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Leverantörens namn: 
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Revisionsteam: Representanter från leverantören: 
Emil Iggland, VD
Benny Iggland, kundrelationer, marknadsföring

Syfte med revisionen: 

Omfattning: 

Eventuella fokusområden:
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Metod: 

Dokumentation från revisionen: 

Hålltider: När: Vad: Kallade: 
09.00-09.20 Inledande möte, presentationer och syfte Emil Iggland, Benny Iggland
09.20-09.40 Del 1: Miljö och nyckeltal Emil Iggland, Benny Iggland
09.40-10.25 Del 2: Inköp och leverantörsled Emil Iggland, Benny Iggland
10 min Paus
10.35-11.10 Del 3: Affärsetik Emil Iggland, Benny Iggland
11.10-11.40 Del 4: Lagkrav och löpande bevakning Emil Iggland, Benny Iggland
11.40-12.00 Avslutande möte och summering Emil Iggland, Benny Iggland

Datum för åtgärder: Inom 30 dagar, dvs senast den 2021-01-20 ska leverantören informera Sinfra om planerade åtgärder om åtgärderna inte redan är 
stängda. Senast inom 90 dagar, dvs senast den 2021-04-18 ska leverantören informera Sinfra om vidtagna åtgärder och bekräfta 
att avvikelser är stängda. 

Dagens revision omfattar verksamheten vid: 
Hela Metrimas 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
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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
Process kring labevakning och lagefterlevnad



Avvikelse
Förbättrings-förslag

Reviderat företag: OK

Datum: 

Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Del 1: Miljö och nyckeltal

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 som är publicerat på 
hemsidan och är giltigt tom 15 nov 2021. 
b) Vi har ett övergripande mål om att den samlade 
miljöpåverkan ska gå ner vilket mäts genom att 
miljöaspektsbedömningens totala poäng ska gå ner. 
Därtill har vi ett mål för tjänsteresor där målet är  att 
öka antalet tågresor där ambitionen är att att ta tåg 
istället för bil/flyg där det är möjligt.  

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) Beskriv hur era transportkedjor ser ut idag, hur sker 
transporterna?
c) Om en medlem skulle beställa en fossilfri leverans , hur 
skulle ni hantera det?
d) Vilka krav ställer ni idag på era transportörer och hur ser 
era planer ut för krav kring fossilfria transporter? Har ni 
några mål, strategier?
e) Beskriv hur ni arbetar med era tjänsteresor , finns mål 
kring att bli fossilfria där?

OK

a) Sinfra informerade om fokusområde kring fossilfria 
transporter och att det är ett område som finns och 
kommer att finnas i samtliga upphandlingar framöver
b) Godstransporterna in till oss har vi svårt att ställa krav 
på. Godstransporter ut från oss till medlemmar sker 
framför allt med lastbil
c) Vi beställer transport med DHL och väljer  deras tjänst 
"Skicka grönt". 
d) Vår ambition är att alla utgående leveranser ska gå med 
DHLs "Skicka grönt" och är nästan i mål med det. 
e) Vårt miljömål avser miljöpåverkan från tjänsteresor där 
vi vill att antalet tågresor ska öka genom att välja tåg 
istället för bil/flyg där det går. Vid byte av tjänstebil 
kommer den att ersättas av elbil.

Nyckeltal
1.5 a) 

Hållbarhetsutvär
deringen

Fråga: Har ert företag identifierat nyckeltal 
för er verksamhet som har koppling till 
miljö? Svar: "Ja, minskad andel resor med 
bil: minskning med mer än 10% per år över 
dom senaste tre åren"

a) Ni har svarat att ni har  nyckeltal för miljö. Kan ni visa upp 
vilka nyckeltal ni har? 
b) Hur använder ni mätresultaten, beskriv era rutiner för att 
analysera resultat och fatta beslut utifrån underlaget

OK

a) Vi har nyckeltal för tjänsteresor och elförbrukning
b) Vi har rutiner i vårt miljöledningssystem såsom ISO 
14001-certifierad verksamhet där vi sammanställer 
mätresultaten för analys och beslut kring ständiga 
förbättringar. Vi jobbar med alla miljöaspekter samtidigt 
med ambitionen att minska den totala miljöpåverkan. 
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Del 2: Inköp och leverantörsled inkl transportörer

Leverantörsled

3 
Hållbarhetsutvär

deringen

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

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

OK a) Tillverkningen sker hos leverantörerna

Leverantörsled

3 
Hållbarhetsutvär

deringen

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

a) Ni nämner i hållbarhetsutvärderingen att ni inte har 
underleverantörer,  vi förmodar att det är ett missförstånd? 
b) kan ni nämna två exempel på viktiga leverantörer till er?

