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SAMMANFATTNING 

SMF Certifiering AB är ett paraply för gruppcertifiering av skogsentreprenörer enligt Svenska PEFC. Verksam-
heten styrs av aktuella Tekniska Dokument utgivna av Svenska PEFC och av ISO 14001:2004. Verksamheten 
granskas årligen av tredje part, som är ackrediterad av SWEDAC.  

Vid årsskiftet 2015/16 fanns 783 skogsentreprenörer med aktiva gruppbevis i paraplyet. Dessa underställs en 
omfattande kontroll, bestående av en inledande förrevision, årliga självkontroller och regelbundna och slump-
mässigt fördelade internrevisioner. En viss del av internrevisionerna baseras även på ett riskbaserat urval. 

Alla noterade avvikelser från PEFC-standarden registreras och följs upp. Under innevarande år (2015) registre-
rades totalt ca 2 400 avvikelser från entreprenörsstandarden. Sedan paraplyets start har närmare 8 000 avvikel-
ser registrerats och åtgärdats. Detta innebär ett gigantiskt kvalitetslyft för skogsentreprenadbranschen. Den 
skogsentreprenör, som inte vidtar åtgärder för att uppfylla standardkraven utesluts. Totalt under åren har när-
mare 50 skogsentreprenörer mist sitt bevis om gruppcertifiering.  Som stöd för skogsentreprenörerna erbjuder 
SMF Certifiering ett brett utbud av kurser, mallar och även konsulthjälp.  

Paraplyet har en öppen dialog med såväl de anslutna skogsentreprenörerna, som deras kunder och andra re-
presentanter för skogsbranschen och allmänheten. 

 

SUMMARY 

SMF Certifiering AB is an organisation for group certification of forest contractors under the Swedish PEFC 
Standard. Base for the activities are the current versions of the PEFC SWE Standard and the ISO 14001:2004 
standard. The activities are due to an annual audit by an accredited certification body. Accreditation is given by 
SWEDAC, a Swedish state agency. 

At the end of 2015 SMF Certification had 783 forest contractors associated with an active PEFC group certifi-
cate. The contractors are subject to a high degree of control. Initially, a pre-audit is carries out, every year all 
contractors must deliver a ‘self-audit’ and furthermore, internal audits are carried out on a regularly and ran-
dom base. Some internal audits are also risk-based. 

All observed irregularities are recorded and followed up. During 2015 in total some 2,400 discrepancies from the 
PEFC standard were registered.  Since the start of SMF Certification in 2010, in total some 8,000 discrepancies 
have been registered. This implies a giant rise of quality for the forest contractor trade. If a forest contractor do 
not take measures to fulfil the PEFC standard, he will be expelled. In total, almost 50 contractors have lost their 
certificate. As support for the forest contractors SMF Certifiering offers a wide variety of courses, templates and 
consulting activities.  

The organisation has an open dialogue with both the associated contractors, their clients and other representa-
tives for the forestry trade and the public.  
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2. LEDNINGENS GENOMGÅNG 

Ledningens genomgång syftar till att säkerställa SMF Certifiering ABs styrelse och i paraplyet involverade perso-
ner är engagerade i arbetet och att rutiner fungerar och följs. Den syftar vidare till en kontinuerlig utvärdering 
av SMF Certifiering ABs miljöledningssystem. Genom utvärderingen uppmärksammas möjligheter till förbätt-
ring och eventuella ändringar av miljöledningssystemet. 

Ledningens genomgång består dels av styrelsemöten, dels av verksamhetsmöten. 

 

2.1 Styrelsemöten 

Styrelsen har sammanträtt tre gånger under 2015; 13 mars (övergång och ny styrelseordning), 17 juni (budget) 
och 16 oktober (inför stämma). På samtliga styrelsemöten finns utöver aktuella frågeställningar tre stående 
punkter; omvärldsspaning, kvalitetsförbättringsarbete samt ekonomi. 

