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Leverantörens namn: 

Datum för genomförande: 

Revisionsteam: Representanter från leverantören: 
Jan-Olof Barrfeldt, Divisionschef, Dahl Mark & VA
Michael Sköldeborg, KAM-chef, Dahl Mark & VA
Carina Larsson, KAM-koordinator, Dahl Mark & VA
Ulf Gegerfelt, Inköpschef, Dahl 
Beriar Maroof, Kvalitets –och Miljöchef Produkt och 
Sortiment, Dahl
Jonathan Mankowitz, Logistikdirektör, Dahl
Andreas Thorell, EHS partner, Dahl
Malin Frisk, Hållbarhetsansvarig, Dahl

Syfte med revisionen: 

Omfattning: 

Eventuella fokusområden:

Kriterier:

Metod: 

Dokumentation från revisionen: 

Dagens revision omfattar verksamheten vid: 
Hela Dahl 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 och Hållbarhetsansvarig 
Sinfra
Musa Bargabriel, Strategisk upphandlare Sinfra
Nathalie Suares, Taktisk upphandlare Sinfra

Dahl Sverige AB

2021-03-16

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



Hålltider: När: Vad: Kallade: 
Kl 13.00-13.20 Inledande möte J-OB, MS, CL, UG, BM, JM, AT, MF
Kl 13.20-14.00 Del 1: Miljö: mål, nyckeltal och fossilfria 

transporter. Hållbara produkter / 
produktutveckling

J-OB, MS, CL, UG, BM, JM, AT, MF

Kl 14.00-14.15 Paus och bensträckare
Kl 14.15-14.45 Del 2: Inköp och leverantörsled, 

hållbarhetskrav och uppföljning
J-OB, MS, CL, UG, BM, JM, AT, MF

Kl 14.45-15.15 Del 3: Leveranssäkerhet och distribution J-OB, MS, CL, UG, BM, JM, AT, MF

Kl 15.15-15.40 Del 4: Utbildning, intern 
kommunikation, förankring av policys 
och riktlinjer internt

J-OB, MS, CL, UG, BM, JM, AT, MF

Kl 15.40-16.00 Avslutande möte och summering J-OB, MS, CL, UG, BM, JM, AT, MF

Datum för åtgärder: Inom 30 dagar, dvs senast den 2021-05-17 ska leverantören informera Sinfra om planerade åtgärder om åtgärderna 
inte redan är stängda. Senast inom 90 dagar, dvs senast den 2021-08-10 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:  Miljö: mål, nyckeltal och fossilfria transporter. Hållbara produkter/produktutveckling

ISO-certifieringar
1.1 Hållbarhets-
utvärderingen

Fråga: Certifieringar: är företagets 
verksamhet certifierat enligt någon standard 
för ledningssystem? Svar: Ja för 9001, 14001 
samt eget arbetsmiljöledningssystem i 
koncernen

a) Ni har svarat att ni är ISO 14001-certifierade och vi 
kontrollerade ert certifikat på er hemsida (Miljö och 
hållbarhet) för att se att ni på Dahl Sverige AB omfattas av 
certifikatet. Dock ser vi att certfikatet har gått ut under 2020. 
Finns det ett nyare certifikat? Kan vi få se det? 

OK

Dahl visar giltigt ISO 14001-certifikat. Dokumentet på 
hemsidan ersattes med giltigt certifikat under revisionen. 
ISO14001-certifikat giltigt tom 27 sep 2023 och omfattar 
Dahl Sverige AB (dvs hela verksamheten, inget undantag)

ISO-certifieringar
1.1 Hållbarhets-
utvärderingen

Fråga: Certifieringar: är företagets 
verksamhet certifierat enligt någon standard 
för ledningssystem? Svar: Ja för 9001, 14001 
samt eget arbetsmiljöledningssystem i 
koncernen

b) Kan ni visa upp när ni hade er senaste externa revision och 
antalet avvikelser/noteringar? Några stora avvikelser? 
Isåfall, vad är status på dessa idag? OK

Visar senaste resultatet från extern revision. Revisioner har 
kunnat genomföras enligt plan. Inga stora avvikelser 
hittades, endast mindre och alla dessa är åtgärdade och 
stängda. 

Miljömål
2.2 g) Hållbarhets-

utvärderingen

Fråga: Har ni formulerat en målsättning och 
plan för att minska ert CO2-avtryck? Svar: Ja

a) Kan ni visa upp ert/era mål och planer för att minska ert 
CO2-avtryck? 

OK

Dahl presenterades sina miljömål och planer för att nå 
målen avseende fossilfria transporter. Ambitionen är att ha 
fossilfria transporter år 2030. Fram till år 2030 finns delmål 
med allt högre andel fossilfria transporter med målnivå 1% 
år 2021 och tex 23% år 2025. 4 st biogasbilar och 1 elbil 
under 2021.

