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Leverantörens namn: 

Datum för genomförande: 

Revisionsteam: Representanter från leverantören: 
Patrik Persson, VD
Sandra Rydiander, Chef miljö, kvalitet och arbetsmiljö
Lars-Erik Skans, Sales Engineer och kundansvarig Sinfra
Viktor Winblad, Strategisk inköpare

Syfte med revisionen: 

Omfattning: 

Eventuella fokusområden:

Kriterier:

Metod: 

Dokumentation från revisionen: 

Hålltider: När: Vad: Kallade: 
09.00-09.20 Inledande möte, presentationer och syfte
09.20-10.00 Del 1:  Miljö: fossilfria transporter, mål och planer 

framåt
10.00-10.20 Paus
10.20-11.05 Del 2: Inköp och hållbara leverantörsled
11.05-11.40 Del 3: Policys inom 

affärsetik/jämställdhet/mångfald och förankring 
internt

11.40-12.00 Avslutande möte och summering

Datum för åtgärder: Inom 30 dagar, dvs senast den 2021-01-11 ska leverantören informera Sinfra om planerade åtgärder om åtgärderna inte redan är 
stängda. Senast inom 90 dagar, dvs senast den 2021-04-07 ska leverantören informera Sinfra om vidtagna åtgärder och bekräfta att 
avvikelser är stängda. 

Dagens revision omfattar verksamheten vid: 
Hela Holtab 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
Magnus Pettersson, Strategisk upphandlare Sinfra
Sophia Rörström, Taktisk upphandlare Sinfra
Sara Jängnemyr, Kommunikationsansvarig 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 inköp och underleverantörer
Process kring affärsetik och förankring internt 
Process kring mål och planer framåt



Avvikelse
Förbättrings-förslag

Reviderat företag: OK

Datum: 

Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Del 1. Miljö: fossilfria transporter, mål och planer framåt

Miljöcertifikat
1.1 

Hållbarhetsutvär
deringen

Fråga: Är företagets verksamhet certifierat 
enligt någon standard för ledningssystem? 
Svar: "Ja, kvalitet och miljö"

a) Ni har angett att ni är miljöcertifierad. Kan vi få se ert ISO 
14001-certifikat för att granska att det är giltigt? 
b) Som miljöcertifierat bolag behöver man  sätta miljömål 
och planer för att nå målen. Vilka miljömål har ni som pågår 
för detta år? OK

a) Visar ISO 14001-certifikat giltigt tom 2022-06-30. 
Omfattar hela verksamheten. 
b) Visar pågående mål för 2020 och 2021. Byte av dieselt 
ruck till eltruck, solceller på egna anläggningen, byte till 
energieffektivare LED samt mål kring tjänstebilar

Fossilfria transporter
f ) 

Hållbarhetsutvär
deringen

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

a) Sinfra berättar om hur vi jobbar med att inkludera fossilfria 
transporter i upphandlingar
b) Hur ser era framtidsplaner ut för fossilfria transporter? Har 
ni några mål, strategier?
c) Beskriv hur era transportkedjor ser ut idag, hur sker 
transporterna?
d) Vilka krav ställer ni idag på era transportörer och hur ser 
era planer ut för krav kring fossilfria transporter? 
e) Beskriv hur ni arbetar med era tjänsteresor , finns mål 
kring att bli fossilfria där?

Förbättrings-
förslag

Vi rekommenderar att ni formulerar ett 
tydligt delmål med aktiviteter kring 
godstransporter som syftar till att steg för 
steg uppnå visionen om att vara 
klimatneutrala år 2025. Vi rekommenderar 
att ni ställer tydliga krav på transportörer 
om fossilfria transporter, gärna i avtal och 
som går att följa upp och kontrollera. 

a)  Sinfra informerade om arbete med att lägga till krav i 
alla kommande upphandlingar kring fossilfria transporter
b) Vi har en miljövision 2025 att vara nettoelleverantör 
vilket inkluderar investering i solceller och optimering och 
minskning av elanvändningen. Därtill har vi vision på att ha 
fossilfria transporter. 
c)  Vi anlitar transportörer för externa transporter, tex 
Schenker och Flexilast.
d)  Vi har planerat att kartlägga nuläget vad gäller 
transporter för att därefter sätta mål. För tillfället inga 
miljökrav i avtalen med transportörer, endast krav på ISO 
14001. 
e) Vi har en tjänstebilspolicy  som gäller för tjänstebilar. 
Visar förteckning över tjänstebilar som visar att samtliga är 
hybrid eller elbilar. Policyn har därmed haft god effekt. Euro 
klass 5 är ej ett skriftligt avtalskrav utan ett urvalskriterie 
när de väljer transportör. I avtal finns att de ska vara ISO 
certifierade. 