Styrelsen sammanträder från och med 2016 enligt följande: 

Typ av möte Huvudtema Tidpunkt 

Telefonmöte årsrapportmöte, verksamhetsansvarig föredrar ca jan 

Fysiskt möte efter SMFs strategimöte ca mars 

Telefonmöte budgetmöte ca maj, juni 

Fysiskt möte inför stämman, cert-lic. sägs upp i nov ca 15 okt 

                                      

 

2.2 Verksamhetsmöten 

Under verksamhetsåret 2015 har 4 verksamhetsmöten genomförts. Mötena protokollförs inte formellt, utan 
mötesanteckningar förs. Det handlar främst om frågor av operativ karaktär.   

 

2.3 Intern revision av paraplyet 

I oktober 2015 genomfördes en intern revision av paraplyfunktionen. Revisorer var Anna-Karin Thun och Ewa 
Lidén. Enligt vår rutin ska internrevisionen genomföras av verksamhetsansvarig (eller delegerad medarbetare) 
och en styrelseledamot. Vid årets revision deltog ingen styrelseledamot, då vi gemensamt beslutat att det var 
effektivare för verksamheten att den nyanställda Anna-Karin Thun gjorde revisionen, eftersom det är ett 
mycket bra tillfälle att i detalj lära sig om paraplyets alla styrdokument och arbetssätt. 

Vid revisionen användes SMF C Checklista Intern paraplyrevision Ver 1.4. Checklistan kompletterades med 1 
kapitel om lagar och andra krav. 

Vid revisionen uppdagades 5 avvikelser, som har registrerats i vårt system: 

1. Utreda om personalstyrkan är ändamålsenlig 

2. Ställa samman och analysera årets självkontroller 

3. Kontrollera de anslutna företagens logoanvändning 

4. Utveckla de interna revisorernas kompetens 

5. Följa upp miljömålen efter årsskiftet 

Avvikelserna kommer att åtgärdas och följas upp. 
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3. EXTERN REVISION AV PARAPLYET 

Paraplyet har ett avtal med Intertek Certification AB i Kista om revision av PEFC och ISO 14001. Interteks revisor 
har under vår och sommar genomfört ett flertal bevittningar av internrevisioner samt en grundlig dokument-
granskning och omcertifiering av paraplyet den 27-28 okt 2015. 

Resultatet av revisionen uttrycks som att paraplyet har ett väl utvecklat ledningssystem. Miljömål är satta uti-
från identifierade betydande miljöaspekter. Miljöprestandan har utvecklats positivt under den senaste 3-års 
perioden. 

Dock registrerades en (1) mindre avvikelse: En ansluten entreprenör använder PEFC-logotypen felaktigt, trots 
att detta påpekades redan vid föregående revision.  

Paraplyet har fått sin plan för korrigerande åtgärder godkänd av Intertek. 

Revisionsrapporten finns publicerad på paraplyets hemsida www.smfcert.se. 

 

4. LAGAR OCH ANDRA KRAV 

Vår rutin syftar till att säkerställa att SMF Certifiering AB och dess anslutna skogsentreprenörer har tillgång till 
lagar och andra krav, som berör de delar av verksamheten, som har betydelse för PEFC-certifieringen, samt att 
SMF Certifiering AB uppfyller de krav som ISO14001:2004:s standard ställer på miljöledningssystem. 

 

4.1 Laglista 

De certifieringskritiska lagarna finns förtecknade i Regelrätt Skogsbruk, se www.regelratt.se.  

I sociala standarden talas främst om arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), men även bland annat följande regel-
verk styr verksamheten:  

AFS 1982:3 – om ensamarbete och hemkomstkontroll 
AFS 1992:9 – om heta arbeten 
AFS 1999:7 – om nödläge, kris, första hjälpen 
AFS 2000:4 – om kemikalielista och säkerhetsdatablad 
AFS 2001:1 – om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
AFS 2005:06 – om medicinska hälsokontroller 
AFS 2012:1 – om motor- och röjsågar (motorsågsförordningen omnämns) 
AFS 2015:4 – om organisatorisk och social arbetsmiljö 
LAS 1982:80 – om anställningsskydd 
MSBFS 2011:1 – om ADR-S och farligt gods 
NFS 2009:3 – om besiktning av tankar, cisterner, depåvagnar och behållare (IBCer) 
SFS 1977:1166 (Arbetsmiljöförordningen) – om att anmäla arbetsskador, tillbud och olyckor 
SFS 2011:927 – om hantering av farligt avfall 
Skogsavtal SLA – GS Skogsbruk 

Paraplyet kontrollerar efterlevnaden genom förrevision, självkontroll och internrevision. 

