som särskilt viktiga att följa upp. En av fem produktkategorier är textilier (Folder Hållbar 

upphandling) och den första textila upphandling som kommer att använda sig av koden är i Region 

Skåne. Under 2009 har de tre landstingen testat en uppföljningsmodell för att följa upp 

efterlevnaden av koden. Modellen som nu testas går ut på att i de avtal där koden skrivits under av 

leverantör skall en uppföljning ske efter ungefär ett år. Projektet har tagit fram en första version av 

ett frågeformulär som ska användas vid uppföljningen, vilket efter en utvärdering kan komma att 

omarbetas. Man planerar att tillsätta en referensgrupp där man vill samarbeta med företag som 

arbetat med uppförandekoder tidigare, t.ex. IKEA och HM. (Strategi för uppföljning av 

uppförandekod). 

Uppförandekoden har inte använts i SLL:s nuvarande textilavtal, då den är för ny. Koden har varit i 

bruk för kort tid för att de som börjat använda den ska kunna uttala sig som vilken effekt den haft. 

SLL har fört inledande diskussioner med sina leverantörer om hur uppförandekoden tillämpas i alla 

tillverkningsled. Leverantörerna har uppgett att de har god uppfattning om hur koden tillämpas hos 

deras närmsta leverantörer, men de har varit osäkra påtillämpningen i tidigare steg i 

produktionsprocessen. Diskussionerna med leverantörerna kommer att fortsätta och ett resultat 

presenteras vid ett seminarium. Miljösamordnare, koncerninköp, Region Skåne, e-post, 091130). 

Tanken är att redan 2011 ska alla Sveriges 23 landsting delta i samarbetet kring koden 

(Miljöcontroller på SLL Miljö, 091008). 

 

5.4. Landstingets styrmedel för utfasning av farliga kemikalier 

Centralt i landstingets miljöprogram Miljö steg 5 är att minska användningen av farliga kemikalier i 

landstingets verksamheter, t.ex. de som finns i produkter. Miljömålområdet fyra behandlar 

kemikalier och kemiska produkter och område fem rör produkter, där t.ex. kemikalier i textil kommer 

in. Visionerna handlar om att landstingets kemikalieanvändning och materialutnyttjande inte skapar 

några hälsoproblem eller någon miljöstörning, och att materialutnyttjandet är resurssnålt och 

kretsloppsanpassat (Folder, Miljö steg 5). 

 

5.4.1. Uppbyggnad av landstingets verktyg för utfasning av farliga kemikalier 

Baserat på målformuleringar i Miljö Steg 5 genomfördes under 2007 ett omfattande arbete med att 

kartlägga användningen av farliga kemikalier inom landstingets verksamheter. Rapporten Utfasning 

av farliga kemikalier beskriver kartläggningen och där ges förslag till hur utfasningsarbetet kan gå till. 

Den arbetsgrupp som arbetade med detta bestod av specialister från de olika verksamheterna, 
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landstingets miljöavdelning och konsulten Goodpoint AB. Arbetsgruppen tog fram kriterier för urval 

av utfasningsämnen och produkter. Kriterierna baserades på riskfraser som arbetats fram som 

utfasnings- och prioriterade riskminskningsämnen enligt kemikalieinspektionens prioriteringsguide 

PRIO. Gruppens medlemmar gjorde inventeringar i de egna verksamheterna och identifierade var i 

Landstingets verksamheter som ämnen och produkter med riskfraserna förekom och gjorde en 

prioritering av de ämnen som ska fasas ut först. De ämnen som prioriterades var de som ansågs 

farligast för hälsa och/eller miljö där det fanns risk för olika typer av exponering. De inventerade 

ämnena kategoriserades i olika exponeringskategorier och prioriterades enligt följande:  

• Mycket farligt ämne: Alla ämnen inom denna kategori prioriterades utan rangordning och 

gruppen betraktade dessa som så farliga att de om möjligt ska fasas ut helt och hållet från 

SLL:s verksamheter oavsett volym. 

• Massexponering: Alla ämnen inom denna kategori prioriterades utan rangordning då antalet 

ämnen i denna kategori var litet samt att massexponering bedöms medföra allvarliga risker 

för exponerade individer. 

• Långtidsexponering: Ämnen i denna kategori som är angivna som utfasningsämnen i 

Kemikalieinspektionens prioriteringsguide (bilaga 2) prioriterades. Därefter skedde en andra 

prioritering genom att gruppens specialister från Centrum för folkhälsa utifrån sin gedigna 

erfarenhet prioriterade de viktigaste ämnena ur arbetsmiljösynpunkt. 

• Exponering till yttre miljö: De ämnen som har riskfras R 50/53 och är relevanta, dvs. de 

ämnen där det föreligger en faktisk risk att ämnet kommer ut i miljön, prioriterades. 

(utdrag ur Utfasning av farliga kemikalier: 15) 

Ämnen som är av relevans för textil som berörts genom detta arbete är främst tvättkemikalier, men 

det fortsatta arbetet med kemikalier i produkter som beskrivs nedan bygger i stort sett på detta 

arbete och samma riskfraser och prioriteringar. 

Arbetsgruppen tog sedan fram ett förslag till utfasningsplan och gjorde en totalsammanställning av 

de produkter som används i landstingets verksamheter som innehåller prioriterade ämnen 

(Stockholms läns landsting. Utfasning av farliga kemikalier). Arbetsgruppen gav förslag på 

genomförande av utfasningen i de olika verksamheterna och hur riskerna med kemikaliehantering 

skulle minskas. Målet enligt miljöpolicyn är att 25% av de identifierade kemikalierna ska vara 

utfasade år 2011 (Stockholms läns landsting. Utfasning av farliga kemikalier). 

Efter arbetet med kemikalier och kemiska produkter fortsatte arbetet under 2008 med fokus på 

kemikalier i varor och förbrukningsmaterial. I rapporten Utfasning av miljö- och hälsofarliga 
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kemikalier i varor och förbrukningsartiklar i enlighet med Stockholms läns landstings miljöprogram 

miljö steg 5 finns detta arbete beskrivet. Man har fastställt kriterier med riskfraser och oönskade 

egenskaper, tagit fram utfasningslistor, en för varor och förbrukningsartiklar specifikt samt en 

gemensam lista. Man har även identifierat produkter som kan innehålla utfasningsämnen, utvärderat 

möjligheterna till utfasning, delat in ämnena i avvecklings- och minskningsämnen, utformat 

kemikaliekravspecifikationer som kan användas vid upphandling och inköp samt tagit fram förslag för 

hur PVC på sikt ska avvecklas (2009:6). Arbetsgruppen som arbetat med detta och sammanställt 

utfasningslistan har bestått av en styrgrupp och projektledning, konsulter från Goodpoint AB, en 

expertgrupp samt en referensgrupp med representanter från landstingets olika verksamheter. 

Goodpoint AB har tagit fram riskfraser, utfasningslista, identifierat produkter och skrivit 

kemikaliekravspecifikationen, vilket sedan har diskuterats med referensgruppen och experter, samt 

stämts av med styrgruppen (2009:10). I arbetet har avgränsningar kring kemikalier gjorts till att 

endast innefatta de kemikalier som avsiktligen finns tillsatta i varan eller förbrukningsartikeln och 

inte kemikalier som kan finnas kvar i produkten som rester från produktionsprocessen. Dessa skall 

istället fångas upp av miljökrav som ställs i leverantörsledet (2009:8). Samma riskfraser som 

användes för de rena kemikalierna har, med vissa justeringar, också använts som utgångspunkt för 

vilka produkter som bör undvikas att handlas in. När urvalet av kemikalier till utfasningslistan gjorts 

har man utgått ifrån arbetet som gjordes under 2007 med utfasning av farliga kemikalier, samt lutat 

sig mot gällande miljölagstiftning, BASTA (byggvarubedömningens bedömningskriteriers 

egenskapskriterier, utgåva 8, 2007-09-12), PRIO (Kemikalieinspektionens verktyg för prioritering av 

kemikalier), nationell expertis samt kunskap inom projektet (Utfasning av miljö- och hälsofarliga 

kemikalier i varor och förbrukningsartiklar i enlighet med Stockholms läns landstings miljöprogram 

miljö steg 5:11). När man gjorde listorna så prioriterade man främst de kemikalier och de varor med 

kemikalier som exponerade flest människor och exponerade miljön mest, där hantering skulle kunna 

innebära en risk för människa eller miljö (Kommunikatör på SLL Miljö, 091027). 

Utfasningsarbetet gäller både landstingets egna verksamheter och det som levereras till landstinget 

av externa aktörer. Det specificeras att t.ex. SL:s entreprenörer styrs genom avtal med hänvisning till 

Miljö Steg 5 och att kemikaliekravspecifikationerna kan användas även av dem, men det är inte ett 

krav. Målet är att inköp av varor och förbrukningsartiklar som innehåller utfasningskemikalierna ska 

ha upphört 2011 (Utfasning av miljö- och hälsofarliga kemikalier i varor och förbrukningsartiklar i 

enlighet med Stockholms läns landstings miljöprogram miljö steg 5). 
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5.4.2. Utfasningslistan 

Arbetet med kemikalier och kemikalier i varor har resulterat i en gemensam utfasningslista, se Bilaga 

2. Listan är en sammanställning av utfasningskemikalier för mål 4 och 5, alltså kemikalier, kemiska 

produkter, såväl som kemikalier i varor och förbrukningsartiklar. Listan anger vilka ämnen som ska 

vara borta ur verksamheten år 2011, de så kallade avvecklingsämnena, samt vilka ämnen som på sikt 

ska fasas ut, så kallade minskningsämnen. 2009 började avvecklingsarbetet (Miljöredovisning 

2008:17). Utfasningslistan såväl som målen i SLL:s miljöprogram gäller alla SLL:s verksamheter och 

även externa bolag och leverantörer till landstinget. Hur man väljer att nå målen är dock upp till 

respektive enhet, och det är frivilligt att använda de verktyg som SLL Miljö utarbetat för att 

underlätta uppfyllandet av kemikaliemålen, t.ex. miljömodulerna som beskrivs nedan 

(Miljöcontroller på SLL Miljö, 100118). 

 

5.4.3. Verktyg för miljöanpassad upphandling 

Som ett första verktyg för att underlätta för upphandlarna att ställa rätt miljökrav i sina 

upphandlingar togs kemikaliekravspecifikationer fram utifrån utfasningslistan. Specifikationerna var 

gjorda som pappersdokument, redo att klippas in i ett upphandlingsunderlag. De var gjorda med 

hänsyn till att upphandlarna endast skulle behöva känna till vilken produktgrupp de upphandlar. 

Varken avtalscontrollern på SLL Upphandling eller upphandlaren på SKL Kommentus hade använt sig 

av kemikaliekravspecifikationerna. 

Under hösten 2009 lanserade landstinget ett nytt webbaserat verktyg för miljöanpassad upphandling 

som bygger på de tidigare kemikaliekravspecifikationerna. Verktyget är avsett att hjälpa t.ex. 

upphandlare och miljösamordnare att ställa relevanta miljökrav vid upphandlingar så att målen kring 

kemikalier i Miljö steg 5 uppfylls. Kemikaliekravspecifikationerna, som nu heter miljömoduler, har en 

A och en B-del. A-delen innehåller obligatoriska krav, de sk. avvecklingsämnena, som ska vara 

utfasade till 2011. B-delen innehåller krav som kan vara relevanta att ställa vid upphandlingar, och de 

är baserade på minskningsämnena, dvs. de ämnen som ska fasas ut på lite längre sikt. För varje krav i 

B-delen finns tre alternativa formuleringar och det är upp till respektive upphandlare att välja det 

krav som de tycker lämpar sig bäst. Kraven kan formuleras som 

• Ett skall-krav, t.ex. Textilier i produkten skall uppfylla kriterierna enligt Oeko-Tex 100 för 

produktklass I/II/III/IV eller likvärdigt. 

• Ett bör-krav, t.ex. Textilier i produkten bör uppfylla kriterierna enligt Oeko-Tex 100 för 

produktklass I/II/III/IV eller likvärdigt. 
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• En fråga, t.ex. Uppfyller textilier i produkten kriterierna enligt Oeko-Tex 100 för produktklass 

I/II/III/IV eller likvärdigt? 

 (verktyget för miljöanpassad upphandling) 

Upphandlingsverktyget med miljömodulerna ligger på landstingets öppna hemsida och är alltså 

tillgänglig för alla, inte bara de som arbetar inom landstinget. Man har valt att lägga den där för att 

även leverantörer ska kunna hålla sig uppdaterade om vad som gäller och att andra intresserade kan 

ta del av den. Miljömodulerna är levande dokument och kommer att uppdateras kontinuerligt. De 

sociala kraven ingår idag inte i modulerna, men kan komma att läggas till senare (utbildning för 

verktyget i miljöanpassad upphandling 091204). För att nya kemikalier inte ska komma in i 

verksamheten framhölls inom produktprojektet att det behövs ständig uppdatering av informationen 

i det som nu kallas miljömodulerna och inköpare och upphandlare uppmanas att använda sig av de 

framtagna kriterierna. Extra observant bör man dessutom vara vid inköp av helt nya ämnen och 

produkter (Utfasning av miljö- och hälsofarliga kemikalier i varor och förbrukningsartiklar i enlighet 

med Stockholms läns landstings miljöprogram miljö steg 5:24). 

I jämförelse med kemikaliekravspecifikationer har man i miljömodulerna gjort en del ändringar, även 

om de liknar varandra på många sätt. I modulerna finns det fler textila produktkategorier. Där det 

tidigare endast fanns en del för textil generellt finns nu olika moduler för bomull, textil, textilservice 

och viskos/rayon (se bilaga 3-6). Däremot så fanns det i den förra versionen flera A-krav kring 

textiler. Några har försvunnit helt, andra har omformulerats från A- till B-krav. Enligt miljöcontrollern 

på SLL Miljö var de tidigare versionerna med kemikaliekravspecifikationerna ett test för att se vad 

som fungerade. Vissa av kraven visade sig inte gå att ställa som skall-krav, och i de nya modulerna är 

alla krav baserade på utfasningslistan. 

 

5.4.4. Två exempel på kemikaliekrav i textila produkter 

Upphandling av yrkeskläder och skor 

Om jag som upphandlare ska upphandla yrkeskläder och skor så tittar jag först i listan med 

upphandlingsobjekt och ser vilka miljömoduler jag ska använda. Det är moduler för antibakteriella 

ämnen, förpackningar, läder, plast och textil. Jag går sedan in och tittar i de relevanta 

miljömodulerna om där dels finns obligatoriska krav jag ska ställa, dels om det finns B-krav som kan 

vara relevanta att ställa för just de produkter jag ska köpa in. Dels avgör jag som upphandlare vilka 

krav jag ska ta med i min anbudsförfrågan, baserat på vad jag tror finns i varan, dels avgör jag också 
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vilken typ av krav jag ska ställa, om jag ska ställa ett skall-krav, ett bör-krav eller en fråga om det 

aktuella ämnet finns i varan. 

Om jag använder mig av alla de miljömoduler som rekommenderas för yrkeskläder och skor så får jag 

en lista på följande A-krav: 

 

Antibakteriella ämnen:  

A.1 Antibakteriella ämnen 

Produkten skall inte innehålla aktivt tillsatt:  

• Triklosan  CAS 3380-34-5 

• Triklokarban  CAS 101-20-2 

• Silver och dess föreningar  Flera CAS-nr 

Förpackningar: 

A.1 Producentansvar 

Av anbudet skall framgå att anbudsgivaren uppfyller kraven för producentansvar för förpackningar 

enligt förordning (SFS 2006:1273 med senaste ändring)18. Producentansvarets krav på 

insamlingssystem kan uppfyllas för offererad produkt genom att anbudsgivaren är ansluten till REPA-

registret eller genom att anbudsgivaren har ett eget system19. 

A.2 Papp och well 

Cellulosa i förpackningar av papp och well skall vara helt baserad på oblekt massa, massa som blekts 

utan klorgas eller hypoklorit och/eller återvunnen massa. Blekning med klorhaltig kemikalie skall ge en 

AOX-mängd som inte överstiger 0,25 kg/ton massa med 90 % TS20. 

A.3 PVC  

Plast i förpackning skall inte innehålla PVC. 

