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Leverantörens namn: 
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Omfattning: 
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Hålltider: När: Vad: Kallade: 
Kl 13.00-13.20 Inledande möte Magnus Paulander och Alexandra Tidlund
Kl 13.20-13.50 Miljö Magnus Paulander och Alexandra Tidlund
Kl 13.50-14.20 Interna hållbarhetsarbetet Magnus Paulander och Alexandra Tidlund
Kl 14.20-14.30 Paus och bensträckare Magnus Paulander och Alexandra Tidlund
Kl 14.30-15.00 Affärsetik Magnus Paulander och Alexandra Tidlund
Kl 15.00-15.30 Leverantörsled Magnus Paulander och Alexandra Tidlund

Kl 15.30-16.00 Avslutande möte och summering Magnus Paulander och Alexandra Tidlund

Datum för åtgärder: Inom 30 dagar, dvs senast den 2020-06-29 ska leverantören informera Sinfra om planerade åtgärder om åtgärderna inte redan är 
stängda. Senast inom 90 dagar, dvs senast den 2020-09-28 ska leverantören informera Sinfra om vidtagna åtgärder och bekräfta 
att avvikelser är stängda. 

Dagens revision omfattar verksamheten vid: 
Sweco Energy ABs verksamhet som är en del av Sweco-koncernen

Syftet med revisionen är att: 

1) Säkerställa  att ramavtalsleverantörerna fullföljer sina åtaganden gentemot Sinfras medlemmar enligt ramavtalet. 
2) Följa upp leverantörernas redovisade svar som en service för våra medlemmar så att de kan säkra att man engagerar 
leverantörer som tar ansvar för sina produkter och tjänster miljömässigt, etiskt och socialt 
3) Bidra till sund konkurrens genom att kontrollera efterlevnad av krav, så att inte leverantörer som egentligen inte uppfyller krav 
kan få värdefulla ramavtal
4) Bidra till leverantörernas ständiga förbättringar inom hållbarhetsarbetet 
5) Bidra till dialog om omställningen till en hållbar verksamhet hos leverantören för att bidra till långsiktighet och framförhållning i 
planeringen 

Representanter från Sinfra: 
Susanne Eriksson, revisionsledare
Jenny Stenström, Hållbarhetsansvarig Sinfra
Ted Waldensten, Taktisk upphandlare Sinfra
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Revisionsteamet tillsammans bedöms på ett verkansfullt sätt kunna utvärdera hållbarhetsarbetet hos leverantören. 

a) Revisionsrapport (detta dokument)

a) Dokumentgranskning 
b) Uppföljning med hänvising till redovisande dokument
c) Digital revision
d) Intervju med representanter från leverantören

a) Ramavtalet mellan leverantören och Sinfra
b) Redovisade svar från leverantören vid upphandlingen
c) Redovisade svar från leverantören på hållbarhetsutvärderingen från Sinfra
d) Refererade dokument och information hos leverantören

Process kring leverantörsbedömningar och uppföljning av underleverantörer
Process kring rapportering, mätning och uppföljning av nyckeltal inom miljö och hållbarhet
Process kring mål, handlingsplaner
Process kring policys, utvärdering av efterlevnad och kommunikation av policys inom affärsetik



Avvikelse
Förbättrings-förslag

Reviderat företag: OK

Datum: 

Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Del 1 Miljö

Swecos tjänster som bidrar till lägre 
klimatavtryck hos användarna

Hållbarhetsutvärderingen 2.2 
(sid 12)

Tillhandahåller ni produkter och/eller 
tjänster som bidrar till att minska kundens 
(användarens) klimatpåverkan, 
"Klimatfotavtryck"? (sid 12)

Stämmer svaret på frågan? 
Beskriv kortfattat vad ni tillhandahåller för tjänster som 
bidrar till en lägre klimatpåverkan hos användarna nedströms OK

Man har svarat nej på frågan då man inte mäter kunders 
klimatfotavtryck systematiskt, men Swecos affärsidé  bygger på just 
att bidra till kundernas hållbarhetsutveckling och man bör kunna 
svara ja på frågan. Sinfra ska förtydliga frågan till nästa år. 