 

4.2 Kommunicerad 

Vid förrevisionen förevisas innehållet i Regelrätt Skogsbruk och i samband med avtalstecknandet får företagen 
inloggningsuppgifterna. Under rubriken Lagar och förordningar på sidan Entreprenörens ansvar på 
www.smfcert.se finns en länk till Regelrätt Skogsbruk, liksom under rubriken Nyttiga länkar på sidan Att ladda 
ner.   
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På www.skogsenteprenad.nu hänvisar även SMF sina medlemmar till Regelrätt Entreprenad på sidan Medlems-
förmåner. 

Laglistan kan därmed anses vara kommunicerad till anslutna skogsentreprenörer. 

 

4.3 Omfattning lagar och krav har följts 

Den 22 januari 2016 hade styrelsen för SMF Certifiering AB ett möte, vid vilket konstaterades att paraplyet följt 
de lagar och andra krav, som PEFC och ISO 14001 kräver. 

De anslutna skogsentreprenörernas laguppfyllnad kontrolleras vid förrevision, årlig självkontroll och vid intern-
revisioner. Kunskapen om och bemödandena om att uppfylla kraven är stor hos de anslutna företagen. Med 
konkreta frågeställningar beträffande t ex SAM, hantering av farligt gods och farligt avfall mm kontrolleras 
laguppfyllnaden. Resultatet av dessa kontroller redovisas i kapitel 10 nedan. 

 

5. MILJÖPOLICY 

Följande miljöpolicy har lagts fast av ledningen: 

SMF Certifiering AB strävar efter att kontinuerligt förbättra miljöprestandan. Paraplyets primära uppgift är att 
upprätthålla Svenska PEFC:s krav hos de anslutna företagen. Detta innebär betydande miljövinster. I denna pro-
cess är det vår policy att arbeta resurssnålt och med så liten miljöpåverkan som är praktisk och ekonomisk möj-
lig. Vi strävar efter att begränsa klimatpåverkan från våra transporter, vår utrustning och våra förbruknings-
material. 

 

5.1 Underhållen 

Den 22 januari 2016 hade styrelsen för SMF Certifiering AB ett möte, vid vilket konstaterades att miljöpolicyn 
fortfarande är effektiv.  

  

5.2 Kommunicerad och tillgänglig för allmänheten 

Paraplyets policy kommuniceras till de egna och moderföretagets anställda, styrelser och externt anlitade in-
ternrevisorer. Policyn är offentlig. Den är publicerad på vår hemsida www.smfcert.se.  

 

6. MILJÖASPEKTER 

I flödesbeskrivningen i punkt 3 i paraplyets miljöledningssystem har ett flertal negativa miljöaspekter identifie-
rats, såsom klimatpåverkan genom transporter, elförbrukning, framställning av informationsmaterial, pappers-
åtgång, mm. 

Därutöver uppstår en positiv miljöpåverkan genom att de skogsentreprenörer, som ansluter sig till paraplyet i 
högre grad än tidigare använder miljövänliga oljor och andra förbrukningsmaterial. 

Till yttermera visso skyddas natur- och kulturmiljövärden genom att PEFC-standardens generella krav tillämpas. 

 

6.1 Underhållen 

Den 9 oktober 2015 genomfördes en intern revision av paraplyet. Huvudrevisor var Anna-Karin Thun, handläg-
gare norr. Även Ewa Lidén, verksamhets- och certifieringsansvarig syd deltog i revisionen. 

Flödet och miljöaspekterna granskades och vissa detaljer uppdaterades. Som helhet bedömdes att de identifie-
rade miljöaspekterna fortfarande är relevanta och effektiva. Inga avvikelser noterades för miljöaspekterna.  
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7. MILJÖMÅL 

7.1 Miljömål 1: Öka antalet företag anslutna till paraplyet 

SMF certifiering AB växer kontinuerligt. 