Miljömål
4.1 Hållbarhets-
utvärderingen

Fråga: Vilka frågor klassar ni som ert 
företags viktigaste hållbarhetsfrågor Svar: 
Utveckla arbetet med fossilfria transporter. 
Arbetsmiljö och etiska frågor internt och hos 
våra leverantörer

Ni anger att en av era viktigaste hållbarhetsfrågor är 
fossilfria transporter och ni har också svarat att ni ställer 
miljökrav på era leverantörer. Vilka miljökrav ställer ni på era 
transportörer? 

OK

Dahl använder i dagsläget ca 18 olika åkerier inom Sverige 
och köper dedikerad resurs utav åkerierna. Det innebär att 
gods inte blandas med andra företags gods och att Dahl 
styr transporterna mer fokuserat. Dahl sluter femåriga 
kontrakt med åkerierna och kan därigenom ge mer 
långsiktiga riktlinjer till åkerierna, som i omställningen till 
en mer hållbar logistik har en utmaning i att våga investera 
i ny teknik. Miljömålen om allt högre andel fossilfria 
transporter speglas i avtalen med åkerierna. Avtalen följs 
upp, även om det finns utmaningar i att hitta sätt att mäta 
och följa upp transporterna med lagom administration. 

Fossilfria transporter
Hållbarhets-

utvärderingen 
2.2f)

Fråga: Kan ni tillhandahålla fossilfria 
transporter i samband med leverans av era 
produkter och/eller tjänster? Svar: "Ja, 95%" 

Har någon av våra medlemmar beställt en fossilfri leverans? 

OK
Svarar att nej, ingen av Sinfras medlemmar har beställt en 
fossilfri leverans hittills. 

Fossilfria transporter
Hållbarhets-

utvärderingen 
2.2f)

Fråga: Kan ni tillhandahålla fossilfria 
transporter i samband med leverans av era 
produkter och/eller tjänster? Svar: "Ja, 95%" 

Om någon medlem skulle beställa en fossilfri leverans (och ni 
har angett 95%), hur skulle ni praktiskt lösa det? 

OK
Svarar att redan idag kan transporter genomföras med 
fossilfri diesel (HVO), tex körs transporterna i 
Stockholmsområdet på HVO. 

Hållbara produkter
Dahls miljöpolicy 

(publik på 
hemsidan)

Miljöpolicyn: "Sortimentet, i den mån det är 
möjligt, omfattar produkter som kan anses 
som bästa miljöval."

Ni skriver i er miljöpolicy som ligger på hemsidan att ni bidrar 
till miljön genom att anpassa sortimentet , i den mån det är 
möjligt, till produkter som anses bästa miljöval. Berätta mer 
om hur ni miljöanpassar ert sortiment

OK
Dahl svarar att det finns nya produkter i sortimentet och är 
en pågående process med att utveckla sortimentet. 

Dahl Sverige AB

2021-03-16
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Hållbara produkter
Hållbarhets-

utvärderingen 2.2 
a)

Fråga: Miljö a) arbetar ert företag aktivt för 
att använda effektiv teknik och undvika 
avfall och utsläpp? Svar: Ja (plus 
kommentar)

Ni skriver att ni kan erbjuda rör med fossilfri råvara och rör 
med återvunnen råvara. Kan ni berätta mer om det? 

OK

Svarar att det finns nya produkter såsom rör med fossilfri 
råvara och rör utav återvunnen råvara, men att det tyvärr 
har blivit ifrågasatt på marknaden utav konkurrenter vilket 
gjort att det finns ett motstånd vilket i sin tur lett till att 
Dahl inte kunnat testa produkterna på marknaden såsom 
önskat. 

Del 2: Inköp och leverantörsled, hållbarhetskrav och uppföljning

Leverantörsled
3 Hållbarhets-
utvärderingen

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

Vi förstår att ni med ert stora sortiment av olika artiklar har 
en utmaning att säkra att leverantörsleden är hållbara. 
a) Beskriv era  leverantörsled övergripande, har ni några 
stora huvudsakliga leverantörer?  
b) Är det dessa leverantörer som Sinfras medlemmars varor 
kommer från? 
c) Vilka länder tillverkas produkterna i?  
d) Vilka länder köper ni in produkterna ifrån? Är någon 
utanför EU?

OK

a-b) Dahl har några större leverantörer och dessa erbjuder 
även produkter till Sinfras medlemmar, ja. Framför allt 
leverantörer av plastprodukter. 
c) I huvudsak väljs svenska leverantörer men det 
förekommer produktion i andra delar av världen. 
Armaturer kommer från hela världen, gjutjärnsprodukter 
monteras i EU. 

