
Xylem Water Solution Sweden AB
2020-11-10



Leverantörens namn: 

Datum för genomförande: 

Revisionsteam: Representanter från leverantören: 
Stefan Bergendahl, Key Account Manager
Sofia Sundström, VD och Marketing Coordinator, HMS 
koordinator
Alexander Hahn, Marknad och Teknik
Axel Patrikson, Inköpsansvarig
Magnus Konradsson, Inköpssupport, avtalsfrågor, audits 
& assessments

Syfte med revisionen: 

Omfattning: 

Eventuella fokusområden:

Kriterier:

Metod: 

Dokumentation från revisionen: 

Dagens revision omfattar verksamheten vid: 
Hela Xylem Water Solution Sweden ABs verksamhet

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 och tf Hållbarhetsansvarig Sinfra
Musa Bargabriel, Strategisk upphandlare Sinfra
Nathalie Suarez, Taktisk upphandlare Sinfra
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2020-11-10

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 inköp och underleverantörer
Process kring affärsetik och förankring internt 
Process kring mål och planer framåt



Hålltider: När: Vad: Kallade: 
Kl 08.30-09.00 Inledande möte, presentationer och syfte SB, SS, AH, AP, MK
Kl 09.00-09.45 Del 1: Affärsetik SB, SS, AH, AP, MK
Kl 09.45-10.30 Del 2: Underleverantörer och hållbara  

leverantörsled
SB, SS, AH, AP, MK

Kl 10.30-11.00 Del 3: Miljö och fossilfria transporter, 
återvinningsgrad produkter. Mål och planer framåt

SB, SS, AH, AP, MK

Kl 11.00-11.30 Avslutande möte och summering SB, SS, AH, AP, MK

Datum för åtgärder: Inom 30 dagar, dvs senast den 2021-12-21 ska leverantören informera Sinfra om planerade åtgärder om åtgärderna inte redan är 
stängda. Senast inom 90 dagar, dvs senast den 2021-03-22 ska leverantören informera Sinfra om vidtagna åtgärder och bekräfta 
att avvikelser är stängda. 



Avvikelse
Förbättrings-förslag

Reviderat företag: OK

Datum: 

Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av 
Avvikelse/ förbättringsförslag

Kommentar

Del 1. Affärsetik

Affärsetik
1.7  Hållbarhets-

utvärderingen

Fråga: "Markera för varje område nedan de 
delar som ingår i ert arbete med affärsetik 
a) Korruption
b) Kartellbildning
c) Mutor
d) Penningtvätt
e) Olaglig konkurrensbegränsning " 
Svar: "Styrdokument, utbildning och 
uppföljning finns inom a-e"

Vi ser i er Hållbarhetsrapport att ni har en Code of Conduct 
som inkluderar er policy när det gäller mutor, karteller mm. 
a) Ni har svarat att ni utbildar er personal i affärsetik. Beskriv 
utbildningen: vad är det för innehåll, hur genomförs den. 
b) Vilka går utbildningen? 
c) Kan vi få se bevis för att utbildningen är genomförd enligt 
er beskrivning? Kan ni visa upp närvarostatistik eller annat 
bevis på att anställda har tagit del av utbildningen? Kan vi få 
se exempel på att tex er marknadsavdelning har genomgått 
utbildning? 
d) Hur säkrar ni att nyanställd personal får information om 
er code of conduct tidigt? 
e) Kan vi få se bevis på att nyanställda och inhyrda får 
information om er Code of Conduct? tex checklista för 
nyanställda med signaturer. 

