Sinfras hållbarhetsutvärdering 2019
Vi på Sinfra vill att våra medlemmar vid användande av Sinfras avtal ska känna sig säkra på
att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter och tjänster miljömässigt,
etiskt och socialt, hela vägen från framställande till slutanvändning. I enlighet med detta har
vi tagit fram konceptet Hållbar Upphandling. I detta koncept ingår att under avtalstiden följa
upp leverantörernas hållbarhetsarbete bland annat genom denna årliga enkät för
självutvärdering.
Resultatet av självutvärderingen kommer bland annat att användas för Sinfras interna
hållbarhetsarbete genom att ligga till grund för målsättning och prioritering av
aktionsområden. Det huvudsakliga syftet med självutvärderingen är att skapa en dialog
mellan Sinfra, medlemsföretagen och leverantörerna för att gemensamt hitta en väg mot ett
mer hållbart samhälle.
När ni lämnat era svar kan ingen annan än Sinfras personal läsa dem och era svar lämnas
heller inte ut till tredje part.
Ert företags totalresultat kommer att sammanställas till ett hållbarhetsindex mellan 0-5,
vilket kommer att finnas tillgängligt för Sinfras medlemmar vid valet av ramavtalsleverantör,
för att möjliggöra ett val baserat på hållbarhetskriterier.
När svarstiden har gått ut kommer alla leverantörers resultat sammanställas i en rapport
som publiceras på Sinfras hemsida. I rapporten redovisas totalresultatet från alla svarande
för olika frågor och områden, men inga enskilda svar. Det enda som redovisas med ert
namn är ert hållbarhetsindex.
Vi på Sinfra kommer även att meddela er ert enskilda resultat med vår feedback. Detta
dokument kommer endast ni själva att få ta del av.
I år har Sinfra bytt system för utskicket av enkäten, och samtidigt passat på att justera våra
frågor och dess prioriteringar något. Ert resultat kommer därmed inte att bli helt jämförbart
med tidigare års resultat. Vi hoppas att ni har överseende med detta.
Det finns i detta nya system möjlighet att spara era svar och fortsätta besvara enkäten vid
ett senare tillfälle, alternativt låta en kollega att fortsätta att besvara enkäten. För att pausa
enkäten, scrolla längst ner på den aktuella sidan och klicka på "Pausa". Sedan kan du eller
en kollega vid ett senare tillfälle fortsätta besvara enkäten via länken du fick i din e-post.
Denna länk är unik för ert företag, och ni kan endast skicka in ett svar.

Frågorna i detta formulär avser förhållandena vid tillverkningen av de varor alternativt
utförande av de tjänster som levereras i enlighet med ramavtal mellan Sinfra och er, oavsett
om varorna/tjänsterna tillverkas/utförs av er eller en underleverantör.
Uppgiftslämnaren ansvarar för att samtliga uppgifter är korrekta.
Har du frågor, vänligen kontakta Jenny Stenström på jenny.stenstrom@sinfra.se eller 08525 099 46.
Obs! Sista svarsdag 2019-12-01

Namn på företag

Vi efterfrågar dessa kontaktuppgifter för att vi vill kunna föra en vidare dialog kring ert
hållbarhetsarbete, samt skicka ert resultat på enkäten. Dessa kontaktuppgifter kommer inte
att lämnas vidare till tredje part. För mer information om hur Sinfra behandlar
personuppgifter, se Sinfras uppförandekod gällande Dataförordningen.

Ange namn, titel och telefonnummer till kontaktperson

Ange e-postadress till kontaktperson

Antal anställda i Sverige

Antal anställda totalt

Välj det alternativ som stämmer bäst överens med ramavtalets omfattning:

Produkter
Tjänster
Produkter och tjänster

1. Företaget

1.1 Certifieringar
Är företagets verksamhet certifierat enligt någon standard för ledningssystem?

ISO 9001 (kvalitet)
ISO 14001 (miljö)
ISO 45001 (tidigare OHSAS 18001) (arbetsmiljö)
ISO 26000 egendeklaration (socialt ansvar)
SA 8000 (socialt och etiskt ansvar)
ISO 27000-serien eller motsvarande (Informationssäkerhet)
Nej, men vi har ett ledningssystem som inte är certifierat alternativt ännu inte
erhållit certifikat. Vänligen lämna ytterligare information:

