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Kl 11.00-11.30 Del 4: Tillgänglighet och lokal närvaro, lokalt 
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Bojan Zivkovic, Bengt Ericsson, Ulf Lagerqvist
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Datum för åtgärder: Inom 30 dagar, dvs senast den 2020-10-18 ska leverantören informera Sinfra om planerade åtgärder om åtgärderna inte redan är 
stängda. Senast inom 90 dagar, dvs senast den 2021-01-15 ska leverantören informera Sinfra om vidtagna åtgärder och bekräfta 
att avvikelser är stängda. 

Dagens revision omfattar verksamheten vid: 
Rexel Sverige AB

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
Magnus Pettersson, Strategisk upphandlare Sinfra
Sophia Rörström, Taktisk upphandlare Sinfra

Rexel Sverige AB

2020-09-02

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 transporter och logistik
Process kring rapportering, mätning och uppföljning av nyckeltal
Process kring mål, handlingsplaner
Process kring policys, utvärdering av efterlevnad och kommunikation av policys



Avvikelse
Förbättrings-förslag

Reviderat företag: OK

Datum: 

Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Del 1: Miljö och fossilfria transporter

Fossilfria transporter
Hemsida om 
Hållbarhet

"Vi driver utvecklingen i vår bransch mot ett 
energieffektivt och fossilfritt Sverige" 

På er hemsida kan vi läsa: "Vi driver utvecklingen i vår 
bransch mot ett energieffektivt och fossilfritt Sverige" Kan ni 
utveckla detta, vad innebär det? OK

Rexel är en elgrossist med stort fokus på omställning till 
hållbara system och förnyelsebara energikällor Säljer 
solceller, elbilsladdare, batterilagring mm. Fokus på 
utrustning som ska ersätta fossila källor. 

Fossilfria transporter
4.1, 2.2 f) 

Hållbarhet-
utvärderingen 

Fråga: Vilka frågor klassar ni som ert 
företags viktigaste hållbarhetsfrågor? Svar: 
"Transporter". Fråga: Kan ni tillhandahålla 
fossilfria transporter i samband med 
leverans av era produkter och/eller 
tjänster? Svar: Nej

Ni anger att transporter är den viktigaste hållbarhetsfrågan 
för er, samtidigt som ni svarar att ni inte kan tillhandahålla 
fossilfria transporter. Beskriv hur ni jobbar med frågan om 
fossilfria transporter, vad gör ni praktiskt för att jobba med er 
viktigaste fråga? Hur ser det ut idag med möjligheten till 
fossilfria transporter? Hur ser planen ut framöver? Gällande 
produktleveranser/tjänsteresor? Globalt, i Sverige?

Förbättrings-
förslag

Vi rekommenderar att ni utvecklar ett 
arbetssätt/rutiner för att följa upp  
hållbarhetskraven på transportörerna. Tex 
att följa upp om minst 50% av fordonen  
verkligen drivs på förnyelsebart drivmedel.  
Bra  att ni ställer hållbarhetskrav på 
transportörerna numera.

Efter att Rexel lämnade svaren i senaste 
Hållbarhetsutvärderingen har man gjort ett antal insatser. 
Gällande transporter  har en ny upphandling genomförts 
för transporter från lager till kund. Antalet transportörer 
har minskats till totalt 10 transportörer (7 distributörer och 
3 linjetrafik) och innebar att flera transportörer byttes ut. 
Nya avtalen är implementerade. Fokus på leveranskvalitet 
gentemot kund, kostnader och hållbarhet. Krav på 
hållbarhet inkluderar fordonskrav och att minst 50% av 
fordonen ska drivas med förnyelsebart drivmedel. 
Avstämning med transportörerna  genomförs regelbundet, 
fokus har varit leveranssäkerhet och kostnader. Hittills 
ingen större uppföljning kring miljö- och 
hållbarhetsdelarna. 

Fossilfria transporter
Företags-

presentationen

Rexels åtagande: "Minska vårt avtryck med 
30% under 2020 jmf 2010"

Hur ligger ni till med målet att minska CO2-avtrycket med 
30% under 2020? Hur sker mätning och uppföljning? Vilka 
åtgärder har ni vidtagit för a  åstadkomma de a? 
Hur ser ert åtagande ut på längre sikt, har ni mål till 2030? 