                                                            
18 Senaste ändring genom direktiv 2004/12/EG. 
19 Kravet gäller för den som är producent enligt lagstiftningen, d.v.s. den som yrkesmässigt tillverkar, 
till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning. 
20 Mätt enligt analysmetod SCAN-W 9:89 alternativt DIN38409 eller analysmetod som är anvisad av 
myndighet i kontrollprogram. Analyser ska utföras av ackrediterat laboratorium. 
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A.1 Producentansvar 

A.4 Förpackningens utformning 

Produktens förpackning skall  uppfylla de så kallade ”väsentliga kraven” som anges i Bilaga 2 till 

förpackningsdirektivet (94/62/EG). 

Läder 

A.1 Krom (VI) 

Läder skall inte innehålla mer än 3 ppm krom(VI)-föreningar. 

A.2 Färgämnen 

Läder skall inte innehålla aktivt tillsatta azofärgämnen i färgat material, som kan antas komma i 

långvarig kontakt med hud eller slemhinna.  

A.3 Konserveringsmedel 

Läder skall inte innehålla Pentaklorfenol (CAS 87-86-5). 

A.4 Övrigt 

Läder skall inte innehålla PFAS21- eller FTOH-ämnen (fluorotelomeralkohol). 

Plast 

A.1 Giftiga metallföreningar 

Kemiska föreningar som innehåller bly, tenn och kadmium, skall inte vara aktivt tillsatta till plasten. 

A.2 Flamskyddsmedel 

Följande flamskyddsmedel skall inte vara aktivt tillsatta till plasten 

• Dekabromdifenyleter    CAS 1163-19-5 

• Hexabromcyklododekan    CAS 25637-99-4 

• Klorparaffiner C10-13    CAS 85535-84-8 

                                                            
21 PFAS är perfluoroalkylsulfonsyraderivat. Mest kända är PFOS som är derivat av 
perfluoroktansulfonsyra. 
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A.1 Giftiga metallföreningar 

• Oktabromdifenyleter    CAS 32536-52-0 

• Pentabromdifenyleter    CAS 32534-81-9 

• Polybromerade bifenyler (PBB) såsom Hexabrombifenyl  CAS 59536-65-1 

• Tetrabrombisfenol A (TBBPA) 22   CAS 79-94-7 

A* Avvecklingsämnen enligt mål 5 

Plast skall inte innehålla avvecklingsämnen i Varor & förbrukningsartiklar, Mål 5 i Stockholms läns 

landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier.23 

 

Upphandling av textilservice 

Om jag däremot ska upphandla textilservice så är det andra moduler jag ska använda: bomull, 

textilservice, transporttjänster, textil och viskos/rayon. Det finns ett antal A-krav gällande 

transportmedlen och skötseln av fordonen, men i textilmodulerna finns inte ett enda obligatoriskt 

krav. Ett antal B-krav finns dock. Det handlar om ekologisk produktion, oblekt och blekt bomull; om 

uppfyllande av krav för Ökotex-100-märkning; uppfyllande av krav för miljökrav för tvätterier; 

blekning med klor samt utsläpp av COD (Chemical Oxygen Demand), svavel och zink vid framställning 

(gäller viskos/rayon). Som upphandlare kan jag då, förutom de obligatoriska kraven kring 

transportmedlen, formulera krav baserat på B-kraven som jag finner lämpliga. Då väljer jag en 

formulering jag tycker passar. Någon av dessa formuleringar kan jag välja på i fråga om blekt bomull:  

B.2 Blekt bomull 

− Klorgas eller hypoklorit skall inte användas vid blekning av bomull. 

− Klorgas eller hypoklorit bör inte användas vid blekning av bomull. 

− Används klorgas eller hypoklorit vid blekning av bomull? 

 

Vilka krav som ställs beror alltså på vilken typ av textil produkt som ska upphandlas. Till exempel så 

kan det vara relevant att ställa krav kring antibakteriella ämnen vid vissa textila upphandlingar, i 

                                                                                                                                                                                          
22 Som i plasten löst ämne. 
23 http://www.sll.se/kemikalier. 
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andra fall inte, och det är upp till varje enskild upphandlare att ställa rätt och relevanta krav. Varför 

kraven skiljer sig åt kan dels ha med utfasningslistan att göra, dvs. vilka kemikalier som är 

avvecklingsämnen till 2011 (A-krav) och vilka som är minskningsämnen som på sikt ska fasas ut (B-

krav). Det kan också ha att göra med vad leverantörer i dagsläget kan erbjuda. Om det inte finns 

tillräckligt många leverantörer som kan uppfylla ett krav så ska landstinget enligt lagen inte ställa ett 

sådant krav. 

Hur är det då tänkt att en upphandlare ska tänka vid användandet av modulerna, vilken kunskap 

behöver den och hur ska den veta vilken nivå av B-kraven den ska välja? Miljöcontrollern på SLL Miljö 

beskriver situationen som följer: Upphandlaren måste vara välbekant med marknaden och vilka 

leverantörer som kan förväntas svara på anbudsförfrågan. Mycket av upphandlarens arbete går ut på 

att fastställa lämpliga krav och det sker en kontinuerlig avvägning:  

när man sitter i och jobbar med en upphandling så håller man ju på liksom fram och tillbaka precis 

hela tiden liksom, tror vi att, vad får vi för svar om vi ställer det här kravet på det här sättet istället för 

att ställa, kan vi ha det som ett obligatoriskt krav eller ska vi ha det som ett utvärderingskrav 

(Miljöcontroller på SLL Miljö, 100118). 

Upphandlaren kommer fram till rätt krav genom detta avvägande som kräver egna kunskaper, 

omvärldsbevakning och att stöta och blöta kraven med olika personer. Behöver upphandlaren stöd 

ska den i första hand vända sig till den lokala miljösamordnaren, vilket det finns en på varje 

förvaltning (Miljöcontroller på SLL Miljö, 100118). 

Verktyget har inte börjat användas i full skala än, så det har heller inte kommit så mycket feedback 

från användarna.  De som utvecklar verktyget vet själva inte än hur det kommer att tas emot eller 

användas:  

Vi har gjort ett verktyg för några andra som vi liksom tror finns där ute liksom. Men som vi inte vet 

ännu än hur välanvänt det kommer vara (Miljöcontroller på SLL Miljö, 100118). 

Det är miljöavdelningens förhoppning att alltid något av B-kravens tre formuleringarna finns med, 

men samtidigt finns inga garantier för att så kommer att ske, då de minskningsämnen som B-kraven 

baseras på inte kommer att ingå i någon uppföljning (mer om uppföljning nedan). Det upplevs svårt 

att sätta tydliga bestämmelser för hur exakt en upphandlare ska göra och hantera kraven eftersom 

alla förvaltningar och bolag gör på sina egna sätt och har egna förfrågningsunderlag och miljöbilagor 

(Miljöcontroller på SLL Miljö, 100118). 
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5.4.5. Uppföljning och kontroll 

Efter tjänstemannaförslag finns ett politiskt beslut kring hur kemikaliearbetet ska mätas internt. 

Mätningen går ut på att mäta antal krav som finns med i upphandlingarna. Landstinget har beslutat 

att följa upp och redovisa avvecklingsämnena (A-kraven). Ingen uppföljning kommer ske av 

minskningsämnena (B-kraven). Uppföljningen av avvecklingsämnena mäts genom att 1 januari 2011 

så ska alla annonserade upphandlingar innehålla krav på avvecklingsämnena. Det sker ingen 

uppföljning av hur enskilda upphandlare vägt och valt sina krav och det finns inga planer på någon 

inventering efter denna programperiod. Det saknas också en mekanism som säkerhetsställer att de 

krav som ställs bidrar till att målen kring avvecklingsämnena nås (Miljöcontroller på SLL Miljö, 

100118). 

Landstinget ställer miljökrav i alla sina upphandlingar men följer endast upp miljökraven i de 

upphandlingar som har störst miljöbelastning. Landstinget har utarbetat en prioriteringslista, genom 

vilken de vaskar fram vilka upphandlingar som ska följas upp. Listan består av de upphandlingar som 

är prioriterade ur miljösynpunkt, vilket tas fram genom att olika parametrar vägs samman och ges 

poäng (upphandlingens storlek, upphandlingskostnad och vilken miljöbelastning den har). De 

upphandlingar som får mest poäng följs upp. Textilservice är ett av de avtal som hamnar högt på 

listan och som därmed följs upp (Miljöcontroller på SLL Miljö, 100118). 

SLL Miljö har utarbetat den uppföljning av miljökrav i textilserviceavtalet som skett hittills. Den utgår 

från de krav som ställdes i förra upphandlingen och har bestått av ett frågeformulär som 

leverantören har fått fylla i (Avtalscontroller, SLL Upphandling, 091022). Det är en skriftlig 

redovisning av leverantören, hur deras miljöarbete ser ut och ett säkerhetsställande av att de inte 

använder de farliga ämnen som står med i avtalet (Miljöcontroller på SLL Miljö, 091008). 

Uppföljningen görs en gång per år. 

När det gäller de två textilupphandlingar som SKL Kommentus gjort har kraven inte följts upp, utan 

”uteblivna klagomål” har istället tagits som ett kvitto på att allt har fungerat: 

Är det ingen som hör av sig liksom då utgår jag, tyvärr då, att ja men då funkar det bra då, då är det 

inga problem (…) Så ska man egentligen inte göra utan det är väl det nu som vi börjar se över och se 

liksom att man mera aktivt härifrån kan skicka ut till dom som är med i upphandlingen och fråga om 

kraven vi har ställt, hur följs det liksom, hur funkar det, hur gör leverantören och sånt där. 

(Upphandlare på SKL Kommentus, 091027). 

Ett problem med samordnade upphandlingar kan också vara att de har svårt att ta hänsyn till 

enskilda organisationers krav då det ska vara samma kravspecifikation för alla, och en samordnad 
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upphandling kanske innehåller ett tiotal olika organisationer. De olika organisationernas krav kanske 

till och med kan vara oförenliga med varandra. Miljöcontrollern på SLL Miljö tycker detta medför 

svårigheter för samordnade upphandlingar och säger att: 

Det blir ju oftast väldigt dåliga upphandlingar överhuvudtaget (100118). 

 

Det finns stora brister generellt i landstingets uppföljning av sina upphandlingar. Landstinget har som 

ambition att ta fram nya rutiner för uppföljningen av miljökraven framöver. Tanken är att redan då 

en upphandling görs så ska det framgå hur kraven ska följas upp, detta för att göra det hela så 

transparent som möjligt både för upphandlingen och för leverantörerna. En idé är att utgå från den 

uppföljningsmodell som utarbetats i och med hållbar upphandling och fylla på med frågor kring 

övriga krav. Den bristande uppföljningen som finns generellt skapar vissa problem. Dels finns det de 

leverantörer som jobbar aktivt med miljöfrågor och som har ett ambitiöst miljöarbete som blir arga 

då landstinget ställer krav som aldrig följs upp. Dels finns det dem som kanske inte arbetar lika 

ambitiöst med miljöfrågor som ändå kryssar i att de arbetar med det ena eller det andra, eller 

uppfyller de ställda kraven trots att de inte gör det, i vetskap om att det ändå aldrig följs upp. 

Miljöcontrollern på SLL Miljö utrycker sig såhär angående detta: 

 Så det är jävligt dåligt helt enkelt. Dålig användning av skattebetalarnas pengar (Miljöcontroller på 

SLL Miljö, 100118). 

Det görs inga kemiska analyser eller andra tester för att kontrollera om det som leverantören säger 

stämmer utan man litar på sin leverantörer: 

Intervjuare: Litar man på sin leverantör? 

Avtalscontroller, SLL Upphandling: Ja det måste du ju göra. 

Intervjuare: Mm. Och då litar man även på att dom litar på sin leverantör? 

Avtalscontroller, SLL Upphandling: Ja så måste det ju vara. 

Intervjuare: Går det att göra på nåt annat sätt? Eller vad är det som gör att man, att det måste vara 

så? 

Avtalscontroller, SLL Upphandling: Ja alltså vi har ju inte, vi har ju inte kapaciteten och möjligheten 

att gå in och göra analyser. 
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Miljöcontrollern på SLL Miljö menar att det enklaste sättet att följa upp krav är att fråga leverantörer 

ansikte mot ansikte, då det är svårt för en leverantör att ljuga någon rätt upp i ansiktet (091008). 

Landstinget ställer krav på seriositet i företagen de har relationer med vad gäller omsättning och 

stabilitet, vilket anses borga för någon typ av trygghet. I det fallet med textilservice handlar det 

dessutom om långa kontrakt och en lång relation: 

och har man en affärsrelation med nån i fem år så kan man ju inte gå omkring och inte lita på 

varandra (Miljöcontroller på SLL Miljö, 100118). 

De litar även på att leverantörerna i sin tur ställer krav på sina leverantörer, och kontrollerar dem: 

Och det är dom (syftar på de närmaste leverantörerna) vi ska kontrollera. Sen måste vi lita på att det i 

systemen fungerar så att det blir råttan på repet och det gör vi ju i dom sociala frågorna så gör vi ju 

revisioner då där vi kollar på plats, ja, har det löpt igenom som det ska. För våran uppgift är att ha 

koll på våra leverantörer, vi kan inte ta nåt stort samhälleligt ansvar och liksom ha koll på liksom en 

hel kedja (Miljöcontroller på SLL Miljö, 091008). 

Däremot så tror man inte att leverantörer skulle uppleva det som stötande om man gjorde mer 

tester, snarare att det skulle vara välkommet då många vill visa att de gör rätt (Miljöcontroller på SLL 

Miljö, 100118). 

Under den utbildning för landstingets miljösamordnare i verktyget i miljöanpassad upphandling som 

observerades under studien hade deltagarna flera frågor kring uppföljning och kontroll och det var 

tydligt att just detta var ett område som inrymde många frågetecken. En person undrade hur man 

ska kunna veta vilka ämnen som finns i varorna. Hon fick till svar att det är bra att begära en 

materialdeklaration och att kräva intyg från leverantörerna på att de ska ha testat sin vara hos en 

oberoende kontrollant, något som dock ökar kostnaden för varan. Dessutom kan förekomsten av 

miljömärkningar ses som ett tecken på att varan är testat. En annan fråga rörde hur noga man ska 

följa upp sina krav, hur långt kontrollen sträcker sig, om man t.ex. ska kontrollera certifikat som 

leverantören lämnar eller om man ska lita på att det stämmer? Svaret var att det räcker att få ett 

säkerhetsdatablad och man behöver inte kontrollera om det som står i det stämmer utan man måste 

lita på det som leverantören anger (Deltagande observation, utbildning för verktyget i miljöanpassad 

upphandling 091204). Det här är ett genomgående budskap från de jag talat med: man ska lita på 

sina leverantörer. Det finns inget utrymme för några extra kontroller, stickprov eller analyser. 
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5.5. Lagstiftningens begränsningar 

Landstinget har inte samarbetat med sina leverantörer kring framtagandet av kemikaliekrav och 

utfasningslista, helt enkelt därför att lagen om offentlig upphandling hindrar ett sådant samarbete. 

Alla leverantörer måste behandlas lika och därför kan inte en leverantör tillåtas ha synpunkter, i så 

fall måste alla tänkbara leverantörer tillfrågas, vilket är en omöjlighet (Miljöcontroller på SLL Miljö, 

100118). Det här är något som även leverantörerna har reflekterat kring och upplever som ett ganska 

stort problem. På Textilia händer det att man inte förstår de krav som ställts av landstinget, vill ha 

förtydliganden eller på annat sätt vill diskutera kraven. Den enkla vägen för Textilia skulle ju vara att 

fråga landstinget: Vad menar ni? Hur har ni tänkt här? Det är dock inte så lätt som det låter, och det 

är lagen om offentlig upphandling som gör det svårt för Textilia att ha en dialog med landstinget, 

eller snarare, det är svårt för landstingen att ha en dialog med Textilia. Landstinget får inte ha en 

dialog med Textilia under ett upphandlingsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling, då det 

riskerar att ses som partiskt och det blir därför svårt för Textilia att föra fram sina synpunkter på 

kraven. Det ska dock framhållas att Textilia menar att landstinget gör rätt när de inte har kontakt 

med Textilia kring de här frågorna: 

jag tror nog att dom tolkar lagen om offentlig upphandling rätt när dom är lite försiktiga i det här, 

men det ställer ju, det ställer till det, men det är också bra för det hade varit farligt om ett företag 

hade fått diktera villkoren ( Miljö- och kvalitetschef på Textilia, 100126). 