Holtab

2020-11-24

2020-11-24 Holtab leverantörsrevisionsrapport PUBLICERAS 3 av 7 Printed: 2021-03-23



Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Del 2: Inköp och hållbara leverantörsled

Leverantörsled
3 

Hållbarhetsutvär
deringen

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

Var sker tillverkningen av era produkter (som levereras till 
våra medlemmar), sker det i er egen verksamhet eller hos 
leverantörer? 

OK

 

Produkterna monteras hos oss, men delar kommer från 
underleverantörer.  Det är ett strategiskt val att ha 
processerna "i huset" för utveckling, konstruktion, 
montering och provning. 

Leverantörsled
3 

Hållbarhetsutvär
deringen

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

a) Ni nämner i hållbarhetsutvärderingen att ni har 
underleverantörer, kan ni nämna två exempel på viktiga 
leverantörer till er ?

OK

 

Nämner flera leverantörer och indelningen i olika 
kategorier av leverantörer. 

Leverantörsled
3.1  

Hållbarhetsutvär
deringen

Fråga: Vilka metoder använder ni för att 
ställa etiska, miljömässiga och sociala krav 
på era leverantörer som harmoniserar med 
Sinfras uppförandekod för leverantörer? 
Svar: "Ingår i avtal"

a)  Vi på Sinfra har en uppförandekod för etiska principer som 
ska gälla i leverantörsleden. Hur för ni vidare vår 
uppförandekod för leverantörer till era leverantörsled? Har ni 
en egen kod som motsvarar innehållet i vår kod eller 
använder ni vår? 
b) Kan vi få se bevis på att ni förmedlat kraven till de två 
leverantörer som ni nämner ovan (bilaga till avtal?)

OK

 

a) Vår egen kod överrensstämmer väl med Sinfras kod och 
det är den vi för vidare till våra leverantörer.  Visar och 
beskriver rutinen för att godkänna en ny leverantör. 
b) se nedan 

Leverantörsled
3.2 b) 

Hållbarhetsutvär
deringen

Fråga: Har ni rutiner för bedömning och 
granskning av nya och existerande 
leverantörer avseende miljö, affärsetik, 
social hänsyn? Svar: Ja, miljö, affärsetik och 
social hänsyn.

a) Hur arbetar ni med att följa upp befintliga leverantörer och 
deras hållbarhetsarbete, gör ni en egen leverantörsrevision 
eller kontroll? OK

 

Uppföljning görs utav de leverantörer med volym över 500 
ksek per år. Bedömning görs enligt ett poängsystem där 
bland annat ISO-certifiering och frågor om kvalitet,  miljö, 
arbetsmiljö, hälsa och säkerhet ställs.

Lagefterlevnad
1.6 

a)Hållbarhetsutvä
rderingen 

Fråga: Har ert företag identifierat vilken 
miljölagstiftning som berör er verksamhet? 
Svar: Ja 

a) Hur säkrar ni att varor från leverantörer uppfyller lagkrav 
inom miljö, tex RoHS, REACH? Beskriv era rutiner

Avvikelse

Rutiner för att ställa krav och följa upp 
leverantörer är inte implementerade ännu. 
Det finns formulär framtagna men de är 
inte använda än. Därmed saknas styrning 
av att leverantörerna uppfyller miljökrav 
såsom RoHS, REACH mm samt 
uppförandekoden. Tex ABB, Siemens, 
Schneider Electric och Ahlsell.

Leverantörerna får intyga via bilaga att de uppfyller krav 
och begränsningar enligt RoHS och REACH. Ingen 
leverantör utanför Europa. Däremot kan ju våra 
leverantörer ha underleverantörer i exempelvis Kina. 

Leverantörsled
3.4 b) 

Hållbarhetsutvär
deringen

Fråga: Tillstånd och licenser a) Innehar era 
underleverantörer alla nödvändiga tillstånd 
och licenser enligt miljölagstiftningen? Svar: 
"Nej"

a) Ni har svarat att era underleverantörer INTE innehar 
nödvändiga tillstånd och licenser. Är det ett missförstånd? 
b) Hur går det till när ni godkänner en ny leverantör, 
kontrollerar ni att de har kontroll på vilka lagkrav som gäller 
för dom och för produkterna? 