Kunskapsdelning internt gällande 
Swecos tjänster för att bidra till 

minskning av kunders klimatavtryck

Hållbarhetsutvärderingen 2.2 
(sid 12)

Tillhandahåller ni produkter och/eller 
tjänster som bidrar till att minska kundens 
(användarens) klimatpåverkan, 
"Klimatfotavtryck"? (sid 12)

Hur jobbar ni med kunskapsdelning internt för att 
framgångsrika kundprojekt (med förbättrat klimatavtryck) 
ska spridas till andra/framtida projekt? Kunskapsdelning 
internt borde bidra till att snabba på takten i att leverera 
klimatsmarta kunduppdrag. 

OK

Det finns strukturer för intern kunskapsdelning och det finns en 
stark kultur av att vilja dela erfarenheter och kunskap. Detta är en 
ständigt aktuell diskussion där man strävar efter att hitta ännu 
bättre arbetssätt för kunskapsdelning, finns starkt internt driv. Just 
nu finns kanaler på Teams, träffar för erfarenhetsutbyte samt en 
stående punkt på varje gruppmöte gällande lärdomar från 
pågående projekt. Vi följer upp om vi har lyckats genom att ställa 
fråga i våra medarbetarundersökningar - Ser du att ditt arbete 
driver hållbarhet? 

Fossilfria transporter Hållbarhetsutvärderingen 2.2f

Kan ni tillhandahålla fossilfria transporter i 
samband med leverans av era produkter 
och/eller tjänster? (sid 13)

Beskriv hur ni praktiskt jobbar med att nå fossilfria 
transporter? 
Hur ligger ni till? 
Hur mäter ni detta?
Vad är era mål, delmål och konkreta åtgärder inom detta? 
Beskriv er väg framåt för att bli klimatneutral/klimatpositiv
Finns en resepolicy, bilpolicy, mobilitetspolicy? Efterlevs den?

OK

Det finns en ökad efterfrågan på att kunna erbjuda fossilfria 
transporter däribland från Sinfra, vilket inneburit att Sweco 
utmanat sig och sin ledning för att kunna erbjuda 100 % fossilfria 
transporter till de av Sinfras medlemmar som ställer krav på det. 
Man har diskuterat och undersökt olika lösningar för praktisk 
genomförbarhet, t.ex. miljöförsäkringsbolag, biogastaxi mm för att 
lösa utmaningar längs hela resan. Mycket bra! 
Under 2019 uppskattar man ca 20 % fossilfria transporter, men det 
mättes inte exakt utan är en uppskattning. Under 2020 har man 
satt nya klimatmål gällande bland annat detta, och ska sätta 
formerna för uppföljning. Man har en ny bilpolicy med skärpta krav 
från 2020. Målet är en helt fossiloberoende fordonsflotta 2023. 
Man har en resepolicy som hänvisar till regional/kommunal trafik i 
första hand, och där det krävs speciella undantag för flygresor. 
Man har en ansvarig person för bilar som inte släpper igenom 
undantag från policyn.  

Kontrollerade innehållet i Swecos personalbilspolicy daterad 2020-
01-01 samt utdrag ur Resepolicyn med avseende på miljö

Glädjande att se att Sweco tagit ett starkt grepp om fossilfria 
transporter och höjt ambitionen betydligt. För att nå fossilfria 
transporter är det nu viktigt att Sinfras medlemmar beställer 
fossilfria transporter nu när det finns leverantörer som kan 
tillhandahålla det. 
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Nyckeltal inom miljö
Hållbarhetsutvärderingen 1.5 

a)

Har ert företag identifierat nyckeltal för er 
verksamhet som har koppling till miljö?

Berätta om era nyckeltal inom miljö, vad mäter ni och hur? 