OK
(eget mål finns hos Rexel Sverige AB, 
därför är bedömningen ok)

Målet är satt av Rexelkoncernen i Paris men det är tyvärr 
inte tydliggjort i hur vi ska gå tillväga eller hur vi ska 
mäta/redovisa inom koncernen. Dock har vi i Rexel Sverige 
egna mål  kring klimat, tex gällande våra tjänstefordon. 
Nuläget ligger på 235 fordon med ca 102 g CO2/km i snitt 
och vi ser nu över vår bilpolicy och lägger till elbilar under 
2020.  Det finns ett intresse från förare att köra miljöbilar.  
Eftersom vi besöker kunder och pratar laddstolpar och 
solceller (kopplat till våra betydande miljöaspekter) 
behöver vi vara och framstå som trovärdiga och då kan vi 
inte komma i törstiga bilar. 

Våra miljömål på Rexel Sverige AB rör solenergi och 
laddstolpar som båda bidrar till att minska CO2-avtrycket.

Rexel Sverige AB

2020-09-02
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Nyckeltal
1.5 a) Hållbarhets-

utvärderingen

Fråga: Har ert företag identifierat nyckeltal 
för er verksamhet som har koppling till 
miljö? Svar: "Ja" och hänvisar till 
hållbarhetsrapport globalt https://fr.zone-
secure.net/31231/1011007/#page=202 

Bra att ni har nyckeltal för att se hur trendkurvorna utvecklar 
sig. Men har ni också nyckeltal nationellt för Rexel Sverige 
AB? Visa gärna exempel.  
Kan ni erbjuda nyckeltalsrapporter för våra medlemmar? 
T.ex. CO2 per medlem, per avrop, per produkt, per transport? Förbättrings-

förslag

Det finns potential i den årliga 
miljörapporten som skickas till koncernen. 
Här finns värdefullt arbete nedlagt som 
bättre kan nyttjas internt i 
kommunikationen och för att visa 
trendkurvor/utvecklingskurvor. Diskutera 
hur ni kan nyttja rapporten bättre  internt 
framöver. 

Visar upp senaste rapporten för Rexel Sverige AB 
(Environmental report 2019). De svenska värdena utgör en 
del av en samlad hållbarhetsrapport för globala koncernen. 
Sverige rapporterar i december varje år till ägarna i Paris 
kring elförbukning, avfall bland annat (ca 100 parametrar 
skickas det in siffror för). Rapportering har gjorts i över 10 
år.  En benchmark gentemot andra länder finns i rapporten. 

Del 2: Leverantörsled och hållbara inköp

Underleverantörer
Hållbarhets-

utvärderingen

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

Vi ser att ni svarat nej på frågan om underleverantörer, vi tror 
att det är ett missförstånd. Tillverkar ni produkterna själva 
eller tar ni in produkter från andra tillverkare? Hur skulle ni 
vilja att frågan formuleras för att bli tydligare från vår sida? 

OK

Svarar att Rexel Sverige AB inte har någon  egen 
tillverkning, bara egna varumärken. Rexel Sverige AB är en 
distributör av ca 145 000 artiklar. De egna varumärkena 
kommer delvis från koncernen. Ett varumärke inom 
belysning, zebra, finns i Sverige men tillverkning i Indien 
och Europa. De flesta produkterna som säljs kommer från 
EU. 2020-09-01 togs ett beslut att inte köpa in produkter 
utanför EU. De har  tidigare i vissa fall köpt produkter som 
är från ett icke-EU land  men insett att riskerna var för 
stora för att inte efterleva krav. De har därför slutat ta in 
produkter som inte är tillverkade inom EU. 

Underleverantörer
Hållbarhets-

utvärderingen

Fråga: 1.6 Lagefterlevnad a) har ert företag 
identifierat vilken miljölagstiftning som 
berör er verksamhet? Svar: "Ja" b) Har ert 
företag ett kontrollsystem för att säkerstäla 
att företaget följer aktuell lagstiftning i alla 
de länder där ni bedriver verksamhet? Svar: 
"Ja"

Hur jobbar ni med  att kontrollerar produkterna, så att de 
som minimum efterlever lagkraven inom miljö?