På Textilia upplever man att det saknas ett forum där det är fritt fram att diskutera krav med 

landstinget, där de tillsammans kan diskutera sig fram till vad som är de bästa och mest effektiva 

kraven. På Textilia föreslår man Standardiseringsgrupperna på SIS (Swedish Standards Institute) som 

ett lämpligt forum för denna dialog:  

Så det är väl, alltså såna möten där man liksom, där miljö- och kvalitetsfolket diskuterar här vill vi, det 

här vill vi åstadkomma, och sen har man en öppen diskussion om hur gör vi det på bästa sätt, med 

textilfolket och ha kvar finish och ytbehandling och allt, alla dom här sakerna. Den diskussionen tror 

jag är jätteviktig och den tror jag att man skulle kunna hålla i det forumet (Miljö- och kvalitetschef på 

Textilia, 100126). 

Där finns även Textilias konkurrenter med, vilket borde göra det till ett acceptabelt forum för 

landstinget att diskutera sina krav i (Textilchef på Textilia, 100126). Ett generellt problem med de 

offentliga organisationer som Martinson levererar till är att det sällan lämnas några prognoser kring 

vilka mängder som planeras köpas in under det närmaste året. Samtidigt måste Martinson garantera 

en leveranstid, vare sig det gäller tusen eller tio tusen plagg. Det kan skapa problem om det 
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oförberett kommer en stor order, vilket i sin tur direkt påverkar villkoren och förhållandena hos 

leverantören, till exempel gällande övertid eller semester. Detta gäller dock inte Textilia, då de är en 

privatkund. Ett annat exempel där LOU kan medföra problem för leverantörerna är att offentliga 

upphandlingar har fasta priser för ettårsperioder. Sker då något oförutsägbart, som den globala 

krisen med valutor och råvarupriser 2008, finns ingen möjlighet till omförhandling, och det är 

leverantörerna som får ta smällen. Levereras inte varorna i tid eller om andra kontraktsbrott sker kan 

det dömas ut leveransförseningsvite. Detta upplevs rimma illa med socialt ansvarstagande: 

vissa av upphandlingsvillkoren är motstridiga mot socialt ansvarstagande. Det är dom, anser jag i alla 

fall, inom offentlig upphandling (Produktchef på Martinson, 100208). 

På Martinson har man också försökt få feedback från de landstingsrepresentanter som besökte deras 

fabrik i Indien, men utan gehör. Kanske kan det också bero på lagen om offentlig upphandling, att det 

är svårt för landstinget att informera och ha kontakt med leverantörer (Produktchef på Martinson, 

100208). 

 

5.6. Avslutande kommentarer 

De tre textila upphandlingar som presenterats i denna rapport är alla gjorda innan landstingets nya 

kemikaliekrav tagits i bruk. Det innebär att utfasningslistan och kemikaliekraven inte har applicerats 

vid någon av de tre senaste upphandlingarna inom textilområden. Det går därmed inte att säga något 

om hur kemikaliekraven används i praktiken på området textil eller vilka resultat de ger. I kommande 

utlysningar är det dock tänkt att kemikaliekraven ska finnas med, men med hänvisning till 

sekretessbestämmelser är det inte möjligt att få information om vad anbuden innehåller innan de är 

publicerade offentligt. 

Förutom att det är ett nytt arbete så finns det en annan aspekt som gör det svårt att förstå hur det 

kommer att fungera praktiskt. Det är den grad av frivillighet som finns inbakat i kraven. Dels så är det 

upp till respektive upphandlare att bedöma och ställa relevanta krav, och det är oklart vad denna 

frihet kommer att innebära för uppfyllandet av de uppsatta miljömålen. Det saknas en funktion som 

kontrollerar att alla ställer så hårda krav som är möjligt och som bidrar till att kemikaliemålen 

uppfylls. Det finns en uppenbar risk att upphandlare väljer att ställa lite för låga krav av rädsla för att 

göra fel och få göra om.  

Alla landstingets verksamheter ska använda sig av miljöprogrammet och utfasningslistan och det ska 

även gälla externa aktörer som levererar till landstinget, men å andra sidan finns endast en 
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rekommendation att entreprenörer till landstingets bolag ska använda sig av detta. I 

textilserviceavtalet ingick som redovisats ovan krav kring både ekologisk bomull, diverse kemikalier 

och att leverantören ska ha ett miljöarbete. Min intervju med upphandlaren på SKL Kommentus, som 

varken kände till landstingets miljöprogram eller deras pågående kemikaliearbete, gjorde mig 

däremot fundersam på hur väl det här arbetet sprids, och vilka som berörs. Visserligen var de nya 

kemikaliekraven inte i bruk vid tiden för upphandlingarna, men att hon inte ens fått kännedom om 

dokumenten i efterhand är anmärkningsvärt, då arbetet med en ny anbudsförfrågan redan påbörjats. 

Hennes okunskap kring de krav som faktiskt ställdes vid de senaste upphandlingarna samt den totala 

bristen på uppföljning bidrar också till frågetecken kring SKL Kommentus kompetens i fråga om att 

ställa miljökrav i upphandlingar. 

  

6. Kunskap om kemikalier och kemikalierisker 
 

På SLL Miljö finns kompetens och kunnande kring kemikalierisker. När jag frågar om risker med 

kemikalier i textil får jag svar som täcker in en stor del av produktionskedjan. Miljöcontrollern på SLL 

Miljö beskriver att det finns risker från bomullsproduktionen, via trådtillverkning, spinnerier, 

färgning, stickning och i syfabrikerna och att de är av olika natur, dels de som ger påverkan på 

naturen, dels risker för människorna som jobbar med det (091008). Kommunikatören ger en liknande 

beskrivning och tar upp olika typer av risker: vid tillverkning, avfall, arbetsmiljön för de anställda och 

vid användningen av textilen. Hon menar att det finns risker kopplat till det vi får i oss genom 

produktion och användning, men också det som hamnar i miljön, både i produktions- och i tvättfasen 

(091027). I intervjuerna med personer på SLL Miljö framkommer ett helhetsperspektiv på risk: 

det är ju risk hela vägen, kan man säga (Miljöcontroller på SLL Miljö, 091008). 

jag tycker det finns en riskbild med från början, alltså från start till slut egentligen (Kommunikatör på 

SLL Miljö, 091027). 

Hos de två upphandlare jag intervjuat fanns inte samma kunskapsnivå. Varken avtalscontrollern på 

SLL Upphandling eller upphandlaren på SKL Kommentus kunde ge något svar på frågan: vad finns det 

för risker kring användningen av kemikalier i textil? 

Det vet inte jag, jag har ingen aning om dom här, om dom bitarna (Avtalscontroller, SLL Upphandling, 

091022). 
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Oj, den kan jag nog inte svara på (skrattar), där är jag inte så insatt så jag vet inte riktigt vad jag ska 

tycka om det. (…) Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det, risk, ja, eftersom jag inte är så insatt liksom 

i dom här produkterna har jag svårt att kanske svara på nåt sätt nu vad, svår, alltså det, ursh, jag 

kanske inte ens ska gissa(Upphandlare på SKL Kommentus, 091027). 

 

6.1. Landstingets tillgång till kunskapskanaler och nätverk 

Kunskapen verkar främst finnas hos SLL Miljö och i mindre utsträckning hos upphandlarna. Det för 

oss vidare till frågan om tillgången till kunskapskällor. Jag frågar vidare om hur de skaffar sig kunskap, 

eller kan skaffa sig kunskap om de skulle vilja, kring kemikalier i textil. Avtalscontrollern på SLL 

Upphandling är själv inte delaktig i något kunskapsarbete kring kemikalierisker, men har å andra 

sidan en ganska nära kontakt med SLL Miljö, och därmed också en nära tillgång till kompetensen som 

finns där. 

Intervjuare: Nej. Har ni nåt kunskapsarbete för att öka kunskapen kring risker med kemikalier i textil? 

Avtalscontroller, SLL Upphandling: Nej. Nej.  

Intervjuare: Den kunskap som finns i organisationen kring dom här frågorna, var finns den? 

Avtalscontroller, SLL Upphandling: Ja, det är väl miljöavdelningen och det är väl då dom kemister som 

finns ute i landstingets verksamheter och vi har ju då en toxikolog som är inblandad och vi har ju även 

hygienläkare inblandade i det här. 

Avtalscontrollern brukar till exempel kontakta Kommunikatören på SLL Miljö (som även har hand om 

kemikaliefrågor) om det är något speciellt kring kemikalier denne undrar över. Kommunikatören har i 

sin tur tillgång till kemikaliedatabaser och annan kunskap. För upphandlaren på SKL Kommentus är 

det längre till kunskapen. Denne söker främst via Internet och har endast begränsad kontakt med SLL 

genom sin enda kontaktperson där: 

Intervjuare: Om du nu vill skaffa dig mer kunskap om kemikalier i textil, vart vänder du dig då? 

Upphandlare, SKL Kommentus: Ja alltså det blir ju, om jag nu behöver säg för en upphandling så att 

säga, det är klart, då går jag in på nätet då och googlar fram liksom diverse vad finns det liksom, vad 

är det, vad ska jag titta på, på vilka hemsidor ska jag gå in och sånt där då så det är den vägen jag 

hämtar nog lite mer information. 

Intervjuare: Är det några speciella sidor du går till? 
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Upphandlare, SKL Kommentus: Nej alltså jag brukar ju via Google söka om det är nåt med kemikalier 

till exempel då, och sen så kanske jag får upp olika träffar och så går jag in på dom sidorna för att 

kolla då, när jag inte vet. Det är klart, vet jag att ja men där går du in, som nu jag vet det här med 

miljöstyrningsrådet, ja då brukar jag alltid gå in där då, men liksom saknas nånting där, då googlar 

jag bara för att se vilka sidor jag får träff på och så går jag in och läser och kollar vad som står i dom 

då. Och är det så att det finns nån branschorganisation inom ett visst område, eller en viss bransch, 

då tar jag kontakt med den också för att liksom kolla vad dom säger. För det är också viktigt, för då 

har man en som är i alla fall neutral, alltså branschorganisationen. Då kollar man med dom för att se 

vad, ja, hur jag, vad jag ska tänka och hur jag ska göra och sånt där och vad dom tycker då, vilka tips 

dom kan ge då innan. 

Inte helt otippat märks en stor skillnad mot SLL Miljö där det finns fler kanaler för 

kunskapsinhämtning: 

Intervjuare: Ja, hur skaffar ni er kunskap om kemikalierisker här? 

Kommunikatör, SLL Miljö: Jag har skaffat mig väldigt mycket kunskap, om jag pratar om mig själv då 

eftersom jag har ansvar för det området så har jag ju jobbat mig till väldigt mycket kunskap, alltså 

jag har jobbat med riskbedömningar och jag har jobbat med inventeringar i verksamheterna så jag 

har sett vad de har för hantering och vad de jobbar med så jag har liksom den biten. Men sen så 

samlar jag gärna in information igenom olika kemikaliedatabaser, alltså, kemiska ämnen. Vi har en 

kemikaliedatabas som heter KLARA, där får du jättemycket kunskap. Sen är jag inne på 

kemikalieinspektionens hemsida, jag har även kontakt, jag skulle kunna, jag ringer upp dem ibland 

om det är nånting, alltså, och pratar med dom (…) De är jätteduktiga, de är experter på olika så, så 

mycket deras hemsida, men även att jag kan ringa och fråga dom om det är nånting. Vi tar även in 

dem som föreläsare ibland för att de har verkligt smal kunskap inom sina olika områden. Sen tycker 

jag att Naturskyddsföreningen också, när dom gör sina dom här rapporterna om olika, alltså 

kemikalier i plasttofflor och allt sånt där, då är jag också inne och läser och samlar in lite, det blir 

oftast lite mer, kanske lättillgänglig, rolig kemikunskap om man ska ha nån föreläsning eller nånting, 

då kan man plocka in lite av dom grejerna som dom har gjort. Men själva grunden är nog, alltså dels 

att man har kunskaper om kemikalier och sen att kemikalieinspektionen är jättebra. 

Det förekommer en tydlig skillnad i kunskapsläget hos miljöavdelningen respektive upphandlarna, 

något det också finns en medvetenhet kring hos de på landstinget som arbetat med att ta fram 

kemikaliekraven. Under arbetet med kemikalier och kemiska produkter konstaterade arbetsgruppen 

att kompetensen för att kunna byta ut farliga kemikalier i verksamheterna varierade inom 

landstinget, och att alla avdelningar inte besitter den kvalificerade kemiska kompetens som krävs för 
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att kunna avgöra utbyten av kemikalier. De föreslog därför att de verksamheter som saknar detta bör 

få stöd. Landstingets miljöavdelning fick en central ansvarsroll i kommunikation och information 

kring risker och kompetensstöd (Stockholms läns landsting, Utfasning av farliga kemikalier:6). I det 

fortsatta arbetet med att ta fram kemikaliekravspecifikationerna gjordes även intervjuer med 

landstingets upphandlare och det visade sig att rutinerna såg olika ut för olika upphandlare och att 

samarbetet kring att ställa miljökrav var begränsat (Utfasning av miljö- och hälsofarliga kemikalier i 

varor och förbrukningsartiklar i enlighet med Stockholms läns landstings miljöprogram miljö steg 

5:21). Resonemang i samma rapport visar att det inte är helt lätt att kombinera användarvänliga 

kravspecifikationer med syftet att nå målen med dem, och att vissa grundläggande kunskaper om 

miljökrav därför krävs av användarna (2009:22). Dels behövs grundläggande utbildning kring 

kemikaliers miljöpåverkan, dels behövs utbildning i själva systemet med kemikaliespecifikationerna 

och utbildningen behöver kompletteras med kontinuerlig rådgivning från t.ex. SLL Miljö (2009:26). 

Utbildningar av de slag som identifierades har nu börjat hållas för upphandlare, miljösamordnare och 

andra. Detta arbete beskrivs vidare under kapitel 6.2.1. om utbildningsinsatser. 

 

6.1.1. Nätverkande 

Det största nätverket på området som landstinget deltar i är den Nationella Substitutionsgruppen, 

ett nationellt samarbete med andra landsting, universitet och högskolor kring kemikalier. Nätverket 

startade 2006 på initiativ av Karolinska Institutet (KI) och består i dagsläget av ett tiotal 

upphandlande organisationer. En grupp arbetar med kemikalier i varor och där samarbetar man med 

miljöstyrningsrådet, och på så sätt kan kunskapen därifrån spridas till rådets föreskrifter24. 

Tillsammans utbyter man erfarenheter och försöker hitta ersättare och byta ut farliga kemikalier mot 

mindre farliga. Man utarbetar krav och kontaktar leverantörer och försöker samordna sig kring 

uppköp och varor. Båda personerna från SLL Miljö som intervjuats i denna studie sitter med i 

gruppen som centrala representanter. Det finns också en intern kemikaliegrupp där 

miljösamordnarna träffar kommunikatören på SLL Miljö och diskuterar möjliga ersättningskemikalier 

och annat. Miljöchefen på SLL figurerar i olika externa sammanhang, bland annat är hon ordförande i 

den svenska grupp som arbetar med att arbeta fram en ny standard för socialt ansvarstagande, ISO 

26000 (Miljöcontroller på SLL Miljö, 091008). 

