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Leverantörens namn: 
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Syfte med revisionen: 

Omfattning: 

Eventuella fokusområden:

Kriterier:

Metod: 

Dokumentation från revisionen: 

Dagens revision omfattar verksamheten vid: 
ÅF Industry AB svenska 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, Hållbarhetsansvarig Sinfra och revisionsledare
Ted Waldesten, Strategisk upphandlare Sinfra
Jessica Lindqvist, Taktisk upphandlare Sinfra

ÅF Industry AB

2021-03-24

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 styrning av underkonsulter
Process kring transporter och resor
Process kring arbetsmiljö, mångfald och jämlikhet
Process kring mål, handlingsplaner
Process kring policys, utvärdering av efterlevnad och kommunikation av policys



Hålltider: När: Vad: Kallade: 

Kl 13.00-13.25 Del av del 1, AFRY´s övergripande hållbarhetsarbete
MT, UB, HL, ÅA, UT

Kl 13:25 – 13:45 Inledande möte UB, HL, ÅA, UT

Kl 13.45-14.00
Del 1 forts: Policys, riktlinjer, strategier - 
systematiskt hållbarhetsarbete internt

UB, HL, ÅA, UT

Kl 14.00-14.10 Paus
Kl 14.10-14.40 Del 2: Leverantörskrav och leverantörsförsäkran UB, HL, ÅA, UT
Kl 14.40-15.10 Del 3: Arbetsmiljö och mångfald UB, HL, ÅA, UT
Kl 15.10-15.15 Paus
Kl 15.15-15.35 Del 4: Fossilfria transporter UB, HL, ÅA, UT
Kl 15.35-16.00 Avslutande möte och summering UB, HL, ÅA, UT

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 av del 1: Policys, riktlinjer, strategier - systematiskt hållbarhetsarbete internt

Miljö, klimat och ert 
tjänsteerbjudande

Hållbarhets-
utvärderingen 2.2 

Tillhandahåller ni produkter och/eller 
tjänster som bidrar till att minska kundens 
(användarens) klimatpåverkan, 
"Klimatfotavtryck"? (sid 12)

Hållbarhetsfrågorna är och kommer vara centrala för våra 
medlemmar. Vad gör ni på AFRY för att säkerställa att ni är 
och förblir relevanta inom hållbarhetsfrågan? 

OK

Svarar att AFRY har inrättat ett Sustainability Council som 
har till uppgift att strategiskt välja väg. Vägvalen utgår från 
fakta, kommersiella aspekter, analys av väsentliga frågor 
för infrastrukturmarknaden samt vad som driver tillväxt. 
Utöver detta ingår AFRY i en rad strategiska partnerskap 
som också bidrar till omvärldsanalysen över väsentliga 
frågor. 

Miljö, klimat och ert 
tjänsteerbjudande

Hållbarhets-
utvärderingen 2.2 

Tillhandahåller ni produkter och/eller 
tjänster som bidrar till att minska kundens 
(användarens) klimatpåverkan, 
"Klimatfotavtryck"? (sid 12)

Vi förstår att miljö, klimat och hållbarhet ingår i flera av era 
tjänster som ni erbjuder era kunder och våra medlemmar 
vilket vi ser positivt på. 

Kunskapsdelning internt borde bidra till att snabba på takten i 
att leverera klimatsmarta kunduppdrag. Hur jobbar ni med 
kunskapsdelning internt för att framgångsrika kundprojekt 
(med förbättrat klimatavtryck) ska spridas till andra/framtida 
projekt? 

OK

Svarar att AFRY har ett systematiskt arbete med att 
överföra och dela kunskap och erfarenheter internt. Tex 
Sustainability think tank, ny intern hållbarhetsweb och 
"Sustainable stories magazine"

Miljö, klimat och ert 
tjänsteerbjudande

Hållbarhets-
utvärderingen 2.2 

Tillhandahåller ni produkter och/eller 
tjänster som bidrar till att minska kundens 
(användarens) klimatpåverkan, 
"Klimatfotavtryck"? (sid 12)

När ni gjorde er sammanslagning, hade det en inverkan på er 
strategi inom hållbarhet? Hur har strategin påverkats? 