Förbättrings-
förslag

Vi rekommenderar att ni fortsätter 
ert arbete med klimatmålen med 
att hitta verktygen för att löpande 
följa upp hur det går med lämpliga 
nyckeltal, kanaler för 
kommunikation och frekvensen 
som passar för engagemanget och 
insatser om trendkurvan viker av

Man har just antagit nya klimatmål senaste månaden och håller på 
att sätta formerna för uppföljning, vilket inte är helt klart än. 
Målen är t.ex. att vara klimatpositiva 2030 och en fossiloberoende 
fordonsflotta 2023. Några tydliga nyckeltal för att redovisa resultat 
löpande finns idagsläget inte framtagna, det är för nytt. Planen är 
att dels redovisa internt eftersom den interna återkopplingen är 
viktig. Dels kommer man att redovisa externt i den årliga 
hållbarhetsredovisningen för att vara transparanta externt. Denna 
information är publik för allmänhet såväl som för Sinfras 
medlemmar. 
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Del 2 Interna hållbarhetsarbetet

Allmänt om ert interna 
hållbarhetsarbete

Hållbarhetsutvärderingen 1.2, 
1.9 a)

1.2 Hållbarhetsansvarig: Har företaget 
någon på ledningsnivå som är ansvarig för: 
Miljömässig hållbarhet?
Affärsetik?
Social hållbarhet? 

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

Berätta om ert interna hållbarhetsarbete: finns en 
organisation, budget? 
Genomför ni regelbundna utbildningar inom hållbarhet 
generellt för att få ett samlat grepp om hållbarhet inom 
Sweco ("så jobbar vi på Sweco")?

OK

Sweco har en hållbarhetsorganisation där det finns en samlande 
hållbarhetschef centralt och en hållbarhetskoordinator i respektive 
Swecobolag (11 pers just nu). Hållbarhet för Sweco: ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet. Det ligger i Swecos affärsidé att 
utveckla och utforma framtidens hållbara städer och samhälle där 
utveckling ska vara en hållbar utveckling. 

Exempel på tillämpning på uppförandekod är att Inför varje 
anbud/projekt görs en riskbedömning som inkluderar 
hållbarhetsaspekter. Om denna ej blir godkänd genomförs inte 
projektet. Sweco berättar om exempel både då projekt har 
godkänts och inte. 

Hållbarhet på Sweco förmedlas och diskuteras genom obligatoriska 
hållbarhetsutbildning för nyanställda, information på intranätet, 
månadsbrev, samt diskussioner på gruppmöten. 

Jämställdhet, mångfald

Sweco Code of Conduct "Our 
people", 

Hållbarhetsutvärderingen 1.5 
c)

Code; Salary disparities may not exist for 
identical or equivalent work unless 
objectively motivated, and all employees 
are given equal opportunities for 
professional development both within their 
existing fields and in new areas.

1.5c) Har ert företag identifierat nyckeltal 
för er verksamhet som har koppling till 
social hänsyn? 

Jämställdhet/mångfald: beskriv hur ni jobbar med 
jämställdhet och mångfald? Finns en lönekartläggning för att 
motverka ojämlik lönesättning? Finns policy mot 
diskriminering/för mångfald? Hur jobbar ni med att integrera 
personer som inte talar svenska? 

OK

För att aktivt arbeta med jämställdhetsfrågan har Sweco Energy 
tillsatt en jämställdhetsgrupp som ordnat workshops med externa 
föreläsare. Man har satt mål för fördelning av män/kvinnor i 
bolaget på medarbetarnivå, chefsnivå samt ledningsgruppsnivå. 
Dessa mål finns med i affärsplan och följs upp årligen samt 
redovisas både för ledning, chefer och medarbetare. 30 % kvinnor 
på alla nivåer var målet 2019, men man hade inte riktigt nått det. 
Till 2023 är målet 40 % kvinnor på alla nivåer.

Vid rekrytering tänker man på både jämställdhet och mångfald, 
t.ex. genom se till att minst två representanter träffar kandidater, 
samt att man har sett över hur man utformar annonser för att 
locka en mångfald av medarbetare. 

Man har ganska många medarbetare som inte talar svenska, Sweco 
erbjuder då kurser i svenska. 

Obligatoriska workshops har genomförts både i ledningsgrupp och 
arbetsgrupper t.ex. med värderingsövningar kring mångfald och 
jämställdhet. 

Lönekartläggning görs av HR varje år för att motverka ojämlik 
lönesättning. Om de upptäcker något lyfts frågan till chefsnivå, det 
följs upp och vid behov görs eventuella justeringar. 