                                                            
24 http://www.msr.se/sv/om_oss/Samarbeten/Nationellt/Nationella-substitutionsgruppen-for-kemikalier-i-

varor/ Hämtad 2009-12-22 
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6.1.2. Studieresa till Indien 

I och med arbetet med uppförandekoden reste representanter från de tre landstingen till 

textilstaden Tirupur i Tamil Nadu i södra Indien våren 2009 tillsammans med Swedwatch och den 

lokala organisationen SAVE (Social Awareness and Voluntary Action). Det var den första resa som SLL 

gjorde till produktionsland. De besökte bl.a. textilfabriken HiTech Garments och färgeriet och 

vattenreningsverket som är kopplat till denna fabrik, vilka levererar till landstinget. Landstingets 

leverantör Textilia har kontrakt med Martinsson som levererar patientkläder, och Martinsson köper i 

sin tur in från HiTech Garments (Leverantörskedjor beskrivs närmare i kapitel 8). Region Skåne har 

sitt eget tvätteri och har därmed eget avtal med Martinson. Det var den kontakten som gjorde att de 

kunde besöka fabriken överhuvudtaget (Miljöcontroller på SLL Miljö, 091008). Det var samma 

fabriker som besöktes som var med i Swedwatchs granskning 2006, och det hade skett stora 

förändringar sedan dess. Miljöcontrollern var med på denna resa och dennes reflektion över vad de 

såg i produktionsfabriken, på färgeriet och på vattenreningsverket var att det nu ”såg bra ut”. Detta 

har enligt miljöcontrollern skett som ett resultat av att landstinget ställer krav på Martinson och 

Martinson ställer krav på sina leverantörer, krav som lett till en rad förbättringar kring allt från 

ventilation och färgerier till vattenrening, minimilöner och barnarbete. Hur investeringarna 

finansierats vet inte miljöcontrollern. De observerade även textilarbeten som görs hemma hos folk, 

t.ex. broderisömnad eller att klippa bort trådar, där de tjänar ännu sämre än i fabrikerna. Om detta 

har någon koppling till landstingets produkter är inte säkert, men miljöcontrollern menade att detta 

inte är något som SLL har möjlighet att påverka. De besökte också andra fabriker som inte var knutna 

till landstinget där förhållandena var betydligt sämre och staden i stort visade tecken på stora 

miljöproblem. Det fanns ett stort medvetande i staden om miljöproblemen, och media rapporterade 

nästan dagligen om olika problem, men stadens miljöförvaltning inte vill låtsas om problemen. 

Konkurrensen mellan produktionsländerna har hårdnat och realpriserna har gått ner på grund av 

hård prispress från uppköparna: 

om inte Indien ger dom lägsta priserna så går man till Kina som är billigare eller alltså, det finns 

liksom inte, dom känner sig helt låsta i det här liksom, för att köparna är så otroligt prispressade 

(Miljöcontroller på SLL Miljö, 091008). 

Studieresan till Indien gav gruppen många nya insikter. Några slutsatser var följande: 

• Spårbarhet och krav i nedstigande leverantörsled är väldigt viktigt eftersom det är där den 

stora påverkan sker. Ställs inga krav på underleverantörerna så missar man det mesta. 
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• Man bör sträva efter levnadslöner. Minimilöner är inte tillräckligt för att leva på. 

• Det är inte svårt att få kunskap om hur det ser ut i produktionslandet om man bara försöker 

• Miljöproblem och de sociala frågorna är väldigt tätt sammankopplade, vid miljöproblem så är 

det människor som drabbas på ett helt annat sätt om man jämför med hur det är i Sverige – 

därför är miljökrav ett måste. 

• Med materialval kan man göra mycket, och för att kunna välja material krävs kunskap. Att 

t.ex. ha oblekta kläder skulle ta bort miljöpåverkan i ett helt produktionsled  

• Man kan göra vinster med långa kontrakt och en tillverkare samt ha framförhållning och 

lagerhållning 

• Viktigt med revisioner och verifikat samt en uppföljningsmodell 

(Slutsatser baserade på intervju med miljöcontroller på SLL Miljö, 091008, samt PowerPoint 

presentation av Social hållbarhet, Huddinge 091008).  

När miljöcontrollern på SLL Miljö berättade om deras studieresa till produktionsfabriker i Indien i 

samband med projektet Hållbar upphandling så framstod kunskapen som de fick på plats som 

otroligt värdefull för att förstå kemikalierisker och problem kopplade till textilindustrin och hur man 

ska kunna arbeta med att minska dem, samtidigt som det upplevdes vara ganska enkelt att få dessa 

kunskaper. Det krävdes i princip en studieresa på fem dagar. Här fick de insikter kring problematiken 

med kemikalier som de själv upplevde som väldigt värdefull kunskap, som också kommer bidra till att 

de både förändrar sina krav och ställer nya, och även förändrar uppföljningsarbetet med Textilservice 

(Miljöcontroller på SLL Miljö, 091008). De som reste till Indien hade, förutom en person, inte så 

mycket egen kunskap om textil. Väl hemma från Indien, med dessa ovanstående intryck i bagaget, 

har man stött på visst motstånd från personer med mer kunskap inom textilområdet när man 

berättat om intrycken. Då har man upplevt att man inte har så mycket att sätta emot. Intryck hos 

personer med ganska låg textilkunskap, men däremot hög miljökunskap, står mot kunskapen hos 

textilfolket (Miljöcontroller på SLL Miljö, 100118). ”Den landstingsblå färgen” är ett exempel där de 

som utformar miljökrav och textilleverantörer inte har samma uppfattning, vilket jag återkommer till 

i kapitel 8.4. 

 

6.2. Leverantörernas tillgång till kunskap och nätverk 

På Textilia är det nära till kemikalieexpertisen. När de behöver extra kunskap för att göra 

bedömningar eller tester så vänder de sig till antingen sina egna leverantörer, Sverea eller textil- och 

läderlaboratoriet i Stockholm. Ibland skickar man textilier för test till Sverea (Textilchef på Textilia, 
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100126). Kemikalieinspektionens priodatabas används för att se om det finns någon aktuell 

information kring de kemikalier man använder. Textilia har kännedom om landstingets 

utfasningslista. De menar att tydliga kundkrav är jätteviktigt, och att denna lista är ett tydligt sådant 

(Miljö- och kvalitetschef på Textilia, 100126). Däremot upplever de inte att landstingets 

utfasningslista innebär några förändringar för dem. De har gått efter miljöstyrningsrådets kriterier de 

senaste åren, och de upplever inte att utfasninglistan skulle innebära några förändringar i jämförelse 

med de krav som ställs miljöstyrningsrådets kriterier (Textilchef på Textilia, 100126). Textilia 

använder sig främst av svenska företag, vilket de menar säkerhetsställer god kvalitet och kunskap: 

Och det är ju därför som vi använder oss utav i första hand svenska företag för vi vet att dom har 

kunskapen om det här med svensk standard, dom sitter själv med i svensk standardgrupp och dom 

vet vilka krav och vad vi ställer så man måste liksom inte gå in och lusläsa allt det finstilta på samma 

sätt. Man vet att kunskapen finns där. Sen måste man ju alltid kolla det (Textilchef på Textilia, 

100126). 

Martinson finns med i flera nätverk där kemikaliefrågor diskuteras. De är med i TEKO-industriernas 

kemikaliegrupp, SIS standardiseringsforum (Martinson deltar i två standardiseringsprocesser i SIS, 

dels i teknisk kommitté 323 för sjukvårdstextilier och teknisk kommitté 333 för operationstextilier) 

och genom Kwintetgruppen25 är man med i Sverea/IVF. Genom dessa nätverk får man kunskap och 

information, bevakar myndighets- och lagkrav och man kan påverka framtagning av nya kriterier. 

Martinson har använt sig av frivilliga märkningar, främst Öko-tex, på materialnivå men inte 

produktnivå. Efterson Martinsons kunder har så olika och specifika krav så är det svårt och dyrt att 

göra märkningar på produktnivå: 

Hade vi haft ett eget katalogsortiment som ligger på hyllan, då hade vi kunnat göra det. Men i och 

med att det är kunderna som vill ha sina egna modeller och anpassningar och märkningar så blir det 

kundunikt, och då blir det jättesvårt (Produktchef på Martinson, 100208). 

På Martinson har man själva inhämtat kunskap om SLL: s utfasningslista och miljöprogram genom 

Internet. 

 

6.2.1. Gemensamt kunskapsforum för textil och miljö 

På Textilia berättar man att man upplever att det saknas en helhetssyn när man ställer miljökrav från 

de upphandlande organisationernas sida. De som utarbetar kraven har oftast mycket god kompetens 

inom området miljö, men kanske inte lika god kännedom om textil och textilberedning. Tidigare 

                                                            
25 Leverantörer av arbetskläder, bl.a. Fristads. www.kwintet.com 
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hanterades miljö- och sociala frågor inom SIS standardiseringsforum, men i och med att frågorna fått 

ökad uppmärksamhet de senare åren och miljöavdelningar tagit över ansvaret för den har dessa 

frågors utrymme inom SIS minskat. Textilchefen på Textilia menar att detta bidragit till att man mist 

lite av kontinuiteten och att det blivit mer ”spretigt”. Landstingen, genom Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL), har blivit mindre delaktiga i SIS och istället har miljöfrågorna tagits upp hos 

miljöavdelningarna, men utan att föras tillbaka till SIS. 

Om det hade vart en aktiv delaktighet ifrån dom här representanterna som sitter i dom två 

arbetsgrupperna på SIS, hade man då ifrån där haft kanske haft med någon miljörepresentant ifrån 

landstingen, nu har man med hygienfolk, vårdfolk men man har inte mer någon miljörepresentant 

(Textilchef på Textilia, 100126). 

Detta har gjort att fokus i SIS främst har blivit kvalitet, främst på användaren men inte på de 

omgripande frågorna. Textilia menar att de själva och andra landstingstvättar försökt föra in 

miljöfrågorna i SIS, men att det för att det ska fungera fullt ut måste bli ett ökad deltagande från SKL. 

Fördelen, som de ser det, med standardiseringsforumet och standardiserade krav är att det blir 

lättare för leverantörerna att veta vad som gäller när hela Sverige arbetar efter samma standard, 

man ”pratar samma språk” och har gemensamma definierade termer, för t.ex. ekologisk bomull, och 

det blir lättare att producera större mängder när flera efterfrågar samma sak. Kraven som Textilias 

kunder ställer idag kan variera och detta kan göra det svårt att hitta leverantörer: 

En del kan säga att vi ska ha såhär mycket kravmärkt bomull och några andra säger men vi ska ha 

babykläder med EU-blomman (…) Och är det små beställningar så blir det svårt att hitta dom som vill 

leverera det (…) att vem vill leverera det här till det här priset och dessutom gå igenom en EU-

blomscertifiering för en liten serie? (Miljö- och kvalitetschef på Textilia, 100126) 

Små beställningar gör det inte bara svårt för Textilia, utan kan även ha effekter i stort på 

leverantörernas förhållanden: 

För det är ju liksom såhär, små beställningar det ställer till det. (…) När vi gör komplicerade 

beställningar, sena beställningar, då försämrar vi arbetsmiljön för våran leverantör. Så direkt funkar 

det. Så ju tydligare vi kan vara, ju mer långsiktiga vi kan vara, desto bättre kan dom planera sin egen 

verksamhet och då bygga, få en bättre arbetsmiljö (Miljö- och kvalitetschef på Textilia, 100126). 

Istället för att varje landsting sätter upp egna krav är Textilias förslag att man arbetar in miljö- och 

sociala frågorna i SIS, då de menar att det får ett mycket större genomslag. Det blir mer komplicerat 

för leverantörerna med flera olika krav (Miljö- och kvalitetschef på Textilia, 100126) I de två 

textilgrupperna som finns inom SIS finns också kompetensen som behövs för att bedöma krav: 
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I den här standardgruppen då som finns på SIS, där finns ju både leverantör och där finns tvätterier, 

där finns textilhögskolan och alla, alltså så att det är ett jättebra nätverk plus att du har erfarenheter 

från alla dom olika delarna och du får svar på frågan direkt. (…)inom den standardgruppen så har 

man ju också ett nordiskt samarbete (Textilchef på Textilia, 100126). 

Ofta definierar kunderna inte vad de menar och ett exempel som nämns är ekologisk bomull. Det här 

kan ställa till problem för leverantörerna. Miljö- och kvalitetschefen påpekar att det är viktigt att 

kraven specificeras noga, till exempel vad menar man med ekologisk bomull? 

Och ska man ha ekologiska lakan då har man problem, för det är inte 100% bomull utan det är ju 

polyester då. Och hur klassar man polyestern då? Polyester är ju baserat på olja. Menar man då att 

man vill ha 100% ekologisk bomull och återvunnen polyester eller? Och sen är ju frågan, finns det ens 

en organisation som certifierar det här när det blir den här blandningen? Är det nån som kan ge oss 

det här kvittot? Så det, det ställer till det lite då. Men alltså, ju tydligare kraven blir och starkare, då 

kommer ju marknaden anpassa sig. Då kommer det finnas en märkning så småningom, om det är det 

man vill (Miljö- och kvalitetschef på Textilia, 100126). 

Miljö- och kvalitetschefen på Textilia berättar vidare att miljöavdelningarna självfallet är väldigt 

duktiga på miljöfrågor och hållbarhetsfrågor, men att koppling till och kompetens för att bedöma 

vilka krav som är relevanta inom textil saknas. Det kan leda till att krav ställs som slår fel just på textil, 

eller som krockar med andra krav: 

Som upphandlare blir man ju påverkad av nånting. Då kan det bli ett jättelitet krav som man har nån 

på avdelningen som är jätteintresserad av och då sätter man in det kravet och så kanske det krockar 

med standardkrav till exempel. Det är det som är riskerna då, som vi ser (Miljö- och kvalitetschef på 

Textilia, 100126). 

Textilias textilchef menar att det ligger okunskap bakom denna utveckling, att personer på mindre 

landsting och kommuner inte hinner skaffa sig all kunskap som behövs för att kunna ställa adekvata 

krav, något som också skulle vara ett argument för att ta upp frågorna i SIS. Även på Martinson 

menar man att det helt saknas dialog med upphandlade enheter och att SIS standardiseringsforum 

troligtvis kunde vara ett bra forum för sådan dialog. Dock blir man oroad av att SKL dragit ner kraftigt 

på bidraget till SIS, vilket man befarar kan leda till att det inte finns något standardiseringsforum om 

några år, vilket i sin tur kan innebära att varje landsting utarbetar sina egna standarder, vilket skulle 

göra det ännu svårare för leverantören (Produktchef på Martinson, 100208). 
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6.3. Prioriteringar 

Upphandlarna har en mängd faktorer att ta ställning till vid en upphandling. Vid en utbildning för 

verktyget för miljöanpassad upphandling presenterades en lista med ett antal frågor som kan vara 

viktiga att ställa så att ens prioriteringar medför att miljökraven ger hög miljönytta. 

Den enligt landstinget önskade prioriteringsordningen vid bedömning av varor och tjänster är: 

1. Funktion, kvalitet och kundnytta 

2. Säkerhet och hälsa 

3. Miljö 

4. Ekonomi 

(Utbildning för verktyget i miljöanpassad upphandling 091204). 

I en av landstingets interaktiva miljöutbildningar som vänder sig till alla landstingets medarbetare 

finns följande information: 

Vid val av produkt måsta alltid funktionen prioriteras först. En miljöanpassad produkt med dålig 

funktion riskerar att bli en större total miljöbelastning. (SLL och miljön – grundutbildning). 

Förutom miljö- och kemikaliekrav så finns det andra faktorer som styr landstingets val av textila 

produkter. Hygien och hälsa är centralt, säkerhetsstandarder och uppfattningar hos personalen om 

vad de vill ha och inte ha. Det kan bli krockar mellan miljökrav och t.ex. hygienkrav, och patienters 

hälsa går alltid först (Kommunikatör på SLL Miljö, 091027). Avtalscontrollern på SLL Upphandling 

menar att det viktigaste han har att ta hänsyn till i textilserviceavtalet är att det blir helt rent när 

textilen tvättas. Det här berör tvättskedet och vilka tvättkemikalier som används. Textilen kan i vissa 

fall vara svårt nedfläckad eller smittfarligt, då kan det vara nödvändigt att ta till starkare kemikalier 

för att textilen ska bli ren (091022). Det kan också finnas idéer bland personalen som använder 

kläderna om hur de ska se ut, att de vill ha sina arbetskläder på ett speciellt sätt. Inom sjukvården 

kan det vara så att produkter måste användas som är miljöfarliga för att det räddar liv. Det här gäller 

inte textilier utan generellt. Miljön får stryka på foten om det inte finns något alternativ till en 

produkt som krävs inom sjukvården (Miljöcontroller på SLL Miljö, 100118). 