OK

Svarar att den senaste organisationsförändringen då ÅF och 
Pöyry gick samman innebar att det genomfördes en översyn 
över strategi och vägval samt ett nytt tag för att samla den 
nya organisationen under nya ställningstaganden. Bland 
annat uttalat att AFRY ska vara ledande inom hållbarhet. 

Policys, riktlinjer
Hållbarhets-

utvärderingen 1.7

Fråga: Affärsetik (korruption, kartellbildning, 
mutor, penningtvätt, olaglig 
konkurrensbegränsning) 
Svar: Ja, styrdokument, utbildning och 
uppföljning

Vi förstår att ni har gått igenom organisationsändringar under 
senare år med sammanslagning utav ÅF och Pöyry. Innebar 
det attt det togs fram nya uppförandekoder efter 
sammanslagningen? OK

Svarar att AFRY arbetade fram en ny uppförandekod i 
samband med sammanslagningen för att ha en enad kod. 
Innehållsmässigt ungefär samma innehåll men en ny 
skrivning. 

Policys, riktlinjer
Hållbarhets-

utvärderingen 1.7

Fråga: Affärsetik (korruption, kartellbildning, 
mutor, penningtvätt, olaglig 
konkurrensbegränsning) 
Svar: Ja, styrdokument, utbildning och 
uppföljning

Kan ni beskriva hur ni arbetade då och nu med att förankra er 
Code of Conduct i er nya organisation? 

Hur säkerställer ni att ni når ut till alla? Tex olika 
enheter/dotterbolag etc? Nyanställda? 

OK

Svarar att AFRY har ett program för e-utbildningar kring 
uppförandekoden. Det görs en uppföljning kvartalsvis där vi 
följer upp status. Det har genomförts en kampanj för att nå 
ut i hela organisationen och hela AFRY omfattas av både 
Code of Conduct och e-utbildningen (inga undantag). 

ÅF Industry AB

2021-03-24
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Del 1: Policys, riktlinjer, strategier - systematiskt hållbarhetsarbete internt

Policys, riktlinjer
Hållbarhets-

utvärderingen 1.7

Fråga: Affärsetik (korruption, kartellbildning, 
mutor, penningtvätt, olaglig 
konkurrensbegränsning) 
Svar: Ja, styrdokument, utbildning och 
uppföljning

Vi på Sinfra har en uppförandekod för leverantörer som 
beskriver våra krav på leverantörer gällande hållbarhet. Vi har 
också ställt frågan om ni har egna uppförandekoder i er 
organisation som beskriver era riktlinjer och här har ni svarat 
"ja".  Är det Code of Conduct och Compliance & Ethics Policy 
som är era aktuella uppförandekoder? 

OK
Bekräftar att det stämmer och visar AFRYs code of conduct 
och flertalet policys som är relaterade till 
hållbarhetsarbetet. Dessa finns publika på AFRYs hemsida

Policys, riktlinjer
Hållbarhets-

utvärderingen 
1.7 c)

Fråga: Affärsetik (korruption, kartellbildning, 
mutor, penningtvätt, olaglig 
konkurrensbegränsning) 
Svar: Ja, styrdokument, utbildning och 
uppföljning

a) Ni har svarat att ni utöver att ni tagit fram styrdokument 
och utbildning också arbetar med att följa upp ert arbete med 
affärsetik
b) Om vi tar ett stickprov på detta, kan ni beskriv hur ni mäter 
och följer upp efterlevnad av er riktlinjer gällande mutor? OK

Svarar att AFRY följer upp efterlevnad av styrdokumentet till 
exempel via olika revisioner. Utöver internrevisioner för ISO 
finns också internrevisioner för det etiska arbetet där Code 
of Conduct följs upp. Dessa revisioner genomförs enligt ett 
program som tar hänsyn till risker för regelöverträdelser. 