Förbättrings-
förslag

Vi rekommenderar att ni för in i avtal eller 
bilaga till avtal att leverantörerna ska 
intyga och se till att följa krav på tillstånd 
och licenser. Det är ett sätt att underlätta 
för er att säkerställa att era leverantörer 
undersöker krav på tillstånd och efterlever 
kraven. 

Svarat så eftersom de inte innehar bevis för att deras 
underleverantörer har nödvändiga tillstånd och licenser. 
Finns en risk att man inte har frågat sina leverantörer om 
tillstånd och licenser. 
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Del 3: Policys inom affärsetik/jämställdhet/mångfald och förankring internt   

Affärsetik
1.7 

Hållbarhetsutvär
deringen

Fråga: Markera för varje område nedan de 
delar som ingår i ert arbete med affärsetik 
Svar: "Styrdokument (men inte Utbildning, 
Uppföljning)"

a) Ni har svarat att ni har styrdokument som omfattar era 
affärsetiska riktlinjer inom karteller, mutor mm. Är det er 
Uppförandekod  som ni publicerat på er hemsida som ni avser 
då? 
b) Till oss har ni svarat att ni inte utbildar eller följer upp 
uppförandekoden, är det korrekt? 

OK

 

a) Ja, det stämmer
b) Vi går igenom uppförandekoden vid varje 
utvecklingssamtal vilket innebär att personalen påminns 
och har chans att ställa frågor. 

Affärsetik
1.7 

Hållbarhetsutvär
deringen

Fråga: Markera för varje område nedan de 
delar som ingår i ert arbete med affärsetik 
Svar: "Styrdokument (men inte Utbildning, 
Uppföljning)"

a) I Uppförandekoden på hemsidan anger ni att "Varje chef 
ansvarar för att informera, påminna och följa upp efterlevnad 
inom sitt verksamhetsområde. En övergripande uppföljning 
görs årsvis på ledningsnivå för att säkra efterlevnad inom 
hela företaget och att innehållet i koden är relevant och 
aktuellt."
b) Kan vi få se bevis på att detta stämmer med verkligheten? 

OK

 

a-b)) Kopplat till utvecklingssamtalen som sker årligen. 
Visar och beskriver mallen för utvecklingssamtalen där det 
framgår att frågor kring Uppförandekoden ställs till 
medarbetarna inom organisationen. Finns en 
delegeringsordning från VD till ex divisionschefer där det 
framgår att de ska ha koll på uppförandekoder. Vi har 
verksamhetsgenomgån 5 gånger per år där varje 
verksamhet beskriver aktuella frågor med 
problem/brister/möjligheter. Även arbetsmiljön tas upp 
under dessa möten. Fick se stickprov från Division Produkt 
vad som tagits upp under föregående verksamhetsmöte, 
bland annat nyckeltal, produkter, leveranstider och 
"känslan just nu" finns med som punkter. Efter varje möte 
sammanställs en rapport där beslut finns dokumenterade 
(med trafikljus). 

Affärsetik
1.5 c) 

Hållbarhetsutvär
deringen

Fråga: Har ert företag identifierat nyckeltal 
för er verksamhet som har koppling till 
social hänsyn? Svar: "Nej" men skriver i 
kommentar om jämställdhetsplan

a) Ni anger  i ett fritextsvar att styrelsen kräver minskt en 
kvinna med påverkanskraft i organisationen. Arbetar med att 
ta fram en långsiktig (5-10 år) jämställdhetsplan. Har under 
de senaste åren gått från 10% kvinnor till idag 15% kvinnor". 
b) Vi tittade på er hemsida och ser att det finns ett 
gemensamt drag hos ledning och i övriga som finns på bild. 
De är alla män. Hur ligger ni till nu vad gäller andel kvinnor? 
c) kan ni beskriva konkreta åtgärder för att öka mångfalden 
och jämlikheten, tex i rekrytering? 
d) Vad gör ni för att någon som sticker ut i gruppen ska 
känna sig välkommen och inkluderad?

OK

 

"Det är en gubbig bransch". Dokumentet 
Likabehandlingsarbete 2019 visades. De gör en check varje 
år där de tittar på löner, fördelning mellan kvinnor och 
män. En del av sponsringen gick till idrott, men de har 
istället fokuserat om för att hitta jämställdhet i 
teknikbranschen. De uppmuntrar kvinnor i bolaget att delta 
i teknikkvinnorna eller kraftkvinnorna. Försöker delta i 
branschmässor osv. Idag är de 15% kvinnor. Fanns ingen 
tydlig målsättning kring jämställdhet, de har haft som mål 
att "anställa fler kvinnor". De visade verksamhetsplanens 
aktiviteter för ökad jämställdhet. 