Swecos nolltolerans mot diskriminering inkluderas t.ex. i 
introduktionsutbildningar. 

Viktigt också att Sinfra och dess medlemmar också bidrar till 
mångfald och jämställdhet, tex i en bransch som historiskt varit 
konservativ på detta område. 
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Arbetsmiljö
Sweco Code of Conduct "Our 

people" 
Hållbarhetsutvärderingen 1.1 

Sweco is committed to ensure Health and 
Safety information, instruction, training and 
supervision is provided in order to meet our 
zero-incident vision. In accordance with the 
health and safety policy, Sweco works 
systematically to investigate, conduct and 
monitor operations in such a way as to 
prevent illness and accidents on the job and 
continuously improve the working 
environment.

Beskriv hur ni arbetar med att ha en hållbar arbetsmiljö för 
era anställda? 
Finns en budget och organisation för att driva ett aktivt 
arbetsmiljöarbete? 
Vilka svaga områden identifierade ni i er senaste 
medarbetarundersökning? Har ni gjort en analys av resultatet 
och en handlingsplan? 

OK

Sweco är arbetsmiljöcertifierade men arbetet med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ligger utanför hållbarhetskoordinatorernas 
arbete. Dock är "hållbart arbetsliv" en återkommande fråga inom 
det interna hållbarhetsarbetet. 

Stort ansvar ligger hos medarbetarna själva samt hos cheferna. Det 
finns varningssystem vid för mycket övertid som flaggas till 
närmsta chef. Detta följs även upp regelbundet av HR. Stort ansvar 
ligger på gruppchefer som fördelar resurser och måste se till att 
ingen överbelastas, stämmer av regelbundet (veckovis) med 
uppdragsledare och gruppchefer. Man strävar efter en jämn 
arbetsbelastning.

På kontoret finns verktyg för en bättre arbetsmiljö. Ute på projekt 
får chefen hålla dialog med medarbetarna för att stämma av 
arbetsmiljön och behov. Man har i nuvarande situation erbjudit 
verktyg för en hållbar arbetsmiljö hemifrån, t.ex. stolar och 
skärmar. 

"Hållbart arbetsliv" ingår som punkt i medarbetarundersökningar. 
Resultatet analyseras noggrant och resulterar i aktiviteter t.ex. 
föreläsningar och workshops med företagshälsovård. Bra!

Del 3 Affärsetik

Utbildning och medvetenhet kring 
Affärsetik

Swecos Code of Conduct, 
Hållbarhetsutvärderingen 1.7

Affärsetik (korruption, kartellbildning, 
mutor, penningtvätt, olaglig 
konkurrensbegränsning) med styrdokument, 
utbildning, uppföljning. 

Beskriv hur ni arbetar med att förankra era policys bland era 
anställda gällande affärsetik?
Kan vi få se exempel på att tex er säljavdelning har 
genomgått utbildning? Alternativt högsta ledning? 
Kan vi få se bevis på att svaren i Hållbarhetsutvärderingen 
ang affärsetik (korruption, kartellbildning, mutor, 
penningtvätt mm) stämmer ?

OK

Affärsetik har legat väldigt högt på agendan efter en  incident för 
ett antal år sedan inom Sweco som skedde utanför Sverige och i en 
annan del av Sweco. Därefter har man genomfört ett stort arbete 
för att förebygga problem genom att ta fram styrdokument och 
obligatoriska utbildningar.

Kontrollerade att personalen har genomgått utbildning i affärsetik 
genom att begära bevis från utbildningsplattformen. 94% av 
personalen hos Sweco Energy AB  har genomgått  utbildningen och 
resterade 6% är närmaste chefs ansvar att påminna om vikten av 
att genomgå utbildningen. Samtlig personal signerar årligen att 
man tagit del av och förstått innehållet i Swecos Code of Conduct. 