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"

a) För oss är det viktigt att det ska finnas ett arbetssätt och 
metodik för att fånga upp potentiella oegentligheter och 
misstankar om oegentligheter. Beskriv ert arbetssätt för att 
hantera visselblåsarfall. 
b) Har ni kanaler för att gå till någon annan än normal kanal, 
sin närmaste chef, i de fall oegenligheterna kanske berör hen? 
c) Har det varit några incidenter, inkomna visselblåsarcase? 
Hur ser status ut för dessa, är de hanterade i rimlig tid? 
d) 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? 
e) Det kan ibland vara nyanställda som kommer in med andra 
ögon, erfarenheter och utan bagage som upptäcker en 
oegentlighet, Hur informerar ni nyanstälda om hur de ska 
göra? 

OK

Visar upp "Listen up" funktionen. Det är ett system som en 
extern part erbjuder och som anmälaren kan vara anonym i. 
Om man lämnar in ett ärende skapas referensnummer som 
gör det spårbart men utan att avslöja konfidentiell 
information. Alla ärenden går till Compliance-avdelningen 
som övervakar att alla ärenden hanteras med kvalitet. 
Ambitionen är att stänga alla ärenden inom 8 veckor men 
ibland förekommer ärenden som till sin natur kräver längre 
tid för att hanteras på ett förtroendeingivande sätt. Strävan 
är att stänga inom 8 veckor. Just nu är status god, inga 
ärenden är försenade. 
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Del 2: Leverantörskrav och leverantörsförsäkran

Allmänt 
Hållbarhets-

utvärderingen 
3.2 b)

Har ni rutiner för bedömning och granskning 
av nya och existerande leverantörer 
avseende miljö, affärsetik, social hänsyn? 
Vänligen beskriv kortfattat 

Ni har svarat att ni anlitar underleverantörer/underkonsulter. 
Gäller det också leveranser gentemot Sinfras medlemmar? Vi  
förstår att det finns ett behov av att ha rätt kapacitet tex för 
specialkompetens eller för att kunna täcka hela landet? OK

AFRY anlitar underkonsulter för uppdrag riktade mot Sinfras 
medlemmar. AFRY har ett nätverk, där respektive individ 
ingår, inte företaget. Ca 1200 personer ingår i nätverket i 
dagsläget. 

Leverantörer
3.1 och 3.2 a och 
b)  Hållbarhets-
utvärderingen

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 

Hur går det till när ni väljer och undersöker en ny leverantör, 
gör ni en granskning ?  Berätta hur det går till i praktiken

OK

Beskriver AFRYs arbetssätt med underkonsulter. AFRY 
anlitar underkonsulter för uppdrag riktade mot Sinfras 
medlemmar. Dessa finns registrerade i ett nätverk av 
underkonsulter som utgör potentiella underkonsulter i 
kunduppdrag. När en underkonsult "aktiveras" i ett 
kunduppdrag finns steg för att först kontrollera kvalitet och 
hållbarhet. Det finns dedigerade resurser som säkerställer 
att underkonsulten och AFRY tecknar avtal inkl signerar 
Business Partner Criteria. Visar mallen för Business Partner 
Criteria (innehåller hållbarhetskriterier).  I uppdrag som är 
känsliga till sin natur, tex för att slutkundens verksamhet är 
säkerhetsklassad, görs ytterligare prövningar av 
underkonsulten. Innan uppdraget påbörjas kontrolleras även 
grundläggande krav såsom F-skatt mm. 

Leverantörer
3.1 och 3.2 a och 
b)  Hållbarhets-
utvärderingen

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

Hur förmedlar ni riktlinjerna som gäller i Sinfras 
uppförandekod till era underkonsulter? Ni har angett att vår 
uppförandekod ingår i avtal med underkonsulter, beskriv hur 
detta går till i praktiken. 

OK

Beskriver att AFRY har granskat Sinfras uppförandekod och 
säkerställt att innehållsmässigt överensstämmer den med 
AFRYs egna uppförandekod. För att underlätta 
administrationen används AFRYs egna uppförandekod i 
kommunikation med underkonsulter (och internt). AFRY 
förmedlar den egna uppförandekod tillsammans med 
avtalen med underkonsulter. 