Leverantörsled
3.2 Hållbarhets-
utvärderingen

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

a) Kan ni beskriva övergripande hur ni arbetar med 
leverantörsbedömningar när det gäller hållbarhet och hur ni 
bedömer och granskar en ny leverantör till er?  Hur går det 
till? 
b) Kan ni visa upp hur ni bedömt leverantörerna utifrån miljö, 
affärsetik och social hänsyn?

OK

a-b) Dahl beskriver rutinerna för att godkänna en ny 
leverantör. Granskningen sker i tre steg. I granskningen 
ingår att inhämta information från leverantören om tex 
kvalitetsarbete, miljöarbete, miljökrav på produkter såsom 
REACH, EPD, transporter mm. Avtal sluts med alla 
leverantörer och kopplat till detta finns bilaga som 
innehåller hållbarhetskrav. Utöver detta besöker Dahl 
leverantörer som väljs ut genom en riskbedömning där de 
med högre risk besöks. Tex leverantörer i Kina och Indien.
b) Visar exempel på leverantör som har bedömts enligt 
rutin och där hållbarhetsfrågor finns med.  

Leverantörsled
3.1 Hållbarhets-
utvärderingen

Fråga: Krav på leverantörer: 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

Ni har svarat att ni ställer hållbarhetskrav som motsvarar 
Sinfras uppförandekod på leverantörer. Om vi väljer en av era 
underleverantörer som levererar produkter som går till 
Sinfras medlemmar (tex vattenmätare/VA-material) kan ni 
visa upp detta i avtalet med leverantören? 

OK

Visar exempel på dokumentation över granskning av 
leverantör som relaterar till leveranser till Sinfras 
medlemmar. I detta ingår hållbarhetskrav både miljö, 
arbetsmiljö/säkerhet och uppfyllelse av tex lagkrav och 
märkningar (tex SundaHus mfl). 

Leverantörsled
3.2 Hållbarhets-
utvärderingen

Fråga: Har ert företag utfört en 
riskbedömning för var i er leverantörskedja 
det kan förekomma problem med att fullt ut 
möta kraven enligt Sinfras uppförandekod 
för leverantörer avseende miljö, affärsetik, 
social hänsyn. Svar: "Ja"

Ni svarar att ni gör en riskbedömning av er leverantörskedja, 
kan ni visa upp hur er riskbedömning ser ut, hur har ni 
bedömt era leverantörskedjor?  Var ser ni störst risker? 

OK

Se ovan. Produktion i Kina och Indien är tex identiferat som 
högre risk vilket föranleder kontroller av deras verksamhet 
på plats. Leverantörers svar under kontrollerna resulterar i 
"röd", "gul" eller "grön" nivå där röd innebär att ett nytt 
besök genomförs (högre risknivå).

Leverantörsled
1.6 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? Tex RoHS, 
REACH

OK
Se ovan. Visar exempel på delar i utvärderingar av 
leverantörer som omfattar tex RoHS, säkerhetsdatablad på 
kemiska produkter etc. 

Del 3: Leveranssäkerhet och distribution

2021-03-16 Dahl leverantörsrevisionsrapport ver2 5 av 7 Printed: 2021-04-14



Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Leveranssäkerhet

Dahls 
kvalitetspolicy 

(publik på 
hemsidan)

Kvalitetspolicyn: "I visionen ingår att gå från 
den traditionella grossistrollen till att bli den 
ledande värdeskaparen
i vår bransch. Basen för detta är att skapa 
ett optimalt flöde av varor och information 
från
leverantör till kund."

För våra medlemmar är leveranssäkerheten väldigt viktig. 
Gör ni egna mätningar av er leveranssäkerhet? Hur ligger ni 
till  och hur såg det ut under 2020? 

OK

Beskriver arbete med att hålla rätt leveranssäkerhetsnivå 
till kunder. Under 2020 låg leveranssäkerheten på 99,74%. 
Under året har ny funktion med avisering via sms införts 
vilket innebär att mottagaren får information om leverans 
på väg. Flera förbättringsåtgärder har genomförts, tex 
säkring av rullande gods. Åkerierna som anlitas följs upp 
löpande. 

Leveranssäkerhet

Dahls 
kvalitetspolicy 

(publik på 
hemsidan)

Kvalitetspolicyn: "I visionen ingår att gå från 
den traditionella grossistrollen till att bli den 
ledande värdeskaparen
i vår bransch. Basen för detta är att skapa 
ett optimalt flöde av varor och information 
från
leverantör till kund."

Har pandemin haft/har en effekt för er leveranssäkerhet? tex 
om era leverantörer har förseningar pga pandemin? 