Nej, vi har inga av ovanstående certifieringar

1.2 Hållbarhetsansvarig
Har företaget någon på ledningsnivå som är ansvarig för:

Miljömässig hållbarhet
Affärsetik
Social hållbarhet
Nej, vi har ingen ansvarig för hållbarhet på ledningsnivå

1.3 FN:s Global Compact
Är ni anslutna till FN:s Global Compact, alternativt följer er verksamhet aktivt Global
Compacts 10 principer?
Ja, vi är anslutna till Global Compact
Ja, vi följer Global Compacts principer, även om vi inte är anslutna
Nej

1.4 Hållbarhetsredovisning
Har er verksamhet tagit fram en hållbarhetsrapport?
Ja
Nej, men vi har säkerställt att detta inte är ett krav som gäller vår verksamhet
Nej, vi har inte tagit fram en hållbarhetsrapport
Om du svarar "ja" på frågan, vänligen ange länk till er hållbarhetsrapport. Det går
även bra att skicka via e-post till info@sinfra.se.

1.5 Nyckeltal
a) Har ert företag identifierat nyckeltal för er verksamhet som har koppling till miljö?

Ja
Nej
Exempel:

b) Har ert företag identifierat nyckeltal för er verksamhet som har koppling till affärsetik?
Ja
Nej
Exempel:

c) Har ert företag identifierat nyckeltal för er verksamhet som har koppling till social
hänsyn?
Ja
Nej
Exempel:

1.6 Lagefterlevnad
a) Har ert företag identifierat vilken miljölagstiftning som berör er verksamhet?
Ja
Nej

b) Har ert företag ett kontrollsystem för att säkerställa att företaget följer aktuell
lagstiftning i alla de länder där ni bedriver verksamhet?

Ja
Nej
Eventuell kommentar:

1.7 Affärsetik
Markera för varje område nedan de delar som ingår i ert arbete med affärsetik:
a) Korruption

Styrdokument
Utbildning
Uppföljning
Inget av ovanstående

b) Kartellbildning

Styrdokument
Utbildning
Uppföljning
Inget av ovanstående

c) Mutor

Styrdokument
Utbildning
Uppföljning
Inget av ovanstående

d) Penningtvätt

Styrdokument
Utbildning
Uppföljning
Inget av ovanstående

e) Olaglig konkurrensbegränsning

Styrdokument
Utbildning
Uppföljning
Inget av ovanstående

1.8 Förslag och synpunkter
a) Har medarbetare, anställda samt andra intressenter (t.ex. kringboende) rätt och
möjlighet att påverka genom att lämna in förslag och klagomål utan att frukta för straff eller
negativa påföljder?

Ja
Nej

b) Dokumenterar ni, utreder och följer upp alla klagomål och synpunkter?

Ja
Nej

1.9 Uppförandekod
a) Har ni en intern uppförandekod eller motsvarande policies?

Ja, och vi genomför utbildningar för att öka organisationens förståelse för vår
uppförandekod/motsvarande policy
Ja, men vi utför inte utbildningar för att öka organisationens förståelse för vår
uppförandekod/motsvarande policy
Nej, vi har ingen uppförandekod eller motsvarande policy
Om du svarat "ja" på föregående fråga, vänligen ange länk till er
uppförandekod/motsvarande policy. Det går även bra att skicka via e-post till
info@sinfra.se.

b) Hur arbetar ni med efterlevnad av Sinfras uppförandekod för leverantörer?

Vi kontrollerar att Sinfras uppförandekod för leverantörer efterlevs.
Vi sparar lämpliga uppgifter och dokumentation som visar att kraven i Sinfras
uppförandekod efterlevs.
Vi garanterar våra arbetstagare en säker och hälsosam arbetsplats i enlighet med
Sinfras uppförandekod för leverantörer.
Inget av ovanstående
Beskriv kortfattat hur ert arbete med kontroll, dokumentation och garanti av
efterlevnad av Sinfras uppförandekod bedrivs.

2. Metoder och arbetssätt

2.1 Arbetsförhållanden
Markera de metoder och arbetssätt som används i ert arbete med
arbetsförhållanden:

a) ILO:s 8 kärnkonventioner (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182).