Leverantörer
3.1 och 3.2 a och 
b)  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 
och social hänsyn. Svar: Ja på samtliga

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

Svarar att det finns rutiner för att genomföra extra 
kontroller i känsliga kunduppdrag, tex vid säkerhetsklassade 
verksamheter. Dessa underkonsulter genomgår en extra 
granskning. Pågår arbete med att utveckla detta arbetssätt. 
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Leverantörer
3.1 och 3.2 a och 
b)  Hållbarhets-
utvärderingen

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

Hur granskar ni befintliga leverantörer avseende hållbarhet? 
Om en av våra medlemmar har synpunkter på er eller en 
underleverantör till er, hur fångar ni upp detta och hur 
hanterar ni detta då det gäller underleverantörer? 

OK

Under och efter genomfört kunduppdrag genomförs 
mätningar tillsammans med kund bland annat genom 
stående punkter på avstämningsmöten. Frågor som om 
konsulten/leveransen/prestationen uppfyllde förväntningar, 
om konsulten leverar enligt överenskommelse, om kunden 
kan rekommendera konsulten (NPS) och om de/m 
motsvarande kompetensbehovet ställs. Kundansvarig hos 
AFRY ansvarar för uppföljningen och agerar från fall till fall 
utifrån resultatet i uppföljningen. 

Del 3: Arbetsmiljö och mångfald

Arbetsmiljö

Sinfras 
uppförandekod 
för leverantörer 
sektion "Hälsa 
och säkerhet"

"Hälsa och säkerhet: Leverantörerna ska 
garantera en säker och hälsosam arbetsplats 
eller annan plats där produktion eller arbete 
utförs. "

För oss på Sinfra är det viktigt att arbetsmiljön hos våra 
leverantörer och leverantörsled är bra och vi har också skrivit 
in det som ett krav i vår uppförandekod för leverantörer om 
att ni ska säkra en säker och hälsosam arbetsmiljö hos er. 
Beskriv hur ni arbetar med att ha en hållbar arbetsmiljö för 
era anställda?  

Hur gör ni mätningar av arbetsmiljön, tex 
medarbetarundersökningar och/eller 
arbetsmiljökartläggningar? Om vi tittar på den senaste 
mätningen, identifierade ni några svaga områden  och jobbar 
ni aktivt för att förbättra er på dessa punkter? Finns/fanns det 
en handlingsplan och är den genomförd? Kan vi få se bevis på 
det?  

OK

Svarar att AFRY är arbetsmiljöcertifierade och har ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Visar resultat från senaste 
mätningen där det övergripande resultatet är högt för 
Employee Net Promotor Score. AFRY visar exempel på 
områden som identifierats som förbättringsbara områden, 
tex kopplat till att arbeta på distans under pandemin vilket 
har varit en jobbig period för vissa (som på många andra 
arbetsplatser). Att arbeta hemifrån ökar på stressen, tex för 
chefer. Teamkänslan är också svår att få till och upplevelsen 
av att vara delaktig. Visar årshjul som beskriver löpande 
aktiviteter med att mäta, analysera och planera för 
förbättringar. Efter mätningar samlas teamen på workshops 
för att analysera resultatet och sätta handlingsplaner 
framåt med åtgärder. 

Jämställdhet, mångfald

Sinfras 
uppförandekod 
för leverantörer 
sektion "Ingen 
förekomst av 

diskriminering"

samt

Diskrimieringslag
en (SFS 2008:567)

"Ingen förekomst av diskriminering: 
Leverantörerna får inte utöva någon form av 
diskriminering vid anställning, 
anställningsförfaranden eller yrkesutövning 
vilket innefattar tillgång till utbildning, 
befordran och belöningar, baserade på ras, 
hudfärg, religion, kön, könsutryck, sexuell 
läggning, ålder, fysisk förmga, hälsotillstånd, 
handikapp, funktionshinder, politiska åsikter, 
nationalitet, socialt eller etniskt urprung, 
medlemsskap i fackförening, civilstånd eller 
annan orsak"

För oss på Sinfra är det också viktigt med en sund kultur på 
arbetsplatsen som är fri från diskriminering , trakasserier och 
orättvis behandling. Vi ser på er hemsida att ni har ett gediget 
och proaktivt arbete kring jämställdhet och mångfald. 

a) Har ni gjort mätningar och uppföljningar bland personalen 
kring deras "betyg" på den sociala arbetsmiljön? 
b) Vad ger personalen för betyg, i vilken grad anser de att 
policys också finns i verkligheten? 