Mättidpunkt Antal företag med bevis (netto) Ökningsprocent 

2011-12-31 299 - 

2012-12-31 442 + 48 

2013-12-31 560 + 27 

2014-12-31 688 + 23 

2015-12-31 783 + 14 

 

Uppgifterna ovan är netto. Det sker även en viss avgång. Till och med 2015-12-31 har följande avgångar regi-
strerats: 

Orsak till avgång T.o.m. 2015 
Under 
2015 

T.o.m. 2014 
Under 
2014 

T.o.m. 2013 

Avvecklat, konkurs, pension 114 37 77 37 40 

Vilande bevis 12 1 11 4 7 

Uppsagda, avbruten ansökan 49 28 21 6 15 

Totalt under åren 175 66 109 47 62 

 

7.1.1  Slutsats 

 

Paraplyet växer och därmed ökar sannolikheten för att negativ miljöpåverkan från entreprenörerna ska minska, 
eftersom de uppfyller PEFCs krav.  

Antalet uppsagda bevis har ökat till det dubbla under året. Det beror på att 14 företag avbrutit sin ansökan, 7 
företag sagts upp på grund av att de trots flera påminnelser inte åtgärdat öppna avvikelser och 4 företag har 
uteslutits, då de inte lämnat sin årliga självkontroll. Bland dessa företag kan det också döljas företag, som av-
vecklat sin rörelse utan att meddela oss detta. Under 2015 meddelade 37 skogsentreprenörer att de avvecklat 
verksamheten och därför inte längre var i behov av gruppcertifiering. 

Miljömålet kvarstår. Det är fortfarande relevant. 

 

7.2 Miljömål 2. Minska antalet öppna avvikelser beträffande faktorer som rör miljöpåverkan  

SMF Certifiering ABs andra miljömål enligt ISO 14001 är att alla avvikelser, som rör betydande miljöaspekter, 
ska åtgärdas senast 1 månad efter den angivna tidslimiten gått ut. Totalt har 631 avvikelser som berör miljömå-
let registrerats under 2015.  
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I tabellen nedan delas miljömålen upp på källan: 

 2015 2014 2013 

Källa Antal % Antal % Antal % 

Förrevision vid ansökan 309 49 223 53 196 56 

Resultat av självkontroll 173 27 99 23 101 29 

Fastställda vid internrevision 146 23 90 21 50 14 

Annan1 3 <1 10 2 4 1 

Totalt 631 99 422 99 351 100 

 

Av 2015 års 631 avvikelser var 160 (25 %) öppna vid årsskiftet 2015 (2014: 161/38 %, 2013: 58/17 %). Endast 9 
avvikelser (1,4 %) hade ett klart till- eller respitdatum som förfallit för mer än 30 dagar sedan (2014: 25/6 %, 
2013: 37/11 %). 98,6 % (2014: 94 %, 2013: 89 %) av de miljöpåverkande faktorerna, kan alltså fortfarande åt-
gärdas i tid.  

Den positiva tendensen fortsätter följaktligen, vilket är att hänföra till att de anslutna företagen insett värdet av 
att ha en giltig gruppcertifiering i kombination med att paraplyets arbetssätt förfinats och effektiviserats ytterli-
gare. 

Som påpekats ovan kan avvikelser från gällande PEFC-standard noteras vid internrevision eller av paraplyan-
ställd under pågående arbete. Därför ska dessa avvikelser analyseras lite mer ingående. 

- Mindre miljöpåverkan genom produktval 

PEFC-krav 

2015 2014 2013 

Antal 
Förfallna 
>30 dagar 

Antal 
Förfallna 
>30 dagar 

Antal 
Förfallna 
>30 dagar 

EUs emissionslagstiftning 0 - 0 - 0 - 

Alkylatbensin i tvåtaktsmotorer 6 0 0 - 0 - 

Vegetabilisk sågkedjeolja till motor- och kapsågar 15 1 13 2 0 - 

Miljöanpassad hydraulolja 10 1 12 1 0 - 

Propylenglykol 14 1 14 1 6 0 

Miljömärkt utrustning och förbrukningsmaterial 0 - 0 - 0 - 

Totalt 45 3 39 2 6 0 

 

De flesta avvikelserna under såväl 2015 som 2014 har uppstått, för att entreprenörerna inte kunde uppvisa fak-
turor på årsförbrukningen av produkterna, trots att man i de flesta fallen använde godkända produkter. Från 
och med 2016 kommer korrekt produkt, men avsaknad av verifierande fakturakopior att redovisas separat. 