Perspektivet inom Danderyds sjukhus är att funktion, hygien, miljö och kvalitet alla är viktiga faktorer 

att ta hänsyn till i sjukvårdstextilen. Funktion och hygien är viktigast. Funktion kan vara t.ex. täthet i 

operationstextilier och att patienter inte ska bli allergiska av plaggen. De synpunkter som man fått in 

från personal och patienter har främst handlat om utformning av plaggen. Främst har det handlat om 
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sådant som sitter väldigt nära huden – mössor, munskydd och så vidare. Det finns exempel där 

miljöhänsyn kan krocka med andra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till inom sjukvården, som 

t.ex. hälsa och hygien. Ett exempel är engångskläder som används inom t.ex. operation, som kanske 

inte är det bästa ur miljösynpunkt, men är hygieniskt sett det bästa. En förändring i sortiment som 

gjorts från Danderyds sjukhus sida är att utformningen av vissa personalplagg ändrats av hygienskäl. 

Det är de multiresistenta bakterierna, MRSA, som har visat sig kunna överlever i uppåt ett halvår i till 

exempel rockärmar. En del av problemen med MRSA tros bero på att de stannat kvar i kläder, t.ex. i 

läkarrockens ärmar, och att dessa inte tvättats tillräckligt ofta. För att motverka spridningen av dessa 

bakterier har sjukhuset gått över till kortärmat. De nya rutinerna har däremot drivit upp kostnaderna 

för textilen då den måste bytas och tvättas och därmed också bytas ut oftare. De volymer av textil 

som tas in har följaktligen också ökat, så att personal kan byta kläder oftare (rundabordssamtal, 

Danderyds sjukhus, 100204). 

 

Även för Textilia är funktionen och användarvänligheten viktigast. Detta blir tydligt i sjukvårdstextiler 

som t.ex. Mertex operationskläder. Operationskläder måste ha en skyddande barriär mellan patient 

och läkare, varför de inte skulle kunna bytas mot ett bomullsplagg. Däremot kan kemikaliekrav gå 

hand i hand med användaraspekter, som att kläder till patienter med nedsatt immunförsvar har krav 

på låga kemikalienivåer. Funktion och pris kan bidra till de största krockarna med målen att minska 

kemikalierisker. Om endast priset tillåts styra val av leverantör och produkt skapas stora osäkerheter 

kring hur varorna har framställts, hur arbetsmiljön varit och vilka kemikalier de kan tänkas innehålla. 

Funktions- och kemikaliekrav från kunden kan krocka med varandra om kunskapen om vad som krävs 

i textilberedning saknas (Miljö- och kvalitetschef på Textilia, 100126). Som vi var inne på tidigare har 

Textilia upplevt en del krockar mellan olika prioriteringar när det gäller sjukvårdstextilen. Ett exempel 

är om en kund önskar 100 % oblekt bomull, men även ställer krav på produktens utseende: 

hur ska finishen se ut på det då, har ni tänkt er? Ska vi stå och stryka dom eller accepterar ni att dom 

är lite skrynkliga då? (…) Så då stämmer ju inte det miljökravet stämmer ju inte med det kundens krav 

(Textilchef på Textilia, 100126). 

Det är då återigen viktigt att det finns en dialog mellan ”textilfolket” och ”miljöfolket” så att de kan 

diskutera sig fram till vad de egentligen vill ha; om de kan tänka sig lite skrynkligare kläder för att 

kunna få oblekt bomull, eller om de ska använda en annan kemikalie för att få till det önskade 

utseendet (Miljö- och kvalitetschef på Textilia, 100126). 
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Textilias syn på saken är att det vore bättre för miljöns skull att ställa miljökrav på volymvaror för att 

få större effekt: 

Jag tror alltså för miljöns skull så vore det ju bättre som vi säger om man satsade på en volymvara än 

om man satsar på 200 stycken babyplagg som ska vara i ekologisk bomull. (…) Just den här totala 

helheten, den har man inte riktigt klar för sig när man ställer dom här miljökraven ibland (Textilchef 

på Textilia, 100126). 

Även på Martinson reflekterar man över de prioriteringar som görs inom arbetet med att få bort 

farliga kemikalier ut textil. Man undrar om de krav man ställer verkligen gör mest nytta? Dels så har 

ett rent bomullsplagg andra tvättegenskaper än syntetplagg. Ett bomullsplagg klarar inte tvätt särskilt 

länge, för då bryts bomullsfibern ner. Ett bomullsplagg klarar 15-20 tvättar i en industritvättprocess 

innan den går sönder, vilket gör att livslängden på produkten blir ganska kort, i jämförelse med ett 

plagg i bomull-polyester, som klarar 100-150 tvättar.  

Och då är frågan, har man gjort en egentlig miljöförbättring? (Produktchef på Martinson, 100208). 

Den diskussion som pågår om att öka andelen ekologisk bomull kan också medföra andra 

konsekvenser. Produktchefen på Martinson berättar att de första ekologiskt odlade bomullsplaggen 

som kom var väldigt svaga och höll inte länge. Nu har det istället utvecklats genmodifierad ekologisk 

bomull. En annan förfrågan som kommit upp från kunderna är om det skulle gå att undvika att 

processa vävar helt och hållet, det vill säga varken färga eller bereda dem. Det här skulle innebära att 

textilen krymper väldigt mycket, den blir skrynklig och kan bli väldigt ojämn i färgen samt fläckig och 

flammig. Det här kan ha betydelse för användaren. Om man skulle låta till exempel en patientbyxa 

vara ofärgad så skulle det få som konsekvens att läckage syns väldigt väl. 

Så att frågan är hur långt man är beredd att ge avkall på utseendet i så fall och andra egenskaper? 

(Produktchef på Martinson, 100208). 

 

6.4. Avslutande kommentarer 

Det kan anas ett kunskapsglapp mellan SLL Miljö och upphandlarna, och att kanaler skulle behöva 

upprättas för att förstärka externa upphandlares tillgång till goda kunskapskällor. Det är 

miljöavdelningen som besitter kunskapen i kemikaliefrågor och har tillgång till relevanta 

kunskapskällor och uppdaterad information, men det är också de som har ett ansvar att föra ut den 

till upphandlare och andra genom t.ex. utbildningar, något som också betonats i landstingets egna 
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rapporter. Avståndet till miljöavdelningen kan spela roll för hur mycket av deras kunskaper som 

används, något som de två intervjuade upphandlarnas berättelser speglar, men som å andra sidan 

inte säger något om hur det ser ut generellt. Kunskapsskillnaderna säger heller inte något om 

upphandlarnas möjligheter att ställa rätt kemikaliekrav vid upphandlingar. Kanske tillgodoser 

miljöavdelningens arbete med kemikaliespecifikationer och verktyg för miljöanpassad upphandling 

att miljö- och kemikaliehänsyn kommer med i anbuden, trots bristande kunskaper hos dem som 

utför dem. Även detta är något som kommer visa sig under de kommande åren när kemikaliekraven 

börjar appliceras allt mer. 

Landstingets prioriteringar speglar den typ av verksamhet som bedrivs. Inom sjukvården är det 

viktigare att kvaliteten och hälso- och hygienaspekterna tillgodoses än miljöaspekterna, även om 

t.ex. kvalitets- och hälsoaspekter mycket väl också kan inrymma miljövinster.  

Lagen om offentlig upphandling medför onekligen hinder för kommunikationen mellan leverantör 

och kund kring vad som kan vara de bästa och mest effektiva kraven att ställa. Avsaknaden av ett 

dialogforum där det är tillåtet för landstinget att föra dialog med leverantörer om miljökraven var 

något som nämndes av de båda leverantörerna.  Om landstinget också saknar ett dialogforum är 

oklart, då det inte nämndes av någon av informanterna därifrån, men där de heller inte fick någon 

direkt fråga kring detta. 

 

7. Landstingets kommunikationsarbete 

Ett av landstingets fem identifierade styrmedel för att nå miljömålen i miljö steg 5 är kommunikation. 

Visionen är att landstinget är känt för ett seriöst och vetenskapsbaserat miljöarbete som ger 

banbrytande resultat, ett arbete som appliceras av andra och leder till en bättre miljö. 2011 ska alla 

anställda inom landstinget känna till hur miljöprogrammet berör dem och landstingets bolag och 

förvaltningar är kända som föregångare på miljöområdet inom sina områden. Man har även som mål 

att ha deltagit i minst ett externt samarbete per målområde där man arbetar för att hitta lösningar 

på miljöproblemen (Folder Miljö Steg 5). Senare har man även lagt till att den externa uppfattningen 

av landstinget som föregångare och banbrytande på miljöområdet ska ha förbättrats 2011 jämfört 

med 2006; att den interna kommunikationen av miljöfrågor ska ha förbättrats och att allmänheten i 

Stockholm ska känna till landstingets miljöarbete (SLL Folder: Kommunicera landstingets 

miljöarbete!). SLL Miljös kommunikationsansvarige har kontakt med landstingets 

kommunikationsavdelning och kommunikationsinsatser från miljöavdelningens sida görs ofta i 
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samarbete med kommunikationsavdelningen eller med hjälp av upphandlade konsulter. Landstinget 

har nyligen anställt en miljökommunikatör för att bättre kommunicera miljöarbetet (Kommunikatör 

på SLL Miljö, 091027). 

 

7.1. Kommunikationsstrategi 

SLL har tagit fram en kommunikationsstrategi för kommunikationen av miljöarbetet som gäller under 

perioden 2007-2011. Syftet är att skapa en välfungerande kommunikation som ska underlätta för 

landstinget att nå målen i Miljö steg 5. I strategin dras riktlinjer upp för förbättring av både den 

interna och externa kommunikationen. Strategin utgår från Miljö steg 5 och målar upp ett antal 

kritiska framgångsfaktorer för att lyckas med kommunikationen. Vidare visar strategin på målen för 

kommunikationen, ansvarsfördelning, målgrupper, budskap, riktlinjer och prioriterade kanaler. 

Slutligen visar strategin på rekommenderade arbetssätt (SLL Folder: Kommunicera landstingets 

miljöarbete!). Strategin togs fram i samarbete mellan SLL:s miljöchef, SLL:s kommunikationsavdelning 

och konsultbolaget Westanders (Kommunikatör på SLL Miljö, 091027). Ett genomgående budskap i 

all kommunikation skall vara att landstingets miljöarbete ger friskare luft och renare vatten till nytta 

för länets invånare. Detta budskap ska på olika sätt genomsyra alla kommunikationsaktiviteter. 

Ansvaret för genomförandet av strategin, samordning och underlättande av kommunikation både 

internt och externt ligger främst på Landstingsstyrelsens förvaltning, även om förvaltningar och bolag 

också har ett ansvar att genomföra strategin. Handlingsplaner och rutiner ska upprättas (SLL Folder: 

Kommunicera landstingets miljöarbete!). 

 

7.2. Intern kommunikation 

Alla verksamheter har upprättat en handlingsplan för sin kommunikation (Kommunikatör på SLL 

Miljö, 091027). I kommunikationsstrategin kring miljöarbetet fastställs att det är landstingsstyrelsens 

förvaltnings ansvar att anordna utbildningar, skapa möten, material och kommunicera landstingets 

miljöarbete till medarbetarna. Alla miljösamordnare ska få kommunikationsutbildning och 

medieträning, och alla informatörer ska få miljöutbildning. Man har satt upp numerära mål för hur 

ofta miljöinslag ska finnas i de interna medierna och för vårdguiden. Chefer inom bolag och 

förvaltningar ska också ta del av informationen. Det är också LSF som ansvarar för att skapa material 

och annat arbete för att förbättra kvalitén på intranät och annan kommunikation (SLL Folder: 

Kommunicera landstingets miljöarbete!).  
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Målgrupperna för den interna miljökommunikationen är chefer, miljösamordnare, 

inköpare/upphandlare, ekonomichefer, revisorer, controllers, informations- och pressansvariga, 

utbildare, utbildningsansvariga, övriga berörda anställda samt andra bolag och förvaltningar utanför 

den egna verksamheten, speciellt de som har samordnande ansvar. Landstinget menar att den 

muntliga kommunikationen är mest effektiv internt, och att tryckta och digitala medier är 

komplement. Interna kanaler som ska prioriteras i kommunikationsarbetet är möten och interna 

nätverksträffar, utbildningar, interna digitala kanaler, egna tidningar och egna chefskanaler. Även 

information som publiceras i extern media har betydelse för den interna kommunikationen, då 

många anställda t.ex. läser någon av dagstidningarna eller ser på nyheterna (SLL Folder: 

Kommunicera landstingets miljöarbete!). 

SLL Miljö har två personer som ska finnas med som miljöavdelningens representanter vid 

upphandlingar och det är genom dem som kommunikationen av miljö- och kemikaliekrav sker till 

dem som sedan upphandlar varor. Miljöavdelningen ser detta som sin chans att påverka 

upphandlingarna och då handlar det främst om att informera och i viss mån försöka övertyga 

personerna som sitter i referensgruppen. Internt så är det alltså till upphandlarna och 

upphandlingsgruppen som SLL Miljö kommunicerar kemikaliearbetet i första hand (Miljöcontroller på 

SLL Miljö, 091008). Till landstingets anställda handlar det snarare om en information om vad 

miljöavdelningen gör och tycker, vilka krav som ställs och varför (Kommunikatör på SLL Miljö, 

091027). 

 

7.2.1. Utbildningsinsatser 

Inom arbetet med utfasning av kemikalier och i kommunikationsstrategin är utbildning ett viktigt 

verktyg för att sprida information. På landstingets interna utbildningsportal ligger två interaktiva 

miljöutbildningar, samt ett antal klassrumsutbildningar som är aktuella under hösten 2009 och våren 

2010. Här finns t.ex. grund- och spetsutbildningar, utbildningar i miljölagstiftning och revision och 

utbildningar riktade till specifika yrkesgrupper. Dessa utbildningar går löpande och det finns ett krav 

att landstingets anställda ska gå någon utbildning, interaktiv eller i klassrum. Utbildningarna erbjuds 

även till privata vårdgivare. Externa upphandlare som SKL kommentus har inte blivit inbjudna till 

landstingets miljöutbildningar (Miljöcontroller på SLL Miljö, 100118). Upphandlaren på SKL 

Kommentus hade inte deltagit i någon internutbildning eller utbildning som SLL Miljö anordnat som 

rört kemikalier eller textil vid tidpunkten för vår intervju och hon kände inte till landstingets 

miljöutbildningar. Denne menade att eftersom de arbetar med så många olika varugrupper så är de 

inte experter på sina produkter utan på offentlig upphandling (091027). 
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En förändring i utbildningsstrategin är på gång. Istället för att hålla utbildningarna ”inne” på 

landstinget så kommer man istället att besöka personalen där de befinner sig. Man åker till 

sjukhusen och håller utbildningar på plats, och då samlas alla personer som berörs av utbildningen, 

främst miljösamordnare, medicintekniker och upphandlare. Man vill även hitta andra sätt att sprida 

informationen om utbildningarna, vilket för tillfället främst sker genom miljösamordnarna 

(Miljöcontroller på SLL Miljö, 100118). 

 

7.2.2. Tre exempel på miljöutbildningar 

Genom landstingets interna utbildningsportal har jag fått tillgång till två interaktiva utbildningar: SLL 

och Miljön – Grund och SLL och Miljön – Påbyggnad, båda gjorda med hjälp av Learnways e-

learningsverktyg. Utbildningarna vänder sig till alla medarbetare. 

 

Interaktiv grundutbildning 

Jag genomgår grundutbildningen som beräknas ta ca 45 minuter. Efter en introduktion till 

miljöproblematiken och landstingets miljöarbete får man klicka sig igenom ett antal rubriker. Det 

handlar om ekologiska förutsättningar, prioriterade miljöfrågor i landstingets verksamheter och 

historik kring miljöproblemen. Jag får information om grundläggande naturlagar såsom energi och 

kretslopp och vidare om olika miljöhot, t.ex. kring kemikalier och detta i relation till landstingets 

utfasningsarbete. Sedan kommer jag till delar om framtidsstrategier, hållbar utveckling och val av 

produkt. Här finns även fördjupning om Sveriges miljömål, landstingets miljöansvar och 

miljöprogram. En del går igenom styrmedel och en annan ger goda exempel från verksamheterna på 

vad man kan göra själv. Det finns flera interaktiva bilder i utbildningen, bland annat ska man hjälpa 

ett par att ta sig till BB och svara på lite frågor på vägen. En kunskapsfråga avslutar varje avsnitt och 

på slutet finns ett stort kunskapstest med 20 frågor om det som hela utbildningen rört. Uppnår man 

en viss poäng så sparas resultatet och man anses ha genomgått kursen. Efter utbildningen kan jag 

också gå in och titta på mitt diplom som säger att jag genomgått utbildningen och vad den innehöll.   