OK

Svarar att AFRY mäter "OSI - Organisational and social work 
environment index" som innehåller frågor om sociala 
arbetsmiljön. Frågorna omfattar konflikthantering, stress, 
återhämtning, respekt från chefer, support under perioder 
av hög arbetsbelastning, förutsättningar för att göra ett 
gott arbete, fri från diskriminering. Visar resultat från 
senaste mätningen: AFRY ligger över snittet för jämförbara 
företag från andra branscher, dvs bättre än jämförande 
företag. Visar exempel på nedbrytning av resultatet i ett av 
teamen och hur teamet arbetar med resultatet tillsammans.
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Jämställdhet, mångfald

Sinfras 
uppförandekod 
för leverantörer 
sektion "Ingen 
förekomst av 

diskriminering"

samt

Diskrimierings-
lagen (SFS 
2008:567)

"Ingen förekomst av diskriminering: 
Leverantörerna får inte utöva någon form av 
diskriminering vid anställning, 
anställningsförfaranden eller yrkesutövning 
vilket innefattar tillgång till utbildning, 
befordran och belöningar, baserade på ras, 
hudfärg, religion, kön, könsutryck, sexuell 
läggning, ålder, fysisk förmga, hälsotillstånd, 
handikapp, funktionshinder, politiska åsikter, 
nationalitet, socialt eller etniskt urprung, 
medlemsskap i fackförening, civilstånd eller 
annan orsak"

Har ni satt upp tydliga mål kring jämställdhet och mångfald? 
Har ni också en plan för att uppnå målen?

OK

AFRY svarar att ja, det finns mål kring mångfald och 
jämlikhet. Dessa är också publicerade i senaste 
Hållbarhetsrapporten. Målet är att: "Öka inkludering och 
mångfald baserat på bakgrunder,
kulturer och kön. Målet är 40 procent kvinnliga chefer
2030".  Visar planer och aktiviteter för att uppnå målen, tex 
genom att se över formuleringar i jobbannonser för att 
attrahera brett. Finns också ett program för personer som 
inte är svensktalande för att kunna lära sig svenska. 

Jämställdhet, mångfald

Sinfras 
uppförandekod 
för leverantörer 
sektion "Ingen 
förekomst av 

diskriminering"

samt

Diskrimierings-
lagen (SFS 
2008:567)

"Ingen förekomst av diskriminering: 
Leverantörerna får inte utöva någon form av 
diskriminering vid anställning, 
anställningsförfaranden eller yrkesutövning 
vilket innefattar tillgång till utbildning, 
befordran och belöningar, baserade på ras, 
hudfärg, religion, kön, könsutryck, sexuell 
läggning, ålder, fysisk förmga, hälsotillstånd, 
handikapp, funktionshinder, politiska åsikter, 
nationalitet, socialt eller etniskt urprung, 
medlemsskap i fackförening, civilstånd eller 
annan orsak"

Finns en lönekartläggning för att motverka ojämlik 
lönesättning?

OK
Ja, lönekartläggning är genomförd och genomförs 
regelbundet. 

Jämställdhet, mångfald

Förordning om 
organisatorisk 

och social 
arbetsmiljö SFS 

2015:4 §14

14 § Arbetsgivaren ska se till att det finns 
rutiner för hur kränkande särbehandling ska 
hanteras. Av rutinerna ska det framgå
1. vem som tar emot information om att 
kränkande särbehandling förekommer,
2. vad som händer med informationen, vad 
mottagaren ska göra, och
3. hur och var de som är utsatta snabbt kan 
få hjälp.
Arbetsgivaren ska göra rutinerna kända för 
alla arbetstagare

Finns det någon rutin/handlingsplan för om diskriminering, 
trakasserier eller hot skulle förekomma? Kan vi få se den? 