  

                                                                 

1 T ex extern observation 
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- Mindre miljöpåverkan genom förebyggande arbete 

PEFC-krav 

2015 2014 2013 

Antal 
Förfallna 
>30 dagar 

Antal 
Förfallna 
>30 dagar 

Antal 
Förfallna 
>30 dagar 

Utrustning och rutiner för att förebygga oljespill 0 - 0 - 0 - 

Saneringsutrustning 2 0 3 0 0 - 

Brandberedskap 10 0 6 0 1 0 

Rutiner för säker bärgning (reviderades ej 2013) 12 0 6 0 - - 

Totalt 24 0 15 0 1 0 

 

Inga avvikelser har passerat klart-till- eller respitdatumet med mer än 30 dagar. 

 

- Mindre miljöpåverkan genom korrekt hantering av farligt gods 

PEFC-krav 

2015 2014 2013 

Antal 
Förfallna 
>30 dagar 

Antal 
Förfallna 
>30 dagar 

Antal 
Förfallna 
>30 dagar 

Endast använda typgodkända förpackningar 5 0 6 0 6 0 

Besiktiga tankar och IBCer 9 0 9 2 8 0 

Minst ADR 1.3 vid transport av farligt gods 20 1 7 2 15 4 

Godsdeklarationer i förekommande fall 0 - 2 1 3 0 

Medföra ADR-instruktioner vid flytt av maskin 0 - 0 - 3 0 

Totalt 34 1 24 5 35 4 

 

ADR-kurser går numera att göra på webben. 

 

- Mindre miljöpåverkan genom korrekt hantering av farligt avfall 

PEFC-krav 

2015 2014 2013 

Antal 
Förfallna 
>30 dagar 

Antal 
Förfallna 
>30 dagar 

Antal 
Förfallna 
>30 dagar 

Rutiner för hantering av farligt avfall 1 0 3 2 6 0 

Transportdokument vid transport av farligt avfall 25 0 13 1 6 1 

Kontroll av mottagare av farligt avfall (från 2015) 16 0     

Totalt 42 0 16 3 12 1 

 

Så länge inget oförutsett inträffar spelar ovanstående krav ingen roll för miljön. Det viktiga är ju att det farliga 
avfallet tas om hand på korrekt sätt. Från 2015 kontrolleras även att mottagaren av farligt avfall (serviceläm-
nare, hydraulslangtryckare, etc.) beroende på hanterade volymer, har tillstånd från Länsstyrelsen eller gjort 
anmälan till kommunen angående sin hantering. Detta krävs i punkt 2, § 53 (SFS 2011:927 Avfallsförordningen). 
Det är viktigt att hanteringskedjan är obruten. 

7.2.1 Slutsats 

Drygt var fjärde (27 %) av de totalt registrerade avvikelserna berör betydande miljöaspekter enligt definitionen 
i vår miljöutredning (2014: 19 %, 2013: 18 %). Av dessa är 145 avvikelser att betrakta som avvikelser enligt PEFS 
SWE 003:3 (2014: 94, 2013: 54). Av dessa 145 avvikelser är 4 (3 %) inte åtgärdade 30 dagar efter överenskom-
men tidpunkt. Varje avvikelse kommer snarast att följas upp och i den mån företaget inte åtgärdar avvikelsen, 
kommer avtalet att sägas upp och företagets bevis om gruppcertifiering blir ogiltigt.  
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Målet på 100 % har alltså inte uppnåtts, utan 97 % (2014: 87, 2013: 95 %). 