 

 

Interaktiv påbyggnadsutbildning 
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Nästa interaktiva utbildning är en påbyggnadsutbildning på ca 45 minuter. Utbildningen anpassas 

efter deltagarens verksamhetsområde och vilka miljöfrågor som påverkar det dagliga arbetet. Den 

inleds med att frågor om användande av fordon i arbetet, om läkemedelshantering samt om 

kemikaliehantering. Oberoende av vad som fylls i så innehåller utbildningen en fördjupning kring alla 

målområdena i miljö steg 5. Utbildningen inleds med en del om ”hållbar trendspaning” om bland 

annat ekonomiska aspekter av miljö- och hälsoproblem, fattigdomsaspekter och ekologiska 

fotavtryck. Därefter går man igenom de fem målområdena transporter, energi, läkemedel, kemikalier 

och varor. Efter det finns rubriken oönskade effekter, och här har man förutom en snabbrepetition 

av grundkursen lagt till hälsoaspekten av miljöproblemen. På slutet finns ett antal goda exempel och 

ett test med frågor som visar om man klarar utbildningen eller ej. Återigen får man ett diplom om 

man klarar sluttestet. 

 

Utbildning i verktyget för miljöanpassad upphandling 

Den utbildning jag deltog vid var Utbildning i verktyget för miljöanpassad upphandling. Det var en 

tretimmars kurs som syftade till att få hjälp att ställa rätt miljökrav för att nå målen i miljö steg 5. Den 

vände sig till miljösamordnare och andra som arbetar i landstingets verksamheter. Det var en tre 

timmar lång utbildning som hölls av två konsulter från Goodpoint AB som varit med och tagit fram 

landstingets utfasningslista. Utbildningen var frivillig och kostade 500 kr. Kursen var fullbokad och 

hölls i en datorsal. 9 kvinnor och en man deltog. De var miljösamordnare från olika delar av 

landstinget, från både privata och offentliga delar, varav en var läkare som ersatte en 

miljösamordnare. Tryckt material fanns tillgängligt. 

Efter välkomnande fick deltagarna kort presentera sig själva och berätta vad de hade för erfarenhet 

av att ställa miljökrav vid upphandlingar. Utbildningen var uppdelad i två block. Den ena konsulten 

hade hand om första delen som handlade om bakgrunden till miljöanpassad upphandling och den 

andra delen rörde produktprojektet och verktyget för kemikaliekrav. Konsulten gick igenom 

bakgrunden till miljöanpassad upphandling, hinder och drivkrafter, miljöledningssystemets och 

lagens koppling till upphandling, vad Lagen om offentlig upphandling innebär för kravställandet, vilka 

prioriteringar som rekommenderas, miljöanpassade produkter, praktiska tips, miljökrav, uppföljning 

och hjälpmedel. Konsulten nämnde vikten av att ställa krav på sina leverantörer och på att de i sin tur 

ska ställa krav på sina leverantörer. Deltagarna fick flera tips på källor som de kan ha nytta av senare 

när de ska söka kunskap. 
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Den andra halvan av förmiddagen handlade om produktprojektet i miljö steg 5 och om det nya 

upphandlingsverktyget. Utfasningslistans struktur och definitioner gicks igenom och likaså 

kemikaliekravspecifikationerna. Deltagarna fick till sist testa verktyget. Först fick de instruktioner om 

hur de används, och sedan gick man igenom ett antal övningsexempel och deltagarna fick klicka sig 

fram till rätt moduler utefter vilka objekt som ska upphandlas. Föreläsaren klickade och det visades 

på storskärm vad hon gjorde. Användarna uppmanades att fundera på vad de trodde fanns i den 

produkt man skulle upphandla, och ta bort de övriga förslag på krav som man inte ansåg vara 

relevant för produkten. Det kom upp flera frågor från deltagarna som konsulterna och en 

representant för SLL Miljö svarade på. Fler frågor rörde uppföljning och hur man kontrollerar de krav 

man ställer, andra rörde de lokala miljösamordnarnas kontakt med SLL centralt och vad man kan 

göra om man upptäcker avvikelser eller saker som inte är miljömässigt bra i existerande avtal. Efter 

utbildningen fick deltagarna fylla i en skriftlig utvärdering (Utbildning för verktyget i miljöanpassade 

upphandlingar, 091204). 

 

7.3. Extern kommunikation 

En god intern kommunikation anses vara en förutsättning för att den externa kommunikationen blir 

trovärdig. I kommunikationsstrategin anges att minst ett samarbete inom varje miljömålsområde ska 

inledas under programperioden. Det finns även andra konkreta mål för den externa 

kommunikationen: 20 gånger per år ska SLL delta vid externa miljöseminarier, 12 gånger ska de själva 

föreläsa vid externa seminarier och minst ett stort miljöseminarium per år ska anordnas. Dessutom 

ska årligen minst 6 artiklar eller TV-inslag som syftar till att förverkliga kommunikationsmålen synas i 

media (SLL Folder: Kommunicera landstingets miljöarbete!). Målgrupper externt är landstingets 

leverantörer och samarbetspartners, länets invånare, yrkesverksamma inom miljöområdet, 

journalister, centrala myndigheter, andra landsting och regioners miljöchefer, länsstyrelsen och 

länets kommuner, opinionsbildare och miljöorganisationer. 

Landstinget menar att det mest trovärdiga sättet att kommunicera externt är inom de ordinarie 

verksamheterna. Man vill få ut miljöinformationen i mötet mellan landstinget och den som använder 

deras tjänster, t.ex. att miljöinformation finns på bussbiljetten när man köper en kollektivtrafikbiljett. 

De externa kommunikationskanaler som identifierats är förutom det ovan nämnda: media, externa 

seminarier, events, samarbeten, i SLL:s allmänna utrymmen samt publikationer, rapporter och 

utredningar (SLL Folder: Kommunicera landstingets miljöarbete!). 
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I maj 2009 anordnade miljöavdelningen ett kemikalieseminarium där man berättade om arbetet med 

utfasning av kemikalier. Det riktade sig till upphandlare och andra som arbetar med miljö- och 

kemikaliekrav inom kommun, landsting och myndigheter samt leverantörer och föreningar med 

intresse för landstingets kemikaliearbete26. 

Kommunikationsansvarige på SLL Miljö var noga med att påpeka att landstinget inte gör reklam, utan 

snarare försöker informera om vad de gör. De söker publicitet externt när de gjort något som är värt 

att visa upp, t.ex. en rapport eller inför ett seminarium. En annonskampanj i tunnelbana och bussar 

under hösten 09 lyfte bland annat fram läkemedelskemikalier och visade 

de här bra sakerna gör landstinget (Kommunikatör på SLL Miljö, 091027). 

En broschyr har nyligen publicerats som handlar om kemikalier: Nu ska kemikalierna bort! heter den. 

Den inledande texten lyder: 

Stockholms läns landsting jagar kemikalier i länet. Systematiskt letar landstingets experter upp alla 

farliga kemikalier och rensar allt vad de kan. De är stolta över sitt uppdrag. Medarbetarna på 

arbetsplatserna runt om i landstinget hjälper till att spåra och lista de skadliga kemikalierna var de än 

finns. För kemikalierna ska bort, steg för steg. 

Därefter presenteras landstingets arbete med att fasa ut de farliga kemikalierna. Det ges exempel på 

kemikalier som bytts ut och som ska tas bort (Nu ska kemikalierna bort!).  

Utfasningslistan används som kommunikationsinstrument mot leverantörer och andra 

organisationer. För leverantörer handlar det om att tydligt kunna se åt vilket håll landstingets 

kemikaliearbete är på väg och vilka kemikalier som snart eller på sikt inte kommer att få förekomma i 

varor. Miljöcontrollern på SLL Miljö menar att utfasningslistan sänder tydliga signaler till 

leverantörerna: 

vi har några år på oss men dom ska bort så att om ni har produkter som innehåller det här så kan ni 

ju förstå att vi inte kommer att upphandla dom då. Och minskningsämnena då att dom liksom förstår 

då att här kommer vi i framtiden alltså, det är här dom ska börja jobba (Miljöcontroller på SLL Miljö, 

091008). 

Till andra landsting och liknande organisationer är det ett sätt att visa hur man jobbar, och att de kan 

”kopiera” arbetet om det vill (Miljöcontroller på SLL Miljö, 091008). 

 

                                                            
26 http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=49674 Hämtad 2009-12-22 
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7.4. Medias roll i kommunikationen av kemikalierisker i textil 

7.4.1. Landstingets relation till och användning av media 

I kommunikationsstrategin fastslås att landstinget ska ha ett proaktivt och kontinuerligt mediearbete 

i syfte att skapa publicitet för miljöarbetet. Det kan röra sig om att skapa pressmeddelanden, 

debattartiklar, pressträffar eller via direktkontakt med utvalda journalister eller opinionsbildare 

förmedla nyheter kring landstingets miljöarbete (SLL Folder: Kommunicera landstingets 

miljöarbete!). Man ser media som en bra kanal att få ut information om miljöarbetet, man kontaktar 

media när det anordnas t.ex. seminarier eller om det gjorts någon ny rapport (Kommunikatör på SLL 

Miljö, 091027). 

Kommunikationsansvarige på SLL Miljö anser att det är jätteviktigt att frågor om kemikalieförekomst 

i textil bevakas och lyfts upp av media, men det krävs också ganska goda kunskaper av dem som 

skriver om det för att kunna skriva om det på ett bra sätt. Hon menar att det för media handlar mer 

om att lyfta upp sådant som andra, t.ex. naturskyddsföreningen eller fackjournalister, har skrivit om 

(Kommunikatör på SLL Miljö, 091027). 

De jag talat med upplever medias bevakning av frågan som i grunden något positivt. Medias 

bevakning och rädslan för att hamna i ett negativt mediafokus är en drivkraft för landstinget att göra 

ett bra kemikaliearbete (Miljöcontroller på SLL Miljö, 091008). Avtalscontrollern på SLL Upphandling 

berättade att man passar sig för att inte hamna i blåsväder, och att man arbetar förebyggande för att 

undvika det. Den rädsla för att hamna i medias fokus kan vara förödande inte bara för verksamheten 

och förtroendet i sig utan även på ett personligt plan för dem som får stå till svars (091022).   

När det sker ett medialarm om kemikalieförekomst i textil så försöker organisationen stämma av hur 

de nya uppgifterna relaterar till den egna verksamheten, och antingen så konstateras det att det 

inträffade redan har beaktats inom verksamheten, eller så får man titta extra på de nya kunskaper 

som kommit fram och vidta åtgärder. Det händer även att personalen hör av sig med frågor kring 

kemikalieinnehåll i deras varor efter nyhetsinslag (Kommunikatör på SLL Miljö, 091027). 

 

7.4.2. Extern granskning av sjukvårdstextil i media 

Swedwatch gjorde 2006 en granskning av Sveriges landstings inköp av textil och kirurgiska 

instrument, dels som rapport och dels som film som visades i media. Landstinget i Stockholm fanns 

med bland de granskade landstingen. Textilia ställde vid granskningen krav på att all textil ska 

uppfylla Öko-tex och EU-blommans miljökrav. SLL ställde, enligt granskningen, relativt långtgående 
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kemikaliekrav på textil, men det enda sociala krav som fanns var att det inte fick förekomma 

barnarbete. Swedwatch besökte den produktionsanläggning i Tirupur i Tamil Nadu som Martinson 

konfektion köper in trikå från, alltså samma leverantör som SLL besökte under sin studieresa till 

Indien. Både de sociala, arbetsrättsliga och hälsomässiga förhållandena fick vid besöket 

anmärkningar av Swedwatch. Leverantören fick ta del av kritiken och lovade bättring (Swedwatch 

2006). Martinson fick hård kritik i samband med Swedwatchs rapport, och man upplevde mer eller 

mindre ett mediedrev. Det man upplevde var svårast var att man inte kunde kommunicera ut vad 

man hade gjort, vilket arbete man höll på med och att bilden av Martinson som företag redan var 

bestämd, och att det var omöjligt att bemöta kritiken. På Martinson är man i dagsläget inte så oroliga 

för att det skulle finnas stora brister i produktionsfabrikerna, eftersom det skett stora förbättringar 

sedan 2005. Däremot måste utvecklingsarbetet fortgå med att dels bygga ny kunskap, dels hitta 

vägar att kommunicera den kunskap som redan finns till leverantörer och underleverantörer 

(Produktchef på Martinson, 100208). 

Miljöcontrollern på SLL Miljö berättar hur Swedwatchs granskning i media haft stor betydelse för 

deras arbete: 

Eftersom ju Swedwatch gjorde den här filmen då som visades i kalla fakta, så har ju media haft en 

stor roll. Vi hade ju redan påbörjat vårat arbete, men det, det, det sätter ju verkligen lampan på oss 

liksom, och speciellt från det politiska hållet att dom blir ju mera angelägna om att vi jobbar med 

dom här frågorna. För dom vill ju inte stå där sen i kalla fakta om ett år och inte kunna svara på 

samma frågor liksom (Miljöcontroller på SLL Miljö, 091008). 

 

8. Drivkrafter och framtidsutsikter 

8.1. Drivkrafter bakom landstingets kemikaliearbete 

Det finns flera drivkrafter bakom SLL:s miljöarbete. Enligt dem själva så är syftet med landstingets 

verksamhet att vårda och bota en stark drivkraft för att göra verksamheten så hälsosam som möjligt: 

Alltså våran uppgift är att vårda människor och se till att dom inte blir sjuka, och då kan vi inte ha... 

Det som det började med var ju kemikaliearbetet och vi kan inte ha en massa kemikalier som gör folk 

sjuka i våra verksamheter när vi är där för att bota. Och det är ganska starkt (Miljöcontroller på SLL 

Miljö, 091008). 

Avtalscontrollern på SLL upphandling är inne på samma tema: 
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Landstinget ägnar sig ju åt sjukvård men det bästa vi kan göra, det är ju att se till att befolkningen 

faktiskt är friska och inte behöver sjukvård och då är ju det här med kemikalieanvändning och sådana 

saker, det är ju då ett steg mot det (091022). 

Och det är även Kommunikatören på SLL Miljö: 

Men just liksom vårt syfte med att jobba med det här, att vi inte vill göra, varken få nya patienter 

eller göra våra patienter här, alltså dels dom som finns därute i miljön vill vi inte ha in här på grund av 

att vi har släppt ut nånting, men dom som kommer hit ska inte heller få nån annan åkomma på grund 

av att vi inte, så att det är väl det, så det är ju jättelätt att koppla hälsa och miljö i såna här 

verksamheter (091027). 

Media har också spelat en viktig roll, dels för att kicka igång arbetet (Swedwatch film och rapport var 

central) och nu fyller media en funktion som bevakare som man på olika sätt arbetar i relation till. 

Detta upplevs främst vara en positiv drivkraft. Några konsumenter som ställer krav finns det inte i det 

här fallet, men det har skett att personal kontaktat miljöavdelningen efter att t.ex. sett på TV och 

undrat vad deras arbetskläder innehåller, så ett visst tryck, eller kanske snarare intresse finns från 

personalen (Kommunikatör på SLL Miljö, 091027). På SLL Miljö finns det också en strävan mot att 

vara bäst på kemikaliearbete. Kommunikatören berättar att de är måna om att ligga i fronten för 

utvecklingen och inte bara vara bästa landsting i Sverige utan även internationellt. För 

miljöavdelningen tycks det viktigt att vara bland de främsta inom sin verksamhetskategori och bakom 

den drivkraften finns både ideologiska övertygelser och ett brinnande engagemang för miljöfrågor: 

Vi vill va, vi, ja, dels är det nog det här ideologiska att vi känner att det är jätte, jätte viktigt det här, 

jag brinner verkligen för kemikaliefrågor, jag tror alla brinner för sina områden, men totalt, 

sammanlagt brinner vi nog för miljöfrågorna generellt då, så det är ju inte så svårt, vi har 

engagemanget och sen är det ju roligt att vara bland dom bättre, eller gärna bäst. Det är kul 

(Kommunikatör på SLL Miljö, 091027).  