OK

a) Det är en regelbunden utbildning via Xylem Learning Center som 
handlar om Xylems code of conduct som inkluderar antikorruption, 
konkurrentkontakter, mutor mm (CoC skickades som bevis). I 
utbildningen visas olika "dilemman" (case stories) som deltagaren 
får öva på. 
b) alla anställda går utbildningen regelbundet. När det gäller 
konsulter, sommarjobbare och andra som inte är fast anställda, så 
får de en CoC-bok av Kursadministrationen Internservice vid 
ankomst. De ombeds läsa igenom hela boken och sedan skriva på en 
blankett som intygar att de har läst den. Den påskrivna blanketten 
sparas som bevis. 
c) Vi har IT-stöd för att publicera utbildningar, hantera inbjudningar, 
logga genomförd utbildning och skicka påminnelser. Om någon inte 
skulle gå utbildningen skickas påminnelser inkl meddelande till 
närmaste chef. Rapporter över vem som gått/inte gått tas ut av HR 
som därigenom har koll på deltagande.  
 förvaras i vårt C-arkiv. Bevis på att marknadsavdelningen har 
genomfört utbildningen presenterades under revisionen.
d) Nyanställda får vår Code of Conduct i brevlådan hem och måste 
signera den innan man börjar sin första arbetsdag. 
e) Xylems rutiner för att informera nyanställda, inhyrda, 
sommarjobbar, konsulter och övriga som inte är fast ställda, 
presenterades. 

Visselblåsarfunktion
1.8 Hållbarhets-
utvärderingen

Fråga: 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? Svar: "Ja"

a) Beskriv ert arbetssätt och system för att ta emot förslag 
och klagomål? 
b) Kan man vara anonym? 
c) Finns alternativa kanaler att lämna in synpunkter, så att 
man tex kan gå till någon annan än sin chef? 
d) Hur många ärenden har ni fått in under senaste 3 åren?
e) Hur många av dessa är stängda?
f) Hur kommunicerar och informerar ni om denna funktion? 

OK

a) vi har en "open door policy" som beskriver vårt arbetssätt. Det 
finns ett system för att registrera visselblåsarfall som heter Xylem 
Integrity Line (visades under revisionen). Kopia på Open Door Policy 
visades.
b-c) ja, man kan vara anonym. Det är ett externt företag vilket 
innebär att man inte behöver gå via sin närmaste chef eller någon 
internt om man vill vara anonym. 
D-e) (mail) kompletteras via mail
f) Open door policyn finns tillgänglig på intranätet och ingår i vårt 
introduktionsprogram samt i den återkommande utbildningen. 
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av 
Avvikelse/ förbättringsförslag

Kommentar

Del 2: Underleverantörer och hållbara  leverantörsled

Underleverantörer
3.0 

Hållbarhetsutvär
deringen

Fråga: Använder ert företag 
underleverantörer / underkonsulter inom 
ramavtalet med Sinfra? Svar: "Nej"

De produkter som levereras via Sinfras ramavtal, kommer de 
från Xylems egen produktion eller från Xylem-koncernen? 
Var sker produktionen? Nämn 2 stora leverantörer till er. 
Köper ni färdiga komponenter eller är det ni som monterar 
komponenterna och är ansvariga för säkerheten och 
arbetsmiljön? 

OK

Primärt tillverkas produkterna i vår egen fabrik i Emmaboda. Vi 
köper in varor från ca 350 olika leverantörer. Exempel på befintlig 
leverantör är Nexans (Tyskland) och potentiellt ny leverantör 
Electroprecizia (Rumänien).

Underleverantörer
3.0 

Hållbarhetsutvär
deringen

Fråga: Använder ert företag 
underleverantörer / underkonsulter inom 
ramavtalet med Sinfra? Svar: "Nej"

Ni har svarat "nej" på frågan om ni har leverantörer, kan det 
vara ett missförstånd?

OK

Går tillbaka till Sinfra, vi förtydligar frågan till nästa utskick av 
hållbarhetsutvärderingen. Svaret borde vara ja, Xylem har 
leverantörer. 

Underleverantörer
3.0 

Hållbarhetsutvär
deringen

Fråga: Använder ert företag 
underleverantörer / underkonsulter inom 
ramavtalet med Sinfra? Svar: "Nej"

a) Hur går det till när ni bedömer och godkänner en ny 
leverantör? 
B) Ni skriver i Hållbarhetsrapporten att era leverantörer ska 
följa er Supplier Code of Conduct. Hur säkrar ni det, är det ett 
avtalskrav? Kan vi få se bevis på att det ingår i avtal?
c) Hur följer ni upp och granskar befintliga leverantörer och 
deras leverantörsled under avtalsperioden? OK