OK

Svarar att Rexel  har styrt detta i avtal med leverantörerna. 
From 1 oktober 2020 används en ny avtalsmall där det dels 
är tydligare beskrivet och dels är skrivet i en bilaga vilket 
innebär att en skärpning i hållbarhetskraven blir enklare att 
göra i framtiden då inte hela avtalet behöver 
omförhandlas.  Avtalen måste vara signerade innan vi 
släpper varan på svenska marknaden. 

Rexel gör också egna kontroller på de varor som finns i 
butikerna. Då väljs  stickprov ut bland riskprodukter (tex 
elektronik ) och varan skickas för test hos Intertek som 
kontrollerar CE-intyg, förpackningar mm. Om brister 
upptäcks kontaktas leverantören. 
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Underleverantörer
Sinfras 

uppförandekod 
för leverantörer

Sinfras leverantörer ska respektera, stödja 
och skydda mänskliga rättigheter (…). 
Leverantörer ska också verka för att deras 
leverantörer respekterar, stödjer och 
skyddar de mänskliga rättigheterna. 

Kan ni beskriva hur ni går tillväga för att säkra att era 
leverantörer stödjer de mänskilga rättigheterna? 
Hur följer ni upp detta? 
Genomför ni leverantörsrevisioner i era leverantörsled? 
Hur kan en av Sinfras medlemmar vara säker på att en 
produkt som köps från er är producerad under drägliga 
arbetsförhållanden? 

OK

Svarar att de fokuserar på de väsentliga leverantörerna, 
vilka är de 50 största leverantörer som står för 80% av 
produkterna i sortimentet. Dessa leverantörer genomgår en 
leverantörsrevision som genomförs av hållbarhetsansvarig 
och produktansvarig på Rexel för att kompetens och 
medvetenhet ska vara hög. Revisioner genomförs på plats 
då man går igenom delarna i avtalet, vad Rexel står för, 
vad vill Rexel hur ligger leverantören till, varför Rexel anser 
att det är viktigt med ledningssystem exempelvis. 
Revisionen dokumenteras i en rapport över besöket. 
Ecovadis används, är ett system för självuppskattning inom 
hållbarhet.  

Kontrollerade att code of conduct kommuniceras till 
leverantörer. Det finns en "Supplier Code of Conduct" som 
satts av Rexel Frankrike. Denna uppförandekod ingår i avtal 
med leverantörer som bilaga.

Del 3: Affärsetik och medvetenhet/förankring internt

Affärsetik
1.7 Hållbarhets-
utvärderingen

Affärsetik (korruption, kartellbildning, 
mutor, penningtvätt, olaglig 
konkurrensbegränsning) med styrdokument, 
utbildning, uppföljning. Svarat att de har 
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 har 
genomgått utbildning? Alternativt högsta ledning? 
Ni  anger i Hållbarhetsutvärderingen ang affärsetik 
(korruption, kartellbildning, mutor, penningtvätt mm) att ni 
har både styrdokument, utbildningar och uppföljning. Kan vi 
få se bevis på detta? 

OK

Svarar att Rexel har styrdokumentet "Etiska riktlinjer" Finns 
en utbildning "Att förebygga mutor och korruption" som 
beskriver Rexels policy.  Alla svenska anställda har tillgång 
till en utbildningsportal där denna utbildning finns. 
Påminnelser skickas ut om man inte gör de kurser man ska, 
exempel visades upp. Som nyanställd går man en 
introduktionsutbildning på huvudkontoret i Älvsjö i 2-3 
dagar med genomgång av alla avdelningar och de etiska 
riktlinjerna presenteras under denna introduktion. Stickprov 
togs på att alla nyanställda from 1 april 2020 tills idag har 
gått utbildningen genom utdrag av utbildningslogg. 
Stickprov togs också på hur säljavdelningen ser till att 
förankra riktlinjerna. Svarar att dels har  säljavdelningen 
egna introduktionsprogram  anpassat för rollen. Därtill 
tillkommer om att frågan lyfts några gånger per år kring 
vad som är okej och inte. Det påminns om internt vid jul 
exempelvis. Det har blivit en förändring i kulturen även från 
kunder, i regel är det inte svårt att efterleva riktlinjerna. 
Stickprov på dokumenterad utbildning under perioden 1 
april 2020 tilll och med 1 sep 2020 togs, Rexel visade 
utbildningsloggen för perioden .
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Visselblåsarfunktion
1.8 a) och b) 
Hållbarhets-