OK

a) Diskussion kring enkäten. Sinfra förtydligar frågan till 
nästa omgång. Metrima har underleverantörer. 
B) Exempel 1 är Komprod där tillverkning sker i Åtvidaberg  
och exempel 2 är Landis & Gyr som har tillverkning i 
Grekland och vissa artiklar kommer att tillverkas i Kina

Leverantörsled

3.1  
Hållbarhetsutvär

deringen

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

a)  Vi på Sinfra har en uppförandekod för etiska principer som 
ska gälla i leverantörsleden.  Vi har fått en kopia på er egen 
uppförandekod "Uppförandekod - Code of Ethics". Hur 
arbetar ni med att förmedla uppförandekoder i era 
leverantörsled, kommunicerar ni koden till leverantörer eller 
använder ni den mest internt?
b)  Följdfråga: Har ni förmedlat kraven till de två leverantörer 
som ni nämner ovan ?

Förbättrings-
förslag

Vi rekommenderar att ni jämför er lista 
över leverantörer med listan över Sinfras 
ramavtalsleverantörer för att säkerställa 
att alla era leverantörer (relaterade till 
Sinfras ramavtal) har läst och förstått 
Sinfras uppförandekod. Om ni upptäcker 
att någon av era relevanta leverantörer 
inte är ramavtalsleverantör till Sinfra 
rekommenderar vi att ni efterfrågar en 
skriftlig bekräftelse från leverantören 
(utveckla en mall för detta). 

a-b) Våra leverantörer har själva ett ramavtal med Sinfra 
vilket innebär att de accepterat Sinfras uppförandekod. Tex 
Kamstrup, Landis & Gyr, Sinfras kommentar: dock har vi 
inte ramavtal med Komprod  

Leverantörsled

Miljöpolicy

Åtagande i policyn: (...) "Vi ska prioritera 
leverantörer som tar ansvar för miljön."

a) Ni beskriver i er miljö- och kvalitetspolicy som finns 
publicerad på hemsidan att ni ska "prioritera leverantörer 
som tar ansvar för miljön". Utveckla, vad innebär det? 
b) Kan ni beskriva era rutiner för att välja en ny leverantör, 
hur väger ni in miljö?  Förbättrings-

förslag

Vi rekommenderar att ni dokumenterar er 
process/arbetssätt för att godkänna en ny 
leverantör. I denna process bör ni ta med 
hur ni kontrollerar om leverantören redan 
är en ramavtalsleverantör till Sinfra (se 
ovan) eller om ni själva behöver göra en 
granskning av hållbarhetsarbetet samt hur 
denna granskning ska gå till.

a) Det innebär att om vi kan välja mellan två eller fler 
leverantörer ska vi välja det bästa miljöalternativet
b) Vi har ingen formell process eller rutin för att välja en ny 
leverantör

Leverantörsled

3.1  
Hållbarhetsutvär

deringen

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

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

förslag

Vi rekommenderar att ni dokumenterar er 
process/arbetssätt för att följa upp 
existerande leverantörers 
hållbarhetsarbete. 

a) Vi har ingen formell process eller rutin för att följa upp 
våra leverantörers hållbarhetsarbete
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Del 3: Affärsetik

Affärsetik
1.7 c) Hållbarhets-

utvärderingen

Fråga: Markera för varje område nedan de 
delar som ingår i ert arbete med affärsetik 
ang c) mutor. Svar: "Styrdokument, 
utbildning och uppföljning"

Ni  anger i Hållbarhetsutvärderingen ang affärsetik 
(korruption, kartellbildning, mutor, penningtvätt mm) att ni 
har både styrdokument, utbildningar och uppföljning. Vi har 
också fått en kopia på er egen uppförandekod, gäller det 
fortfande (det är ert styrdokument?) OK

Ja, med styrdokument avser vi vår "Uppförandekod Code of 
Ethics" och dokumentet gäller fortfarande

Affärsetik
1.7 c) Hållbarhets-

utvärderingen

Fråga: Markera för varje område nedan de 
delar som ingår i ert arbete med affärsetik 
ang c) mutor. Svar: "Styrdokument, 
utbildning och 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/inköpsavdelning har genomgått utbildning? 
Alternativt högsta ledning? Vem var senast anställd hos er, 
kan vi få se bevis på att denne person har fått utbildning i er 
policy för affärsetik? 

OK
Vi genomförde en breddutbildning för 3 år sedan (visar 
bevis för genomförande den 15 dec 2017). För nyanställda 
personal har vi en genomgång under introduktionen. 

Affärsetik
1.7 c) Hållbarhets-

utvärderingen

Fråga: Markera för varje område nedan de 
delar som ingår i ert arbete med affärsetik 
ang c) mutor. Svar: "Styrdokument, 
utbildning och uppföljning"

Beskriv hur ni följer upp efterlevnad av er policy inom 
affärsetik. Exempelvis gällande mutor Kontrollerar ni tex 
representation gentemot offentliga verksamheter så att den 
följer era policys?

OK
Vi gör en intern uppföljning varje sommar med vår revisor 
som gör en bedömning. 