Det upplevs som en förutsättning att det finns engagemang och drivande personer som för arbetet 

framåt: 

 Att jobba med dom här frågorna är ju liksom ett otroligt engagemang och det krävs att man 

verkligen brinner för de här frågorna för att göra ett bra jobb. (…) så är ju väldigt personberoende, 

såklart, det krävs att det finns några engagerade människor som vill jobba med dom här frågorna 

(Miljöcontroller på SLL Miljö, 091008). 

Att påverka kemikaliearbetet i den önskvärda riktningen är också en tillfredställelse: 
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vi påverkar ju hela Sveriges kemikaliearbete också, det är många som, andra landsting som tar efter 

vår modell, dom kanske till och med, när dom kopierar den så kanske dom till och med gör den lite 

bättre, då går, utvecklingen går ju framåt, så att vi, det är klart att vi hittar en motivation i att känna 

att vi gör rätt saker (Kommunikatör på SLL Miljö, 091027). 

 

7.2. Framtidsutsikter för kemikalier och textil 

Det upplevs vara en stor utmaning att få kunskap om alla de kemikalier som finns och de nya som 

tillverkas och hur de påverkar. En utmaning i sig är att få kunskap om vilka kemikalier som finns i 

olika varor. Förutom de 15 ämnen som finns på EU:s kandidatlista som man ska kunna få information 

om inom 45 dagar så är det väldigt svårt att få kunskap om resterande ämnen och deras risker. 

Kommunikatören på SLL Miljö menar att det är en stor brist på information kring kemikalier och dess 

risker. Hon menar att en stor utmaning ligger i att försöka hitta bra ersättare så att man kan byta ut 

farliga mot mindre farliga kemikalier, en process som är både tids- och resurskrävande (091027). 

Avtalscontrollern på SLL Upphandling ser stora framtida utmaningar och även han menar att det 

svåraste är att få kunskap om ämnena. Han menar att kemikalieindustrin är en motspelare i kampen 

för att hitta ersättningskemikalier, då det förekommer att företag byter namn på kemikalier som 

visat sig farliga. Han tar ett exempel med PVC: 

Men sen är det ju också det, det krävs ju otroliga kunskaper om dom olika kemiska ämnena och 

produkterna. För ta till exempel PVC som man då inte vill ha in och där vi har ett politiskt beslut sedan 

länge att det ska bort, det ska bort, vi ska jobba för att få bort det. Så tar branschen fram nånting 

som man kallar för medicinsk PVC och det är jättebra helt plötsligt, men det är samma sak! 

(Avtalscontroller, SLL Upphandling, 091022). 

Båda personer som intervjuats på SLL Miljö har berört textilkonsumtionen i stort. Inför framtiden 

kommer det vara viktigt att tänka igenom hela konsumtionen av textilier och att det kan finnas 

insatser att göra kring användning och återanvändning (Miljöcontroller på SLL Miljö, 091008, 

Kommunikatör på SLL Miljö, 091027). 

På Danderyds sjukhus tror man att det kommer komma en diskussion om möjligheten att hantera 

tvätten lokalt på sjukhusen igen. Man nämner även andra sätt att tvätta, t.ex. med ånga och att 

storleken på textilstocken bör minskas. På sjukhuset tror man att ny teknik kan lösa många av dagens 

utmaningar (Rundabordssamtal på Danderyds sjukhus, 100204). 
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8. Textila produkter och produktkedjor 

Vid samtal med miljöcontrollern på SLL Miljö framkommer att landstingets textila produkters 

produktkedjor och produktionsland till stor del inte är kända för dem. Den kunskap det fick i och med 

besöket i trikåfabriken i Tamil Nadu gav kunskap om hur den kedjan ser ut ner till 

vattenreningsverket, men förutom det så finns stora osäkerheter kring var deras textilier kommer 

ifrån. Ingen av de andra jag pratat med inom landstinget har heller särskilt god kännedom om sina 

varors produktkedjor och det verkar inte som att det har gjorts särskilt hårda ansträngningar för att 

ta reda på dem. Avtalscontrollern för textilserviceavtalet saknar kunskap om produktkedjorna till de 

varor han har hand om inom Textilserviceavtalet: 

Jag vet bara att det görs nånstans borta i Asien och att det, det är någon här i Sverige som tar in det, 

och sen tar textilleverantören och beställer från dom (Avtalscontroller, SLL Upphandling, 091022). 

Denne tror heller inte att det finns någon inom landstinget som känner till eller kan hjälpa till med att 

få bättre koll på produktkedjorna och menar att det är Textilia som vill hålla på informationen om 

produktkedjorna. Att landstinget själva inte äger textilen utan hyr den av Textilia kan vara en 

försvårande faktor för möjligheten att få kunskap om detta: 

För att, man är ju väldigt rädd att tala om hur dom där kedjorna ser ut. (…) Vi har inte den kunskapen 

(Avtalscontroller, SLL Upphandling, 091022). 

Inte heller textilen inom yrkeskläder och skor samt gardin- och möbeltygsavtalen har kända 

produktkedjor. Upphandlaren på SKL Kommentus visste inte var produkterna kommer ifrån, förutom 

i vissa fall där det varit angivet i produktkatalogen. Upphandlaren på SKL Kommentus tror däremot 

att det går att ta reda på genom att frågar leverantörerna. I fallet yrkeskläder och skor handlar det 

om leverantörer såsom t.ex. Blåkläder och Fristads. 

Förutom besöket i Indien i samband med Hållbar Upphandling har SLL nyligen beställt en granskning 

från Swedwatch där de fick i uppdrag att kartlägga några av landstingets produktkedjor, dock inte 

textil, vilken man ansåg ”fått sin del” under Indienbesöket, så på textilområdet specifikt är den 

kunskap man fick i Indien den man har om sina produktkedjor. Det är en resursfråga att man inte 

tittat närmare på andra textila produktkedjor (Miljöcontroller på SLL Miljö, 100118). SLL har inte gjort 

några försök att ta reda på mer om sina produktkedjor genom att fråga sina leverantörer. Man tror 

att det finns en okunskap om produktkedjorna även hos leverantörerna: 

Jag tycker inte att det är nåt hysh-pysh utan det handlar mera om att det inte finns nån kunskap, 

alltså inte bara att vi inte har försökt utan att också liksom att leverantören i sin tur har inte heller 
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kollat så noga liksom och sen då, alltså just då i Textilias fall så är det ju så att dom köper ju av, ja till 

exempel Martinsson då som har den här fabriken i Indien. Och Martinsson kanske inte heller har så 

bra koll liksom. Det är en okunskap helt enkelt (Miljöcontroller på SLL Miljö, 100118). 

Men då SLL inte gjort några ansträngningar till att undersöka saken så kan det ju vara så att 

kunskapen kring produktkedjorna finns närmare än man tror. När jag talar med Textilia och 

Martinsson så visar det sig att det finns ganska goda kunskaper om produktionskedjan hos dem, i alla 

fall i några led bakåt. Här följer en beskrivning av de båda företagen Textilia och Martinson 

konfektion, deras arbete med kemikalier och deras kunskap om produktkedjor. 

 

8.2. Två steg i kedjan 

8.2.1. Textilia AB 

Textilia levererar textilservice till många landsting, kommuner och även några privata företag runt 

om i Sverige. Textilia (som då hette Simonsen) tog över avtalet med SLL 1999. Innan dess ägde 

landstinget sitt eget tvätteri. Textilias främsta kontaktperson på SLL är Avtalscontrollern på SLL 

Upphandling. Textilia har 4-5 leverantörer. För plagg och trikå har de Martinssons, vilkas 

underleverantör av trikå är Hi Tech i Indien som SLL besökt och av vävar, två stora Europeiska 

företag, vilka i sin tur tar sina garner från andra håll. Tillverkning av de konfektionerade plaggen sker i 

Lettland. För bädd och frotté har Textilia Borås Wäfverier och de har i sin tur dotterföretaget 

Krenholm i Narva, Estland. Krenholm lade ner sin egen spinning och vävning för ett och ett halvt år 

sedan och köper nu sina vävar från Pakistan och färdigtillverkar även en del där. De tar även en del 

ifrån Turkiet. Textilia har även en leverantör, FM Trading, med produktion i Kina, som är ett Svenskt 

f.d. textilföretag som nu fungerar som försäljare av t.ex. gula filtar, strumpor och tvättsäckar. De 

senaste 4-5 åren har Textilia arbetat med samma leverantörer. Generellt försöker man ha långa 

avtal, främst tvåårsavtal (Textilchef på Textilia, 100126). Textilchefen på Textilia har besökt några av 

leverantörerna, såsom fabriken i Indien och i Estland. Att de har få leverantörer gör att de också har 

färre produktkedjor, men de har inte kunskap om alla led bakom de närmsta leverantörerna. De 

menar även att en lång relation med leverantörerna gör att trovärdigheten för dem ökar (Miljö- och 

kvalitetschef på Textilia, 100126). Textilia upplever sig som små på världsmarknaden. Leverantörerna 

vill gärna att de ska köpa containrar, vilket inte är möjligt för den mängd textil som Textilia hanterar.  

Textilia har inte utarbetat några egna kemikaliekrav utan använder sig av miljöstyrningsrådets 

kemikaliekrav och hänvisar till dem när de ställer sina krav. Textilia har som rutin att alltid tvätta all 

textil som de köper in innan det levereras till kund. Alla plagg förses även med ett chip. Textilen 
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tvättas för att få bort eventuella kemikalierester från produktionen. Kravet på formaldehyd gäller 

exempelvis efter att textilen tvättats en gång (Textilchef på Textilia, 100126). PH-värdet i textilen är 

viktigt. När plaggen tvättas är PH-värdet högt men när plaggen ska användas av kunden är det vikigt 

att PH-värdet ligger nära kroppens egna värde, speciellt om det är sjuka patienter med nedsatt 

immunförsvar som ska använda plagget är detta vikigt (Miljö- och kvalitetschef på Textilia, 100126). 

 

8.2.2. Martinson Konfektion 

Martinson tillverkar sjukvårdstextil till kunder i Sverige. Martinson grundades 1961 och ligger kvar på 

samma plats som då, i Gällstad utanför Borås. Tidigare hade man tillverkning i Sverige, men sedan 

slutet av 90-talet har ökad prispress inom offentlig upphandling gjort att man tvingats sända större 

serier utomlands där sömnadskostnaderna är lägre. Viss produktion har man kvar i Gällstad, det 

gäller främst prover och mindre serier. Sammanlagt arbetar 13 personer på Martinson, varav 10 i 

produktionen. Martinson har inget eget katalogsortiment utan tillverkar produkter mot order från 

kund, vilket betyder att de helt anpassar sina inköp efter de produkter som kunden efterfrågar och 

de krav som kunden ställer. Man köper in insatsmaterial, allt från tyg och tråd till etiketter, eller hela 

trikåprodukter. Hur inköpen ska gå till finns reglerat enligt kriterier i Martinsons 

kvalitetsledningssystem enligt ISO 9000. Textilen som Martinson tillverkar ska klara en industriell 

tvättprocess, vilket kräver vissa egenskaper av textilierna för att de ska behålla form och färg och 

klara många tvättar. De ska även vara släta efteråt och helst inte krympa nämnvärt. Det är också 

noga med sömmarna, att de blir slitstarka och inte skaver för användaren.   

Materialegenskaper hos allt material som används är testat enligt ISO standarder och de produkter 

som omfattas av det medicintekniska direktivet finns registrerade. 

vi måste liksom jobba långsiktigt att vår leverantör förstår dom här kraven som finns på textilierna 

då, och alla tekniska egenskaper och alla andra kraven också dessutom från våra kunder då 

(Produktchef på Martinson, 100208). 

Martinson har två huvudleverantörer, Hi Tech i Indien och en leverantör i Lettland. Man arbetar med 

ett leverantörssteg i taget. När man är nöjd med den närmaste leverantörens arbete så är 

ambitionen att gå vidare med nästa underleverantör. Leverantören har redan idag ett ansvar att 

utbilda sin leverantör och se till att dennes underleverantörer följer Kwintetgruppens 

uppförandekod, men det Martinson kommer att göra är att utöka sitt kontrollområde. Idag har man 

koll på produktionskedjan så långt som till därifrån råväven kommer. 
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Av de textilier man har är de som produceras i Indien de som kartlagts och testats mest. Det som 

produceras i Europa har man inte fokuserat på i samma grad. Man försöker besöka sina leverantörer 

minst en gång om året. Man jobbar långsiktigt med sina produkter och leverantörsrelationer, och 

man har samma leverantörer från år till år, utan några egentliga avtal. Man har byggt upp 

relationerna med leverantörerna under många år, något som krävs för att kunna arbeta in de 

speciella krav som ställs på produkterna: 

man kan säga att vi är mer beroende av våra leverantörer än vad våra leverantörer är beroende av 

oss (Produktchef på Martinson, 100208). 

Martinson har arbetat med CSR sedan 2005 och där har man gjort prioriteringar utifrån geografiskt 

läge, där det största fokuset har hamnat på leverantören i Indien. Denna har fått genomgå flera 

interna och externa revisioner och har sedan dess, skrivit under Kwintetgruppens uppförandekod 

samt certifierat sig enligt den sociala standarden SA 8000 och kvalitetsstandarden ISO 9001. 

Personalen i fabriken har fått utbildning genom den lokala organisationen SAVE i socialt ansvar och 

arbetsrättsfrågor. Färgeriet och beredningsverket har certifierats enlig Öko-tex 100. Färgeriet har 

också anslutit sig till ett nytt vattenreningsverk. Trots dessa certifieringar kvarstår områden som 

Martinson inte kan påverka. Vattenreningsverket är ett slutet system där vattnet går tillbaka i 

färgeriprocessen. Även om inte Martinsons leverantör använder förbjudna kemikalier, så finns ingen 

möjlighet att kontrollera vad de andra fabrikerna som är anslutna till reningsverket använder, 

därmed heller inte vilka restprodukter som kan finnas kvar i det vatten som sedan återanvänds i 

färgeriet. Här menar man att det är omöjligt att få fullständig kunskap, och man saknar också 

kunskap internt att bedöma om det är ett bra vattenreningsverk eller inte. Att förbättra kunskapen 

anses dock vara mycket viktigt för att kunna hitta lösningar på problemen, samt att hitta 

samarbetsforum för att kunna hitta gemensamma lösningar. 

Inom Martinson menar man också att man måste försöka påverka sina leverantörers andra kunder: 

Så att det, att leverantören får bättre kontraktsvillkor för om vi ensamt kräver nånting från vår 

leverantör och ingen av hans andra kunder bryr sig om vilka förhållanden som råder hos honom så 

kan det bli problematiskt för honom. (…) För att jag menar om dom, om andra kunderna bara går 

efter lägsta pris, och kort leveranstid, så kan det vara svårt för vår leverantör att efterleva och hålla 

prisnivån stabil och lönerna rätta och arbetstiderna rätta (Produktchef på Martinson, 100208). 
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8.3. Textilen i Stockholms lokaltrafik 

Väveriet i Uddebo levererar textil till Stockholms tunnelbanor (ulltyg), bussar och pendeltåg 

(flamsäkrad polyester – Trevira CS). De levererar ca 3000 löpmeter/år till transportsektorn. Det finns 

inga uttalade krav på kemikalier i textil, men de utgår från kriterier för EU-blomman och Öko-tex av 

den anledningen att de tror att det ger en konkurrensfördel samt är ett enkelt sätt att visa kunder att 

de tar miljöhänsyn. Brandsäkerhet och slitstyrka är de viktigaste faktorerna. Väveriet har ingen egen 

kemikaliehantering utan allt sker hos underleverantörer. De krav som nämns som kommer från SL 

och SLL är krav på brandsäkerhet och slitstyrka. Däremot kontrolleras Uddebos underleverantörer av 

Västra Götalandsregionen och är konsekvent uppdaterad mot gällande kemikalierestriktioner och 

kemikaliehanteringen är godkänd mot Ökotex och EU-blomman. Man ställer kvalitetskrav enligt 

ISO9001 och (helst) miljösäkring enligt ISO 14001 på sina leverantörer. Väveriet i Uddebo köper in 

garner i ull/ullblandningar och garner i Trevira CS från leverantörer i Tyskland, Spanien och Italien. 