Motverka mutor
Swecos Code of Conduct, 

Hållbarhetsutvärderingen 1.7 
c)

"SWECO MONITORS AND COMPLIES WITH 
THE APPLICABLE LAWS, REGULATIONS
AND OTHER REQUIREMENTS APPLICABLE 
TO OPERATIONS IN THE COUNTRIES WHERE 
SWECO IS ACTIVE"

"NO EMPLOYEE MAY, DIRECTLY OR 
INDIRECTLY: offer or provide payment or 
other types of compensation that can be 
regarded as improper to individuals, organi- 
sations or companies or persons closely 
linked to them"

Beskriv hur ni mäter och följer upp efterlevnad av er policy 
inom affärsetik gällande mutor

OK

Ansvaret ligger på närmsta chef. Finns en stående punkt 
"affärsetik" på gruppmöten/regionledningsmöten/ledningsmöten 
varannan vecka, gällande aktuella dilemman som behöver 
diskuteras. Man strävar efter en konstant öppen dialog för att vara 
proaktiv och skapa medvetenhet. 
Incidenten som inträffade har gjort att man har satt väldigt tydliga 
gränser internt gällande affärsetik.  

Uppföljning sker genom att med regelbundenhet fånga upp 
dilemman och diskutera dessa internt för att ständigt vara vaksam 
och uppmärksam. Mätning görs utav visselblåsarfall.  
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Visselblåsare
Swecos Code of Conduct, 

Hållbarhetsutvärderingen 1.8 a-
b

Har medarbetare, anstälda samt andra 
intressenter (tex kringboende) rätt och 
möjlighet att påverka genom att lämna in 
förslag och klagomål utan att frukta för 
straff eller negativa påföljder?)

Dokumenterar ni och följer upp alla 
klagomål och synpunkter? 

Har det varit några incidenter, inkomna visselblåsarcase? 
Har man kanaler för att kunna vara anonym och alternativa 
vägar utan att behöva gå till sin närmaste chef tex? 
Kan vi få se att ni tydligt informerat era anställda om att de 
har alternativa vägar att gå och hur de gör om de vill lämna 
ett visselblåsarfall?

OK

Det finns en Sweco Ethics Line, en anonym visselblåsarfunktion. Den 
finns ifall man inte kan gå till närmsta chef som man annars gör i 
första hand. 
Kontrollerade att personal får vetskap om 
visselblåsarfunktionen vid introduktionen för nyanställda. 

Del 4 Leverantörsled

Allmänt 
Hållbarhetsutvärderingen 3.2 

b)

Har ni rutiner för bedömning och 
granskning av nya och existerande 
leverantörer avseende miljö, affärsetik, 
social hänsyn? Vänligen beskriv 
kortfattat 

Ni har redovisat underleverantörer som kommer från Sweco-
gruppen. Finns även andra underleverantörer, tex för 
specialkompetens eller för att kunna täcka hela landet? OK

Man svarar att man inte känner till att man använt andra 
leverantörer för Sinfras ramavtal utom övriga inom Swecos 
koncern. Men vid enstaka avrop skulle det kunna finnas behov av 
underkonsulter. 

Hur kommuniceras krav till 
leverantörerna? 

Hållbarhetsutvärderingen 3.1 

Krav på underleverantörer: Vilka metoder 
använder ni för att ställa etiska, 
miljömässiga och sociala krav på era 
leverantörer som harmonierar med Sinfras 
uppförandekod för leverantörer? (Svarat att 
det ingår i avtal)

Hur kommunicerar ni hållbarhetskrav till era 
underleverantörer? 
Kan vi få se exempel på att det framgår i avtal (enligt er 
utsago)? OK

Kontrollerade avtalsmallar för underkonsulter där det framgår  en 
punkt om affärsetik. Här länkar man till Swecos dokument: code of 
conduct och CSR-policy. Man inkluderar ramavtalet med kunden 
(t.ex. Sinfra) vilket underkonsulten ska följa. Alla underkonsulter 
skriver på ett motsvarande underkonsultsavtal per uppdrag.
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Reviderat företag: Sweco Energy AB (Sweco Energuide AB)
Deadline för att inkomma med planerade åtgärder: 2020-06-29
Deadline för attinformera Sinfra om vidtagna åtgärder och bekräfta att avvikelser är stängda. 2020-09-28

Förbättringsförslag nr:
Bedömning Beskrivning av Avvikelse/ förbättringsförslag Sinfras kommentar