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"

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

OK

Vi har informerat personal om dels de normala 
kommunikationsvägarna och om man önskar finns också 
alternativa vägar att lämna visselblåsarärenden. Man kan 
kontakta vår externa revisor eller lämna anonymt brev i ett 
internt postfack.
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Del 4: Lagkrav och löpande bevakning

Certifieringar
1.1 Hållbarhets-
utvärderingen

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

a) Ni har angett att ni är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 
14001. Har ni haft en extern revision inom senaste 12 
månaderna? OK

Ja, vi har haft extern revision senaste 12 månaderna. Visar 
upp certifikat som också finns publicerade på den publika 
hemsidan. 

Lagefterlevnad
1.6 

a)Hållbarhetsutvä
rderingen 

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

a) För att vara miljöcertifierad krävs att man har identifierat 
vilka lagkrav man berörs av och att man gör en egenkontroll 
för att se om man uppfyller lagkraven. Kan vi få se er 
förteckning över miljölagkrav som ni berörs av? 

OK
Visar upp förteckning över miljölagar som verksamheten 
berörs av

Lagefterlevnad
1.6 a) 

Hållbarhetsutvär
deringen 

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

Ramavtalet punkt 11: "Leverantören ska i all 
sin verksamhet följa de lagar och övriga 
myndighetsföreskrifter som gäller där den 
bedriver verksamhet samt i sin verksamhet 
med anledning av ramavtalet agera i 
enlighet med Sinfras uppförandekod för 
Leverantörer, Bilaga 6, ISO 14001 och 45001 
(eller senare motsvarigheter om de ändras 
under ramavtalstiden) och FN:s Global 
Compacts tio principer."

a) Hur ser era rutiner ut för att löpande bevaka ändringar i 
lagkraven? Hur ser ni till att ni håller er uppdaterade? 
B) Kan vi tex få se att ni har identifierat att 
avfallsförordningen har ändrats? 

Förbättrings-
förslag

Rutinen för att kontrollera ändringar och 
nya lagkrav behöver förbättras. Tex 
identifierade ni inte den ändring i 
avfallsförordningen som publicerades 
2020-06-25 på riksdagens sida när ni 
gjorde den årliga kontrollen daterad 2020-
07-12. Det finns en rutin men den behöver 
stärkas upp med dels mer frekvent 
uppdatering för att undvika att det kan gå 
ett helt år innan ni upptäcker en 
uppdatering samt att undersöka orsaken 
bakom att ni inte fångade upp exempelvis 
den nya avfallsförordningen. 

a) Vi har en laglista i wordformat som uppdateras minst 
årligen. Årligen går ansvarig person in på riksdagens 
hemsida för att gå igenom alla ändrade lagar under 
gångna året. Senaste kontrollen genomfördes 2020-07-12. 
b) Vår laglista innehåller SFS 2011:927 Avfallsförordningen 
och den är senast kontrollerad 2020-07-12
Det finns en för stor risk att ni inte uppfyller lagkrav när ni 
endast kontrollerar laglistan 1 ggr/ år eftersom det innebär 
att det kan gå 364 dagar innan ni blir varse om en 
ändring/ny lag och ännu längre om den årliga kontrollen 
inte är korrekt (som för avfallsförordningen, de nya kraven 
riskerar att dröja ca 2 år innan ni blir medvetna om kravet). 

Lagefterlevnad
1.6 a) 

Hållbarhetsutvär
deringen 

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
b) Kan ni nämna en av era produkter som innehåller 
elektronik? Har ni intyg på att produkten uppfyller RoHS? (Är 
det ni som utfärdar CE-intyg eller Declaration of Conformity?) 
Kan vi få sett stickprov på en produkt från leverantören 
Sanxing? 
c) Kan ni beskriva hur ni gör för att säkerställa att 
produkterna uppfyller lagkrav även efter en förändring av 
lagkraven, tex senaste ändringen i RoHS med tillägg av 
flamskyddsmedel. 

Förbättrings-
förslag

Vi föreslår att ni inför en rutin för att 
kontrollera efterlevnad av lagkrav på de 
produkter som ni erjuder våra medlemmar. 
Ni behöver säkerställa att de varor som 
levereras till våra medlemmar som 
minimum uppfyller gällande lagkrav vilket 
inkluderar tex RoHS för elektronik och 
elektroniska produkter.I de fall ni är 
importör till den europeiska marknaden 
(som för Sanxings produkter) är det ert 
ansvar att kontrollera produkterna. Även 
om produkterna i stickprovet visar att 
artiklarna uppfyller RoHS vid en närmare 
kontroll ser vi en risk om rutinen saknas 
speciellt vid direktimport utanför EU.

a) Vi gör ingen rutinmässig kontroll av varor från 
leverantörer ang om de uppfyller lagkrav såsom RoHS, 
REACH. Vi har inte sett någon produkt som inte uppfyller 
RoHS vilket är skälet till att vi inte rutinmässigt kontrollerar 
detta. 
B-C) Visar bevis på RoHS efterlevnad på stickprov av 
artiklar. 
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