Färgning görs i slutna system direkt på de rullar som sen används i produktionen. Spillvatten 

kontrolleras noga avseende innehåll och PH innan det går vidare till kommunala reningsverk (VD, 

Väveriet i Uddebo, 091028). Väveriet i Uddebo verkar ha goda kunskaper om sina produktkedjor. När 

det gäller tyget som resenärerna sitter på i tunnelbanan ser produktionskedjan ut enligt följande: 

• Ullen produceras på Nya Zeeland och skeppas sedan till Europa 

• I Europa tvättas och spinns ullen till garn som skeppas till Sverige 

• Garnerna färgas i Sverige (ofta sjuhäradsbygden färgeri) och leverans till  Uddebo 

• Hos Väveriet i Uddebo vävs tyget 

• Efterbehandling i Sverige och därefter leverans till kund 

Uddebo levererar till dem som syr och klär vagnssätena. Det sker ett ganska intensivt utbyte av dessa 

textilier. Som regel hinner textilen inte bli särskilt sliten innan den byts ut, istället är grunden för byte 

oftast vandalisering av olika slag (VD, Väveriet i Uddebo, 091028). 

 

8.4. Personal och patientkläder inom sjukvården 

Exempel på vitt personalplagg 

Väven kommer, beroende på vilken typ av produkt det är, ursprungligen från Asien, och köps in av 

olika vävleverantörer i Europa. Väven färgas och bereds i Europa och köps sedan in av Martinson. 

Antingen så skärs väven i Gällstad och skickas sedan till syfabriken i Lettland, eller så skickas väven 
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direkt till Lettland och de skär och syr den. Efter tillverkning sker slutkontroll och plaggen packas och 

skickas antingen tillbaka till Gällstad för slutkontroll eller direkt till kund i Sverige. 

Det kan dock vara svårt att spåra kedjan ända tillbaka till bomullsodlingen (så länge det inte handlar 

om organisk bomull, då följer ofta ett certifikat med full spårbarhet). Leverantören i Europa köper 

ibland sin bomull från någon marknad, och då kan det vara svårt att spåra ursprunget. Troligtvis är 

det möjligt att få fram dokumentation på kedjan om man försöker (Produktchef på Martinson, 

100208). 

 

Exempel på patientplagg 

Patientplaggen tillverkas i Indien. När leverantören får en beställning köper denne in garn, som 

levereras till ett av de stora spinnerierna i området. Ett stickeri stickar och sen transporteras väven, 

eller trikån, till färgeriet, och från färgeriet till trikåleverantören som skär och syr. Därefter 

transporteras godset till Sverige via båt, och sedan vidare till kunden i Sverige (Produktchef på 

Martinson, 100208). 

Vid studieresan till Indien fick deltagarna se hur landstingets blå patientbyxor tillverkades och 

deltagarna konstaterade att den blå färgen är problematisk. Den ”landstingsblå” färgen, som 

används av alla landsting i Sverige, kräver extra färgningssteg, är dyrare och inte bra för miljön. 

Anledningen till att den blå färgen används är enligt miljöcontrollern på SLL Miljö enkel: man valde 

helt enkelt bara den färgen en gång i tiden, det kunde lika gärna ha blivit någon annan färg, men man 

var då inte medvetna om problemen med den. På SLL Miljö har man dock stött på motstånd när man 

börjat uppmärksamma problemen man upplevde med den blå färgen och man har insett att det 

krävs tålamod för att driva en sådan här fråga och att det kommer krävas varsamma steg framåt:  

Jag har fått inse att jag kommer få vara tvungen att vara otroligt ödmjuk liksom i min presentation 

där för där sitter ju liksom dom som verkligen kan det här och jag kan ju ingenting i jämförelse med 

dom liksom (…)det kommer ju tusen och en olika argument och det känns som att man måste liksom 

göra en vetenskaplig utredning på allt liksom innan man, ja (Miljöcontroller på SLL Miljö, 100118). 

På Martinson var man osäker kring vad som var problemet med den blå färgen. Som man ser det, så 

är det inte några problem i processen. Cardigans och byxor till patienter tillverkas i polyester-

bomullsväv. Färgprocessen går till så att kemikalier tillförs till en färgerimaskin, en färg som är avsedd 

för bomullen och en för polyestern. Med hjälp av olika temperaturer och tidsintervall sugs färgen för 

bomullen in i bomullen och färgen för polyester sugs in i polyestern. 
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Och den färgas ju i ett färgeri som är Öko-tex-certifierad, så vad som är problematiskt med den 

färgningen, det förstår jag inte riktigt. (…) dom färgerna vi använder till cardigans och byxor, dom är 

ju dom färgerna som vi kartlagde 2008 och det var inga konstiga ämnen i dom färgerna.(…)Jag är inte 

riktigt med i vad som skulle vara problematiskt med det för såhär är det för alla tyger (Produktchef på 

Martinson, 100208). 

Den blå färgen kan också ha en viktig estetisk funktion som försvinner om den byts mot ofärgade 

textilier: 

Däremot är det så att färgar du ett plagg så använder du kemikalier för att färga det plagget, visst är 

det så. Men jag tror inte att det är någon patient som vill att det ska synas på hans byxor att det är 

lite läckage, när han eller hon använder blöja (Produktchef på Martinson, 100208). 

Återigen saknas dialogforumet för att reda ut den här frågan. På SIS standardisering finns kunskaper 

inom konfektion, färgning, beredning, tillverkning och så vidare, och det finns representanter från 

sjukvården som har användarperspektivet. Men det saknas miljökunnandet. 

så det hade ju varit perfekt om vi hade fått nån till från hållbar upphandling eller upphandlade 

enheter som jobbar med miljöfrågor så man får en sammankoppling av alla dom här bitarna som ska 

klaffa så bra som möjligt. (…) För det känns som att alla behöver alla och alla behöver det här 

kunskapsutbytet (Produktchef på Martinson, 100208). 

 

8.5. Avslutande kommentarer 

Det visade sig att landstingets leverantörer hade relativt goda kunskaper om sina produktkedjor, i 

alla fall i några steg. Det var heller inte svårt att få dem att berätta om den kunskapen, så 

uppfattningen hos SLL att det är svårt att få kunskap om produktkedjor, och att leverantörerna 

antingen undanhåller  eller saknar information, kanske inte stämmer.  En fråga som dyker upp är: 

varför har man inte bara frågat? Kan det återigen ha med de bristande möjligheterna till dialog 

mellan landstinget och leverantörerna att göra? Diskussionen kring den landstingsblå färgen, där det 

tydligt framkommer att landstinget har en annan synvinkel än vad till exempel Martinson har, 

återspeglar återigen att kunskap om miljö respektive textil måste integreras och kunna hanteras 

inom ett ”säkert” forum, för att arbetet med att ställa krav ska kunna bli så effektivt som möjligt. 
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9. Svårigheter och möjligheter att hantera risker med kemikalier i 

textil 

9.1. Stora möjligheter att bana väg för ett proaktivt kemikaliearbete 

Under tiden för denna fallstudie har landstinget i Stockholm satts under lupp. Det har skett under ett 

intressant skede i utvecklandet av nya verktyg för att ställa kemikaliekrav i upphandlingar och för att 

ställa sociala krav i produktionsland. Det utarbetas, utvärderas och görs justeringar. Landstinget har 

en tydlig miljöprofil. Formuleringarna som används är stolta och man slår sig lite för bröstet när man 

beskriver sitt miljöarbete, inte minst när det gäller kemikalier. Det är gedigna och detaljerade 

dokument som beskriver hur arbetet med att ta fram kemikaliekrav och utfasningslista har gått till 

och det verkar både strukturerat och ambitiöst. Landstingets strategier för att hantera 

kemikalierisker är att arbeta förebyggande och strategiskt. Man arbetar proaktivt med både 

kemikaliekraven, uppförandekoden och inom kommunikationsinsatserna. Det finns en ödmjuk 

inställning till vad som är möjligt och inte möjligt att göra men man arbetar både systematiskt och 

ambitiöst inom de givna ramarna. Som Sveriges största landsting har man stora möjligheter att sätta 

standarden för hur alla Sveriges landsting så småningom kommer att arbeta med miljö- och sociala 

krav i upphandlingar. Man har lagt en gedigen och väldokumenterad grund till arbetet, och då det 

finns både politisk vilja och personer på miljöavdelningen som brinner för sin sak att utveckla ett 

kemikaliearbete i världsklass så är möjligheterna stora att man också kommer att göra det. 

Det finns en öppenhet i landstingets kommunikation av miljöarbetet. Jag gissar att det kan vara en 

skillnad mot privata organisationer som har ett större intresse av att behålla företagsinterna 

strategier och arbetssätt som en konkurrensfördel. Hos landstinget finns ingen sådan 

konkurrensaspekt och de ser gärna att andra liknande organisationer kopierar det de gör.  

 

9.2. Organisatoriska utmaningar  

Lagen om offentlig upphandling och landstingets organisation sätter ramarna för arbetet med att 

fasa ut farliga kemikalier och bidrar till utmaningar i formulerandet av krav, kommunikationen av 

dem och säkerhetsställandet av att arbetet fungerar. Det som jag själv hittills sett som den största 

svårigheten handlar om det glapp mellan miljöavdelningen och upphandlarna som jag berört flera 

gånger tidigare. Det finns en jättedriven miljöavdelning som har höga ambitioner i kemikaliearbetet 

men upphandlarna befinner sig i en annan situation, styrda av lagen om offentlig upphandling samt 

en mängd andra faktorer att ta hänsyn till, där kemikalieförekomst bara är en. När det gäller 
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avtalscontrollern för textilserviceavtalet på SLL Upphandling så finns kontakt med miljöavdelningen 

och det märks att denne ”fått ta del av deras tänk” och han har kontaktat med kemikalieexpertis 

internt på SLL Miljö om det är något speciellt kring kemikalier han undrar. Däremot verkar 

upphandlaren på SKL Kommentus vara tämligen isolerad från SLL. Denne har endast kontakt med en 

person på SLL och denne har hittills inte gett mycket information om SLL:s miljö- eller 

kemikaliearbete. Miljöstyrningsrådet och Google används för att hitta information och det saknas 

helt kontakt med SLL Miljö. Det har heller inte funnits någon toxikolog eller annan kemikaliekunnig 

person, varken på ”bygget” eller i referensgrupperna, att tillgå vid upphandlingarna. Eftersom det 

handlar om samordnade upphandlingar för en mängd aktörer och för många varor samtidigt är det 

heller inte rimligt att ha experter på alla områden, men det blir många krav som ska samstämma och 

resultatet kanske blir krav och varor som ”passar alla”. Kunskapsöverföringen från SLL till SKL 

Kommentus finns inte inbakad i de nuvarande kommunikationsrutinerna. Även om detta enda 

exempel inte kan säga exakt hur det fungerar generellt för landstingets externa upphandlare så kan 

det i alla fall ge en fingervisning om att det är värt att undersöka kommunikations- och 

kunskapskanalerna så att arbetet med att ställa relevanta kemikaliekrav säkerhetsställs och att ta ett 

större helhetsgrepp över verksamhetens olika utkanter.  

Att landstinget har valt att använda sig av samordnade upphandlingar kan i sig innebära svårigheter 

för möjligheten att ställa hårda kemikaliekrav, då upphandlingarna ska samordnas med många andra 

organisationer och kanske även andra krav och prioriteringar. I de samordnade upphandlingar som 

varit i fokus i den här studien har det heller inte funnits tydliga rutiner för uppföljning och ingen 

uppföljning har gjorts. 

Miljöfrågorna ägs av miljöavdelningen: de utarbetar kraven, samt följer upp dem. Men det är 

upphandlarna som ställer kraven, vilket har bidragit till utmaningar i arbetet och kommer säkert att 

fortsätta göra så. En utmaning som har berörts tidigare är att utforma kemikaliekrav som är 

användarvänliga för upphandlare samtidigt som de bidrar till att de uppsatta målen nås. Då det inte 

är de som besitter den största kunskapen kring kemikalierisker eller de som utarbetat kraven som ska 

använda kraven så blir det av största vikt att de är så pedagogiskt uppbyggda som möjligt, något som 

den senaste utvecklingen med verktyget för miljöanpassade upphandlingar är ett svar på. I en stor 

organisation som landstinget där rutiner skiljer sig mellan olika upphandlare och avdelningar och där 

upphandlare har hand om många olika produkter kan det troligtvis också variera i tolkning och 

användande av de frivilliga kemikaliekraven. Upphandlarna är generalister och ska kunna hantera 

många olika slags produkter, vilket kräver stor kunskap för att kunna ställa rätt krav. Det läggs ett 

stort ansvar på den enskilda upphandlaren att hämta in kunskapen som krävs för att ställa väl 

avpassade miljökrav i upphandlingar. Upphandlare tenderar dessutom att hellre ställa för låga än för 
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höga krav av rädsla för överprövning. Uppföljningen av miljökraven går inte längre än till 

avvecklingsämnena. Hur landstinget ska säkerhetsställa att upphandlarna ställer relevanta krav som 

gör att kemikaliemålen uppfylls är därmed en utmaning som delvis kvarstår. 

 

9.3. Kunskap om textil och miljö – går det att förena? 

Av de personer jag intervjuat inom denna studie märks en tydlig skillnad i perspektiv, som väldigt 

förenklat skulle kunna delas upp i ”miljötänk” och ”textiltänk”. Personerna har haft kunskaper inom i 

huvudsak ett av områdena. På Danderyds sjukhus finns till exempel både miljö- och textilpersoner, 

där kemikalieperspektiv samsas med hygien- och funktionsperspektiv. Hos leverantörerna däremot 

finns främst textiltänket och hos SLL Miljö främst miljötänket. 

Vid intervjuer med landstingets leverantörer märks att de önskar att textilperspektivet och kunskap 

om textil och textilberedning bättre togs tillvara då miljökrav utarbetats. Om man ska tro 

leverantörerna så kanske det vore värdefullt för SLL att ta textilperspektivet och kunskap om textil 

mer i beaktning vid utarbetandet av kraven, för att de ska bli så effektiva som möjligt. Lagen om 

offentlig upphandling tycks kunna försvåra ett utbyte av kunskap mellan landstinget och 

leverantörerna. Där sitter textilkunniga personer som av olika anledningar stundtals har synpunkter 

på de miljökrav som ställs. Landstinget får inte ha kontakt med sina leverantörer direkt i fråga om 

kravställande, och det finns i dagsläget inget neutralt dialogforum där detta kan diskuteras. 

Avsaknaden av dialogforum var dock något som endast nämndes av leverantörerna och inte av 

personer på SLL.  

Även då det gäller kunskap om produktkedjor visade det sig att det snarare var brist på 

kommunikation mellan SLL och dess närmaste leverantörer än bristande kunskap om detta hos 

leverantörerna som var orsaken till att man inom landstinget inte kände till sina produktkedjor. 

Därtill visar de delade meningarna kring den landstingsblå färgen i patientkläder att aktörer inom 

sjukvårdstextilier i Sverige behöver ett gemensamt forum för att diskutera textil och miljö 

tillsammans för att arbetet med att ställa krav ska kunna bli så effektivt som möjligt. 
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Uppförandekod för leverantörer    2(2) 
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Bilaga 2 – Utfasningslista 
Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier 1(7) 
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Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier  2(7) 
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Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier  3(7) 
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Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier  4(7) 

 



 

 
 

79

 

Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier  5(7) 

 



 

 
 

80

 

Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier  6(7) 
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Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier  7(7) 
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Bilaga 3 – Miljömodul för bomull 
 

 



 

 
 

83

 

Bilaga 4 – Miljömodul för textil 
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Miljömodul för textil     2(2) 
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Bilaga 5 – Miljömodul för textilservice 
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Bilaga 6 – Miljömodul för viskos/rayon 
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Miljömodul för Viskos / Rayon    2(2) 

 

 

 