utvärderingen

Fråga: 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" 
Fråga: Dokumenterar ni och följer upp alla 
klagomål och synpunkter? Svar: "Ja"

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? Förbättrings-

förslag

Vi rekommenderar att ni informerar om 
visselblåsarfunktionen så att kännedomen 
om att den finns ökar. Planera gärna för 
att påminna regelbundet, dvs hitta någon 
rutin för detta. 

Svarar att det finns ett koncernövergripande  system som 
svensk personal också kan nyttja. Även utomstående kan 
lämna in ett visselblåsarärende. Det digitala systemet 
innebär att man kan vara anonym och har möjlighet att 
lämna in ett ärende utan att behöva gå via chefsled som 
man kanske är i beroendeställning till om man skulle vara 
obekväm med det.

Dock framkom under revisionen att information om denna 
funktion kan behöva skickas ut igen för att påminna 
personalen om att den finns

Del 4: Tillgänglighet och lokal närvaro, lokalt produktsortiment

Tillgängliga produkter

Information 
under 

upphandlings-
förfarandet

Inget krav, uppföljning av information 
lämnad under upphandlingsförfarandet

Beskriv hur ni jobbar med att anpassa sortimentet lokalt för 
att matcha lokala kunders behov

OK

Butikssortimentet är uppbyggt efter en mall. Man tittar 
även på pågående avtal utifrån geografisk placering, vissa 
eltejper säljer mer i Norrland än i Södra Sverige. I många 
fall är det kunden som är vägvisare i sortimentvalet. 
Möjlighet finns för kunden för att önska ett visst sortiment 
eller ett visst antal produkter i butiken. Det finns även 
möjlighet för ett kundunikt lager hos kund med det 
sortiment som önskas, i kundens egna lokaler eller 
exempelvis i en container. 

Tillgängliga produkter

Information 
under 

upphandlings-
förfarandet

Inget krav, uppföljning av information 
lämnad under upphandlingsförfarandet

Hur många 24/7 butiker finns?

OK
Det finns idag ca 25 butiker som är öppna 24/7, så snart 
halvvägs. Finns ingen ambition att alla ska bli 24/7, men i 
stort sätt alla nya butiker blir 24/7 butiker. 

Tillgängliga produkter

Information 
under 

upphandlings-
förfarandet

Inget krav, uppföljning av information 
lämnad under upphandlingsförfarandet

Varumärken: Storel, Selga är Rexel. Ska det brandas till 
Rexel?

OK

Mitt uppe i en förändringsresa så är förmodligen en 
tidsfråga innan Rexel är varumärket. Men det tar tid och 
kostar pengar. Just nu jobbar man med "det som inte syns" - 
dvs man uppdaterar prisfiler och sådant. 

Tillgängliga produkter

Information 
under 

upphandlings-
förfarandet

Inget krav, uppföljning av information 
lämnad under upphandlingsförfarandet

Vi har förstått att ni har depåer i Stockholm, Göta och Luleå 
för att effektivisera och minimera transporter vilket vi ser 
som positivt. I många fall finns en nod oftast i söder men ni 
har en bra spridning i landet. Beskriv hur ni tänker kring 
logistiken. 

OK
Vi ser att vi kan vara effektivare och snabbare genom att 
ha geografisk spridning i landet och att det på det sättet 
går att ha en effektiv logistik

2020-09-02 Rexel leverantörsrevisionsrapport PUBLICERAS 6 av 6 Printed: 2021-03-31