OK

Ja, det finns rutiner färdiga som beskriver hur vi ska gå 
tillväga i fall det uppstår ett fall där personer upplever 
kränkande särbehandling. Visar upp rutin och att den är 
publicerad på intranät. 
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Del 4: Fossilfria transporter

Fossilfria transporter
Hållbarhets-

utvärderingen 
2.2 f)

Fråga: Kan ni tillhandahålla fossilfria 
transporter med leverans av era produkter 
och/eller tjänster? Svar: "0% i enkäten", 
"75% i upphandlingen" 

Sinfra berättar om hur vi jobbar med att inkludera fossilfria 
transporter i upphandlingar

OK
Sinfra informerar om pågående arbete med att inkludera 
frågor om fossilfria transporter i alla upphandlingar som 
genomförs. 

Fossilfria transporter
Hållbarhets-

utvärderingen 
2.2 f)

Fråga: Kan ni tillhandahålla fossilfria 
transporter med leverans av era produkter 
och/eller tjänster? Svar: "0% i enkäten", 
"75% i upphandlingen" 

Beskriv hur ni praktiskt jobbar med att nå fossilfria 
transporter?  Beskriv er väg framåt för att bli 
klimatneutral/klimatpositiv. Vad är era mål, delmål och 
konkreta åtgärder inom detta? 

Förbättrings-
förslag

Vi rekommenderar att ni utvecklar ett 
verktyg för att mäta CO2-emissioner från 
tjänsteresor, som är bättre anpassat till ert 
behov (inte för administrativt betungande 
men som ändå ger fingervisning om 
trendutvecklingen och om ni rör er i rätt 
riktning och i den takt ni önskar)

Svarar att det förmodligen blivit missförstånd i enkäten, det 
ska inte vara 0% utan samma som i upphandlingen. (Sinfras 
kommentar: ok). Vi har en utmaning i att vi använder både 
privata bilar och företagets bilar vilket spelar in på 
uppföljningen av CO2-utsläpp. Det är relativt mycket 
administration för att ta fram ett övergripande CO2-tal för 
hela AFRY. 
AFRY har en koncernövergripande målsättning om att nå 
nettonoll CO2-utsläpp till 2040 samt att CO2-utsläppen per 
medarbetare ska halveras till 2030 (utsläpp från affärsresor 
samt energiförbrukning i kontoren). AFRY beräknar utsläpp 
på koncernnivå och rapporterar till CDP årligen sedan 2010 
och har en process för datainsamling och beräkningar för 
resor med privata fordon och konto-/tjänstebilar, inklusive 
data från egna IT-system och reseleverantörer.
Utmaningen ligger i att inte ha en automatiserad process 
för att presentera CO2-utsläpp lokalt i organisationen (t.ex. 
för en viss sektion, eller för ett affärsområde). AFRY påbörjar 
inom kort arbetet med att utforska möjligheten att kunna 
presentera utsläpp för affärsresor lokalt i organisationen 
samt mer frekvent än årligen som en del i den interna 
uppföljningen av  CO2-mål.
AFRY förbereder även en global fordonspolicy som ska gälla 
hela koncernen.
Under året ska vårt koncernövergripande CO2-mål revideras 
i enlighet med Science Based Targets initiative.

Fossilfria transporter
Hållbarhets-

utvärderingen 
2.2 f)

Fråga: Kan ni tillhandahålla fossilfria 
transporter med leverans av era produkter 
och/eller tjänster? Svar: "0% i enkäten", 
"75% i upphandlingen" 

Finns en resepolicy, bilpolicy, mobilitetspolicy? 
Efterlevs den? Hur mäter ni detta? Vad mäter ni? 

OK

Svarar att det finns ett mål att ha en fossilfri fordonsflotta 
år 2027. Policyn sätter tak år från år och som successivt 
sänks. I år är taket 95 g CO2/km men AFRY ligger redan på 
45 g CO2/km så efterlevnaden av policyn är mer än god. 

Fossilfria transporter
2.2 f) Hållbarhets-

utvärderingen

Fråga: Kan ni tillhandahålla fossilfria 
transporter med leverans av era produkter 
och/eller tjänster? Svar: "0% i enkäten", 
"75% i upphandlingen" 

a) Har någon av våra medlemmar beställt en fossilfri 
tjänsteleverans? 

OK
Nej, ingen av Sinfras medlemmar har beställt en fossilfri 
tjänsteleverans. 
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