Det goda resultatet från 2013 är alltså ännu bättre 2015. Detta är sannolikt att hänföra till förbättrade rutiner 
och ökad erfarenhet, både hos paraplyets personal och berörda entreprenörer. I dagsläget är entreprenörernas 
medvetande om nödvändigheten att åtgärda avvikelser mycket hög. 

Miljömålet kvarstår. Det är fortfarande relevant. 

 

8. RESURSER, ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER 

Vd, verksamhetsansvarig och certifieringsansvariga 

Vd, verksamhetsansvarig och de certifieringsansvariga har att efter av styrelsen formulerade riktlinjer och an-
visningar sköta den löpande förvaltningen. Det innebär ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med ISO 
14001 och i enlighet med PEFC:s kvalitetskrav i gällande Tekniskt Dokument; dvs. att ansluta företag, utfärda 
bevis, föra register över anslutna företag, upprätthålla extern och intern kommunikation, upprätta interna ruti-
ner och styrande dokument, genomföra själv-, stickprovs- och dokumentkontroll, följa upp lagar och andra 
krav, hantera avvikelser, sköta arkivering, rapportera till PEFC Sverige, utveckla verksamheten samt utföra 
andra till verksamheten relaterade uppgifter. Omfattningen av de certifieringsansvarigas insats anpassas och 
regleras av styrelsen. 

Den verksamhetsansvarige får utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen 
och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan av-
vaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana fall skall styrelsen så snart som möjligt un-
derrättas om åtgärden. 

 

Övriga medarbetare 

För SMF Certifiering ABs räkning kan tjänster från personal i SMF Skogsentreprenörernas ek. för. tas i anspråk. 
Det gäller såväl administrativ personal (bokföring, dokument- och arkivhantering), som företagsutvecklare i fält 
(information, utbildning, förrevision, mm). 

 

8.1 Utbildning, planerade och genomförda 

Under verksamhetsåret har följande aktiviteter för att höja kompetensen genomförts: 

Aktivitet Datum 
Anordnare/genomfö-
rare 

Deltagare 

ADR 1.3 2015-02-06 Vericate Filip Hedeving 

2015-11-18 Vericate Ewa Lidén 

Introduktion av system 2015-03-02 Ewa Lidén Anna-Karin Thun 

Kickoff IR 15 2015-04-10 Ewa Lidén Personal och externa konsulter 

Bevittning av internrevisorer Jun-aug 
2015 

Intertek Lars-Anders Jonsson 
Filip Hedeving 
Robert Lindström 
Anders Nenzén 

 

Inför 2016 planeras bland annat revisorsutbildning för Filip Hedeving och Robert Lindström.  
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8.2 Externa konsulter 

SMF Certifiering AB anlitade under 2015 fyra strategiskt lokaliserade externa konsulter med god skoglig och 
annan kompetens för att genomföra årliga internrevisioner.  

8.2.1 Kick off 

Inför stundande internrevisioner samlades anställda och konsulter för en gemensam genomgång av det kom-
mande arbetet. Följande punkter stod på dagordningen: 

1. Välkommen – presentation 
2. SMFs och SMFCs nya VD Anna Furness har ordet 
3. SMFs strategi – certifieringsparaplyet som en viktig del 
4. Nytt på hemsidan 
5. Genomgång av vår externa revision genom Intertek 
6. Erfarenheter från IR 14 

a. Revisorernas intryck 
b. Sammanställning av avvikelser på revisorsnivå 
c. Paraplyets officiella sammanställning 
d. Miljömål 1 och 2 

7. Plan för IR 15 
a. Tidsplan 
b. Urval och riskurval 
c. Fördelning på revisorer 

8. Kalibrering av standardkrav och deras verifiering 
a. Om surdråg eller bäcköverfart på objektet ska revisor alltid gå dit och kontrollera ev. körskador, annars 

principdiskussion 
b. Hur kontrollera ev. sönderkörda lågor? 
c. OBS att ansökan om uppehållsrätt efter 6 mån inte längre behövs (från 2014-05-01) 

9. Dokument och hjälpmedel 
10. Övriga frågor 

11. Avslutning 

 

8.3 Slutsats 

Paraplyet har tillräckliga resurser och ändamålsenlig fördelning av ansvar och befogenheter. 