Affärsetik
1.5 c) 

Hållbarhetsutvär
deringen

Fråga: Har ert företag identifierat nyckeltal 
för er verksamhet som har koppling till 
social hänsyn? Svar: "Nej" men skriver i 
kommentar om jämställdhetsplan

a) Det står i er uppförandekod att ni har "tydliga rutiner för 
att hantera eventuella fall av kränkande särbehandling". Kan 
vi få se dessa rutiner? OK

 

Visar och beskriver rutinen för kränkande särbehandling. 
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Reviderat företag: Holtab
Deadline för att inkomma med planerade åtgärder: 2021-01-11
Deadline för attinformera Sinfra om vidtagna åtgärder och bekräfta att avvikelser är stängda. 2021-04-07

Avvikelse nr:
Bedömning

Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

1 Avvikelse

Rutiner för att ställa krav och följa upp leverantörer är 
inte implementerade ännu. Det finns formulär 
framtagna men de är inte använda än. Därmed 
saknas styrning av att leverantörerna uppfyller 
miljökrav såsom RoHS, REACH mm samt 
uppförandekoden. Tex ABB, Siemens, Schneider 
Electric och Ahlsell.

Leverantörerna får intyga via bilaga att de uppfyller 
krav och begränsningar enligt RoHS och REACH. 
Ingen leverantör utanför Europa. Däremot har ju 
ABB exempelvis leverantörer i Kina. 

1. Orsak, varför uppstod detta?

2. Utbredning, förekommer avvikelsen 
på andra håll (andra processer, andra 
orter etc)?

3. Planerad kortsiktig åtgärd 
(korrigerande åtgärd)
4. Planerad långsiktig åtgärd för att 
förebygga att samma sak inträffar 
igen (förebyggande åtgärd)
5. Vem ansvarar för åtgärderna?
6. Deadline

7. Genomförd åtgärd (korrigerande 
åtgärd)

Planering

Genomförande av åtgärder

Inköpsavdelningen har arbetat med rutinen och utskicket av dokumenten till de olika leverantörerna. 

Dokumenten och kravet på godkännande skickades ut av inköpsavdelningen efter att Sinfra utfört sin revision. Av 74 leverantörer 
har alla utom 18 skickat tillbaks signerade avtal sedan dokumenten skickades ut, 2 av dessa leverantörer har bett om mer tid.  De 
övriga 16 får påminnelser om att prioritera detta.

Bristen i den gamla rutinen hade identiferats och en uppdatering skedde i februari 2020. Dessvärre hamnade arbetet med att skicka 
ut de nya dokumenten, med bättre definierade krav, efter när inköpsavdelningen fick ställa om och fokusera på materialinskaffning 
när Corona-pandemin startade. 

Leverantörsutvärdering är en isolerad process och vi ser inte att det finns några liknande processer. När det kommer till krav på 
Holtab så arbetar vi parallellt med att se över hur vi kan fånga upp andra intressenters krav på vår verksamhet. Detta kan komma 
att bli input till en ny uppdatering vad gällande krav vi behöver ställa på våra leverantörer. 

Sinfras revision blev en påminnelse om det arbete som blivit liggande och efter revisionen skickades dokumenten ut till 
leverantörerna.
Då avvikelsen gäller ett nytt implementerat arbetssätt så bedömmer vi att det finns en väldigt liten risk att samma sak ska ske igen 
gällande denna processen. Vanligtvis börjar vi använda oss av rutiner när de blir implementerade men 2020 var ett år som 
påverkades mycket av Corona-pandemin. 

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: 



8. Genomförd långsiktig åtgärd för att 
förebygga att samma sak inträffar 
igen (förebyggande åtgärd)
9. Bifoga bevis på åtgärder, ange 
hänvisning till bilaga
10. Kontroll och uppföljning, var 
åtgärden tillräcklig? Beskriv 
kortfattat.

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

Utifrån de krav vi fått från lagstiftning och kunder anser vi att de dokument som leverantörerna godkänner med sina signeringar är 
tillräckliga. 

OK, godkänns
Sinfras bedömning

Vi utvärderar nya leverantörer med de nya dokumenten enligt bifogad rutinbeskrivning som innefattar samma krav som skickats ut 
till de befintliga leverantörerna. 

rutinbeskrivning (pdf), sammanställning utskick (excel)