1 Förbättringsförslag

Vi rekommenderar att ni fortsätter ert arbete 
med klimatmålen med att hitta verktygen för 
att löpande följa upp hur det går med 
lämpliga nyckeltal, kanaler för 
kommunikation och frekvensen som passar 
för engagemanget och insatser om 
trendkurvan viker av

Man har just antagit nya klimatmål senaste 
månaden och håller på att sätta formerna för 
uppföljning, vilket inte är helt klart än. Målen är t.ex. 
att vara klimatpositiva 2030 och en fossiloberoende 
fordonsflotta 2023. Några tydliga nyckeltal för att 
redovisa resultat löpande finns idagsläget inte 
framtagna, det är för nytt. Planen är att dels 
redovisa internt eftersom den interna 
återkopplingen är viktig. Dels kommer man att 
redovisa externt i den årliga 
hållbarhetsredovisningen för att vara transparanta 
externt. Denna information är publik för allmänhet 
såväl som för Sinfras medlemmar.

1. Beskriv åtgärder som planerats eller 
har genomförts kopplat till 
förbättringsförslaget 

2. Vem ansvarar för åtgärderna?

3. Deadline

11. Sinfras svar på åtgärd: (OK, 
komplettering behövs)

Sinfras bedömning
OK

Genomförande av åtgärder

Hållbarhetschefer

Genomförda åtgärder: GAP-analyser genomförda, färdplaner delvis framtagna. 
  Planerade åtgärder: Fortsa  arbete med färdigställande av färdplaner. Utarbetande av KPI:er på koncernnivå.

Instruktion

På detta blad ska ni som leverantör beskriva åtgärder efter leverantörsrevisionen. I bladet "Revisionsrapport" finns hela revisionsrapporten dokumenterad i sin helhet. På 
detta blad har vi samlat avvikelser som vi vill att ni svarar på. Även förbättringsförslagen finns med i nedanstående lista. Ni får gärna besvara förbättringsförslagen också men 
det är inget tvång. 

Ni har sammanlagt 90 dagar på er att informera Sinfra om vidtagna åtgärder och för att få en bekräftelse från Sinfra att åtgärderna är tillräckliga. För att se att arbetet går 
framåt vill vi Inom de 30 första dagarna veta vad ni planerar för åtgärder. Naturligtvis är ni välkomna att lämna ett komplett svar redan efter 30 dagar men minst ska ni visa vad 
ni planerar att göra.

Planering:
Svara på avvikelserna genom att: 
1) Analysera och beskriv orsaken bakom avvikelsen. Varför uppstod detta, vad är rotorsaken. Flera rotorsaker är möjliga. 
2) Analysera och beskriv utbredningen. Finns samma avikelse på fler ställen? tex i fler processer, fler orter, fler avdelningar etc
3) Utifrån orsaks- och utbredningsanalysen ska ni planera vilka åtgärder som behöver göras. Beskriv vad ni planerar att göra på kort sikt för att rätta till avvikelsen.
4) Beskriv också vad ni planerar att göra för att förebygga att det sker igen. 
5)  Bestäm vem som ansvarar att åtgärderna blir genomförda.
6) Bestäm deadline. Planera för att ni ska kunna genomföra åtgärderna och återkomma till Sinfra inom 90 dagar (se ovan).
Därefter är ni redo att informera Sinfra om er plan.

Genomförande: 
Fortsätt svara på avvikelsena genom att: 
7) Beskriv vilka åtgärder som ni har genomfört (kortsiktiga åtgärder, korrigerande åtgärder).
8) Beskriv vilka åtgärder som ni har genomfört för att förebygga att samma sak inträffar igen.
9) Bifoga bevis för att åtgärderna är genomförda och lägg in en hänvisning i cellen till rätt bevis.
10) Gör en uppföljning för att kontrollera om åtgärderna har haft effekt, var åtgärderna tillräckliga?
Skicka därefter in svaren igen till Sinfra.

Bedömning: 
11) Sinfra granskar era svar och bedömer om svaren är tillräckliga . Om svaren godkäns markeras cellen med OK. Om några uppgifter saknas eller om åtgärderna inte är 