 

9. SJÄLVKONTROLL 

I SWE PEFC 003:3 finns kravet (4) ”att årligen redovisa till paraplyorganisationen … att de svenska PEFC-kraven 
följs i verksamheten genom entreprenörens självkontroll”. 

I början av varje verksamhetsår skickas en länk till ett webbaserat formulär till samtliga företag med bevis, som 
utfärdats fram till den 15 november föregående år.  Det fåtal, som inte har mail, får självkontrollen i pappers-
format per post. 

I tabellen nedan redovisas antalet genomförda självkontroller. 

Verksamhetsår 2015 2014 2013 2012 

Antal självkontroller 676 568 466 345 

 

När perioden för självkontrollen är till ända skickas uppsägning till dem som inte lämnat självkontroll. För verk-
samhetsåret 2015 gällde det 14 företag. Av dessa lämnade 10 då in sin självkontroll, så uppsägningen kunde 
hävas.  
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Samtliga självkontroller gås igenom och eventuella avvikelser registreras. De anslutna företagen får ett mail 
med avvikelser och tidsplanerade åtgärdsförslag. Paraplyet följer upp att åtgärderna verkligen genomförs. 

Resultatet av självkontrollerna redovisas nedan. 

 

10. KOMMUNIKATION 

10.1 Externa avvikelser 

Paraplyet registrerar alla avvikelser, som anmäls till oss. Det är enskilda entreprenörer, som har synpunkter på 
avverkningsorganisationer, certifieringsorganisationer och andra gruppcertifieringsparaplyer, likväl som dessas 
synpunkter på hur vi i paraplyet utför vårt uppdrag. 

På vår hemsida finns en funktion att anmäla avvikelser. Anmälaren får inte vara anonym, men anmälan vidare-
befordras anonymt till berörd organisation. Detta är nödvändigt, eftersom anmälaren ofta är en entreprenör, 
som är beroende av den anmälde för att få skogliga uppdrag. 

Under 2015 anmälde skogsentreprenörer 7 avvikelser: 

- Certifieringsorgan tillåter paraplyer att tolka standardkrav olika, vilket leder till snedvriden konkurrens 
- Avverkningsorganisationer anlitar ocertifierade skogsentreprenörer 
- Avverkningsorganisationer utfärdar otillräckliga eller sena traktdirektiv 
- Certifierad entreprenör använder mineralolja för kedjesmörjning 

Även vårt paraply är objekt för avvikelseanmälningar och vår egen interna revision av verksamheten genererar 
avvikelser. Under 2015 registrerades 10 avvikelser: 

- Avverkningsorganisation ifrågasätter utförd hänsyn och var gränsdragningen för ansvaret går 
- Avverkningsorganisation konstaterar brister i hur anslutna entreprenörer uppfyller specificerade PEFC-

krav 
- Internkontrollen saknar sammanställning av SJK 15 
- Internkontrollen påpekar att 2 internrevisorer saknar MIS-godkänd kurs i revision 
- Internkontrollen påpekar att miljömålen ska följas upp 
- Internkontrollen saknar en systematisk uppföljning av logo-användningen 
- Internkontrollen påpekar att paraplyets dokumentförteckning behöver uppdatering 
- Internkontrollen påpekar att ’Rutin arkivering’ behöver uppdatering 
- Internkontrollen påpekar att ’Rutin för avvikelsehantering’ behöver uppdatering 
- Internrevisionen påpekar att de som genomför förrevisionerna ska bevittnas 

Samtliga avvikelser registreras och följs upp. 

 

10.2 Avvikelser hos anslutna företag 

10.2.1 Antal anslutna företag med avvikelser och antal avvikelser 

Vid årsskiftet 2015/16 hade 1031 skogsentreprenörer ansökt om anslutning till SMF Certifiering AB (2014: 913, 
2013: 787). För 889 av dessa har bevis om gruppcertifiering utfärdats (2014: 763, 2013: 638). Ca 70 företag är 
fortfarande i certifieringsprocessen och 162 företag har återtagit sin ansökan, sagt upp sitt avtal eller blivit upp-
sagda av oss. Ett bevis kan även vara vilande, det innebär att anslutningsprocessen vilar, eller att uppsägnings-
processen inletts. Detta gäller 14 företag.  