a) När vi godkänner en ny leverantör börjar vi med att skicka en mail 
survey för att undersöka om leverantören överhuvudtaget 
kvalificerar sig. Här ställs frågor om tex ISO 14001- och ISO 9001-
certifikat för att se att leverantören har ett systemetiskt arbete. Vi 
frågar om leverantören har en egen CoC. Därefter gör vi en 
bedömning på plats hos leverantören "Quality Capibility 
Assessment". Kontrollerade att detta gjordes för Electriprecizia. 
b) Supplier code of conduct är en bilaga till avtalet med 
leverantören. Kontrollerade att detta finns för Nexans, OK. 
c) vi har en plan för leverantörsrevisioner som visar när vi granskar 
befintliga leverantörer. Granskade att Nexans fanns med i planen, 
OK. 

Leverantörsled
sid 65 Xylems 

Hållbarhetsrappo
rt 2018

"all suppliers are expecte to adhere to our 
Supplier Code of Conduct. (…) In 2019, more 
than 200 supplier were audited through the 
Supplier Quality Assessment Program which 
included sustainability elements". In 2020, 
we will launch an enhanced and separate 
Supplier Sustainability Assessment program 
as part of our preferred supplier program 
working toward our 2025 goals". 

A) Ni anger i er globala Hållbarhetsrapporten att ni under 
2020 ska utveckla metoderna för 
leverarntörsgranskningarna. Hur har det gått? 
B) Kan vi se bevis på att (rumänska) har genomgått en 
leverantörsgranskning? 
C) Vad gör ni om det framkommer brister? 
D) Ni skriver att ett av områdena som särskilt ska granskas 
är konflikmineraler. Hur granskar ni det? 
E) Ni skriver att ett annat område som är särskilt viktigt är 
arbetsvillkor (Labour rights). Hur kontrollerar ni att era 
leverantörer uppfyller lagkrav kring arbetsvillkor? 

OK

a) Det är något som planeras centralt och inget vi genomfört lokalt, 
men tyvärr ser det ut att ha blivit försenat pga pandemin då det 
varit restriktioner för resor. 
B) visar mallar för audits/assessments som täcker hållbarhet också
c) Om det finns brister är det en av sakerna som triggar en 
leverantörsrevision. Det skrivs en rapport, ett krav på återrapport av 
action plans, respond deadline inom 14 dagar. Därefter uppföljning. 
d-e) Konfliktmineraler och arbetsvillkor ingår i kraven på 
leverantörer och i arbetet i övrigt med att bedöma och granska 
leverantörer

Arbetsmiljö och säkerhet
1.1 

Hållbarhetsutvär
deringen

Fråga: Är företagets verksamhet certifierat 
enligt någon standard för ledningssystem? 
Svar: ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001 
(18001) 

a) Ni har svarat att ni är arbetsmiljöcertifierad. Kan vi få se 
bevis på att ni har ett giltigt certifikat? Har en extern revision 
genomförts under senaste 12 månaderna? 

OK

a) Visar certifikat. Kontrollerade att den svenska verksamheten är 
inkluderad och att det är ett giltigt certifikat, OK (omfattar 14001, 
9001 och 18001 och är giltigt tom 11 mars 2021).
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av 
Avvikelse/ förbättringsförslag

Kommentar

Del 3: Miljö 

Fossilfria transporter
2.2 f) 

Hållbarhetsutvär
deringen

Fråga: Kan ni tillhandahålla fossilfria 
transporter med leverans av era produkter 
och/eller tjänster? Svar: "Nej"

a) Sinfra informerar om att kritierier kring fossilfria 
transporter kommer i kommande upphandlingar
b) Hur planerar ni för framtiden, vilka mål, strategier och 
planer har ni när det gäller fossilfria transporter 

OK

a) Sinfra informerade om arbetet med kriterier kring fossilfria 
transporter i upphandlingar.
b) Vi på Xylem kan erbjuda fossilfria transporter från 
produktionsenheten i Emmaboda till leveransadress i Sverige men 
det är inte vanligt att detta beställs. Det finns med i våra planer 
framåt. Tjänsteresor från våra 12 servicekontor övergår till tex HVO 
och vi har nu 3 st elskåpbilar i Sthlm och Gtb. 