OK

Svarar att i början köptes mer produkter in till lager för att 
kunna hantera svängningar i leveranser från 
leverantörerna. Eftersom produkterna går till 
samhällsviktiga tjänster fanns ett extra fokus på att 
bibehålla hög leveranssäkerhet. Det har överlag fungerat 
väl, tack vara insatser från personalen och överlag har man 
kunnat bibehålla en hög leveranssäkerhet. 

Leveranssäkerhet

Dahls 
kvalitetspolicy 

(publik på 
hemsidan)

Kvalitetspolicyn: "I visionen ingår att gå från 
den traditionella grossistrollen till att bli den 
ledande värdeskaparen
i vår bransch. Basen för detta är att skapa 
ett optimalt flöde av varor och information 
från
leverantör till kund."

Hur arbetar ni med att förebygga leveransförseningar, har ni 
lager för att vara "buffert" mellan vår medlem och er 
leverantör? 

OK
Svarat att om det inträffar förseningar finns rutin att ta 
kontakt med kunden för att föra en dialog om alternativa 
produkter och i de flesta fall går det att lösa. 

Leveranssäkerhet

Dahls 
kvalitetspolicy 

(publik på 
hemsidan)

Kvalitetspolicyn: "I visionen ingår att gå från 
den traditionella grossistrollen till att bli den 
ledande värdeskaparen
i vår bransch. Basen för detta är att skapa 
ett optimalt flöde av varor och information 
från
leverantör till kund."

Hur hanterar ni lägen när det är bråttom, akutbeställningar? 

OK
Vid akuta beställningar finns ett 80-tal butiker i landet som 
resurs. Engagerad personal är också viktigt för att kunna 
hantera akuta beställningar och lösa utmaningen. 

Del 4: Utbildning, intern kommunikation, förankring av policys och riktlinjer internt

Affärsetik
1.9 Hållbarhets-
utvärderingen

Fråga: Uppförandekod a) har ni en intern 
uppförandekod eller motsvarande policy? 
Svar: Ja, och vi genomför utbildningar för att 
öka organisationens förståelse för vår 
uppförandekod

Beskriv hur ni arbetar med att förankra era policys bland era 
anställda gällande affärsetik och andra hållbarhetsrelaterade 
policys?

OK

Visar portal och plattform för e-utbildningar. Finns ett 
utbildningsprogram där miljö, kvalitet och 
arbetsmiljöutbildningar ingår. Chefer med personalansvar 
får särskild utbildning. Samtliga policys finns på portalen 
(visar portal med exempelvis jämställdhetspolicy, fraud 
reporting policy och Saint Gobains EHS-policy mfl).

Affärsetik
1.9 Hållbarhets-
utvärderingen

Fråga: Uppförandekod a) har ni en intern 
uppförandekod eller motsvarande policy? 
Svar: Ja, och vi genomför utbildningar för att 
öka organisationens förståelse för vår 
uppförandekod

Kan vi få se exempel på att tex er inköpsavdelning har 
genomgått utbildning? Alternativt högsta ledning?

OK
Dahl visar bevis för utförd utbildning hos 
inköpsavdelningen avseende antikorruption respektive 
utbildning i hållbarhet (daterad 2020-08-21)

Affärsetik
1.9 Hållbarhets-
utvärderingen

Fråga: Uppförandekod a) har ni en intern 
uppförandekod eller motsvarande policy? 
Svar: Ja, och vi genomför utbildningar för att 
öka organisationens förståelse för vår 
uppförandekod

Har ni ett program för nyanställda så att alla som jobbar för 
er känner till vad som gäller? 

OK

Dahl beskriver onboarding-processen som inkluderar 
introduktionsperioden för nyanställda. Under denna period 
ingår även e-utbildningar kring hållbarhet. På en 
medarbetarportal finns tillgång till policys och riktlinjer för 
anställda. 
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

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"

Hur kommunicerar och informerar ni om denna funktion? 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 dokumenterar en 
visselblåsarpolicy eller visselblåsarrutin 
som förklarar för anställda hur 
visselblåsarärenden ska hanteras. 
Eftersom det finns ett lagkrav som 
förmodligen kommer att stärka 
visselblåsares rättigheter ytterligare är det 
bra om ni har en tydlig beskrivning av dels 
hur man lämnar in ett visselblåsarärende 
och hur företaget ska agera på ett 
inkommet ärende. 

Beskriver att det finns rutiner och arbetssätt att lämna in 
ärenden och det finns tex kanaler via skyddsombud om 
man inte vill gå genom de normala rapporteringsvägarna 
(tex om man misstänker att ens närmaste chef har begått 
någon oegentlighet). Men inte så tydligt uttalat och 
dokumenterat. 
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