Styrdokument
Vidimering
Uppföljning
Inget av ovanstående

b) FNs barnkonvention, artikel 32

Styrdokument
Vidimering
Uppföljning
Inget av ovanstående

c) Arbetarskydd, arbetsrätt samt den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet

Styrdokument
Vidimering
Uppföljning
Inget av ovanstående

2.2 Miljö
a) Arbetar ert företag aktivt för att använda effektiv teknik och undvika avfall och utsläpp?
Ja
Nej
Om ja, beskriv gärna hur:

b) Skapar produkten/tjänsten ni levererar genom ert ramavtal mervärde ur ett
hållbarhetsperspektiv?

Ja
Nej
Om ja, beskriv gärna hur:

c) Arbetar ert företag för att hantera kemikalier på ett för människan och naturen säkert
sätt?

Ja
Nej

d) Tillhandahåller ni produkter och/eller tjänster som bidrar till att minska kundens
(användarens) klimatpåverkan, "klimatfotavtryck"?

Ja
Nej
Om ja, beskriv gärna hur:

e) Använder ni livscykelanalyser för miljö i er produktutveckling/tjänsteutövning?

Ja
Nej

f) Kan ni tillhandahålla fossilfria transporter i samband med leverans av era produkter
och/eller tjänster?

Ja
Nej

Om ja, hur många procent fossilfria transporter kan ni tillhandahålla?

2.3 Informationssäkerhet
Har ert företag en uttalad plan och strategi gällande informationssäkerhet kopplat till:

Sekretess (förhindra insyn)
Integritet (förhindra obehörig ändring av data)
Spårbarhet (möjliggör verifiering och identifierar föränding av processkedjor)
Inget av ovanstående

3. Underleverantörer
En underleverantör är den aktör som ni anlitar för att leverera de produkter och tjänster
som ramavtalet avser. Detta kan även gälla en underkonsult ni anlitar för specifika uppdrag
inom ramavtalet.
Har ert företag inga underleverantörer enligt ovan definition svarar ni nej på frågan
nedan.Ni kommer då att omdirigeras och fortsätta enkäten på avsnitt 4, då avsnitt 3
(Underleverantörer) endast gäller de företag som använder sig av underleverantörer inom
ramavtalet med Sinfra.

Använder ert företag underleverantörer/underkonsulter inom ramavtalet med Sinfra?

Ja
Nej

3. Underleverantörer
3.1 Krav på underleverantörer
Vilka metoder använder ni för att ställa etiska, miljömässiga och sociala krav på era
leverantörer som harmoniserar med Sinfras uppförandekod för leverantörer?

Ingår i avtal
Informeras skriftligt
Informeras muntligt
Inget av ovanstående

3.2 Utvärdering
a) Har ert företag utfört en riskbedömning för var i er leverantörskedja det kan förekomma
problem med att fullt ut möta kraven enligt Sinfras uppförandekod för leverantörer
avseende:

Miljö
Affärsetik
Social hänsyn
Inget av ovanstående

b) Har ni rutiner för bedömning och granskning av nya och existerande leverantörer
avseende:

Miljö
Affärsetik
Social hänsyn
Inget av ovanstående

Vänligen beskriv kortfattat rutiner och metoder för leverantörsbedömning i ert
företag.

3.3 Fackliga frågor
Markera de påståenden som överensstämmer med hur ni arbetar med fackliga frågor:

Vi har regelbunden dialog med underleverantörer i frågan
Vi dokumenterar vår dialog med underleverantörer i frågan
Fackliga organisationer finns representerade på de fabriker som tillverkar de produkter
som ingår i ramavtalet
Inget av ovanstående

3.4 Tillstånd och licencer
a) Innehar era underleverantörer alla nödvändiga tillstånd och licenser enligt
miljölagstiftningen?

Ja
Nej

b) Kan ni verifiera att verksamhets- och rapporteringskrav efterlevs hos era
underleverantörer enligt dessa tillstånd och licenser?
Ja
Nej

4. Övriga frågor
4.1 Vilka frågor klassar ni som ert företags viktigaste hållbarhetsfrågor?

4.2 Finns det några produkter/tjänster i ert produktutbud som ni anser är mer hållbara än
andra och i så fall vilka?

4.3 Finns det något område där ni gärna skulle se ett utökat samarbete, t.ex. mellan
leverantörer eller tillsammans med Sinfras medlemmar, i form av exempelvis
samverkansgrupper?

4.4 Har ni några övriga kommentarer eller synpunkter angående denna enkät eller Sinfras
hållbarhetsarbete?