Cirkularitet och återvinning

e) 
Hållbarhetsutvär
deringen samt sid 

43 i 
Hållbaretsrapport

en 2019

Fråga: Använder ni livscykelanalyser för 
miljö i er 
produktutveckling/tjänsteutveckling? Svar: 
"Ja"

a) Ni arbetar med livscykelanalyser, var i produkternas 
livscykel finns de viktigaste miljöfrågorna?

OK

Vi har identifierat att det är under produktens användningsfas som 
den största miljöpåverkan finns. Energiåtgången under användning 
är en central miljöfråga. Miljöpåverkan från energiåtgärden varierar 
med val av energikälla vilket också är en faktor. 

Nyckeltal
1.5 a) Hållbarhets-

utvärderingen

Fråga: Har ert företag identifierat nyckeltal 
för er verksamhet som har koppling till 
miljö? Svar: "Ja" 

a) Har ni nyckeltal inom miljö? Vilka är dessa? Hur mäter ni 
dessa? Har ni något som ni mäter i er svenska verksamhet?
b) Kan vi få se nyckeltalen presenterade från föregående 
period? 
c) Vad drar ni för slutsats utifrån mätetalet?

OK

a) Visar nyckeltalen per månad under 2019. Det finns nyckeltal över 
hur mycket miljöpåverkan som har förebyggts/undviktits samt över 
direkt miljöpåverkan från tex värme/kyla och el i egna lokaler. 
B) Xylem presenterade nyckeltalen och utfallen 
c) Ja, vi använder nyckeltalen vid analys av vår verksamhet och 
planering framåt

Mål och planer
1.5 a) Hållbarhets-

utvärderingen

Fråga: Har ert företag identifierat nyckeltal 
för er verksamhet som har koppling till 
miljö? Svar: "Ja" 

a) Ni har ett mål inom ”Goal 2025” som innebär att minska 
vattnets koldioxidavtryck med över 2,8 miljoner ton, vilket 
motsvarar 46 miljoner trädplantor som växer under tio år. 
Hur går detta arbete? Hur långt har ni kommit och tror ni att 
ni kommer gå i mål?

OK

a) Xylem beskriver sina lokala miljömål, utvecklingen och prognos 
för måluppfyllelse under året. Presenterar verifikat som bevis. 

Mål och planer
2 a) Hållbarhets-

utvärderingen

Arbetar ert företag aktivt för att använda 
effektiv teknik och undvika avfall och 
utsläpp? Svar:  ”Ja, förbättrar ständigt våra 
produkter för att de ska vara så 
energieffektiva som möjligt.”.

a) Beskriv vad ni gör för att göra era produkter så 
energieffektiva som möjligt, Vad för typ av förbättringar gör 
ni? 

OK

a) Xylem beskriver aktiva miljöåtgärder för att göra produktion och 
användning av produkterna så energieffektiva som möjligt. Dialog 
om olika aspekter som bidrar till kundernas/användarnas minskade 
miljöpåverkan

Cirkularitet och återvinning
2.2 a) 

Hållbarhetsutvär
deringen

Fråga: Arbetar ert företag aktivt för att 
använda effektiv teknik och undvika avfall 
och utsläpp? Svar: Ja. 

a) Hur ser det ut med återvinningsbarhet för era produkter? 
b) Hur stor andel kan återvinnas/återanvändas?   
c) Har ni några planer för ett mer cirkulärt arbetssätt? Hur 
ser ert arbete ut för att öka 
återvinningsgraden/återanvädningsgraden ytterligare? 
d) Hur jobbar ni med att förlänga livslängden på 
produkterna? 

Förbättrings-förslag

Vi rekommenderar  att ni undersöker 
återvinningsgraden hos era produkter 
och reflekterar över möjligheter att 
ytterligare förbättra 
återvinningsgraden successivt

a-d) Dialog under revisionen mellan Sinfra och Xylem ang 
återvinningsgrad som miljöaspekt. Sinfra lyfte fram detta som en 
kommande miljöaspekt i utveckling av nya hållbarhetskriterier i 
kommande upphandlingar (preliminärt kommande kriterier i alla 
upphandlingar framöver där det är relevtant för produkter
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