Avvikelseanalysen görs följaktligen på de 851 företag, som är eller har för avsikt att bli gruppcertifierade genom 
SMF Certifiering AB.  
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Totalt har 2398 avvikelser registrerats under 2015 för de aktuella företagen, dvs. i genomsnitt 2,8 avvikelser 
per företag (2014: 2,7 och 2013: 2,6). Avvikelserna härrör från följande källor: 

 2015 2014 2013 

Källa Antal % Antal % Antal % 

Förrevision vid ansökan 1263 53 1128 52 966 51 

Resultat av självkontroll 593 25 635 29 644 34 

Fastställda vid internrevision 526 22 374 17 261 14 

Annan2 16 <1 33 2 24 1 

Totalt 2398 100 2170 100 1895 100 

 

Enligt Bilaga 1 i PEFC SWE 004:3 kan avvikelser från gällande PEFC-standard noteras vid internrevision eller av 
paraplyanställd under pågående arbete. I ovanstående och nedanstående sammanställningar ingår ju även åt-
gärder för att erhålla bevis och självobservationer. Paraplyet väljer dock att registrera och redovisa samtliga. 
Det är ett sätt att säkerställa kvaliteten i process och resultat. 

 

10.2.2 Typ av registrerade avvikelser 

I TD III redovisas 26 baskrav för entreprenörer. Till dessa kommer tillämpbara krav både från den sociala stan-
darden och från skogsstandarden. I begreppet skogsentreprenör ryms avverkningsentreprenörer, skogs-
vårdsentreprenörer och planläggningsentreprenörer. Nystartade företag har en introduktionstid på tolv måna-
der för att uppfylla alla PEFC-krav. 

I tabellen nedan rödmarkeras de PEFC-krav, för vilka konstaterats att mer än 10 % av de gruppcertifierade före-
tagen har en avvikelse eller tendensen är en stigande andel företag med avvikelse. Orange markeras när ingen 
nämnvärd förändring kan konstateras och grönt markeras när för 1 % eller färre avvikelse registreras eller ten-
densen är en minskande andel företag med avvikelsen i fråga. För 2014 och 2013 markeras de PEFC-krav, för 
vilka mer än 10 % av företagen avvikelse har registrerats. 

 

 2015 
(851 företag) 

2014 
(792 företag) 

2013 
(719 företag) 

Typ av avvikelse Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Kompetens och kompetensutveckling       

- Natur- och kulturmiljövårdsutbildning 140 16 99 13 93 13 

- minst ADR 1.3-utbildning 109 13 96 12 90 13 

- L-ABC/HLR 68 8 61 8 60 8 

- Heta arbeten 57 7 35 4 44 6 

- Motorsågskörkort 61 7 110 14 119 17 

- kunskap i röjning 14 2 22 3 20 3 

- utbildningsliggare/-plan 66 8 80 10 65 9 

 arbetsplatsträffar, genomförande/dokumentation 102 12 69 9 87 12 

- utvecklingsssamtal, genomförande/dokumentation 115 13 96 12 121 17 

       

                                                                 

2 T ex extern observation 
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Lagar och andra krav       

 Informerad om och följer lagar  3 <1 4 <1 9 1 

 Betalar skatter och avgifter3 29 3 26 3 3 <1 

 Registrerad för F-skatt 23 3 13 2   

 Samråd om arbetsmiljö 118 14 113 14 85 12 

 Social policy 7 <1 12 2 13 2 

       

Avtal och kundöverenskommelser       

 Skriftliga affärs- eller ramavtal med kund 41 5 35 4 39 5 

 Traktdirektiv 5 <1 1 <1 10 1 

 rutin för att anmäla brister i traktdirektiv 2 <1 2 <1   

       

Avtal med anställda, lag och praxis       

 kollektivavtalet är grund, löneutredning 5+63 8 5+60 8 15 2 

 skriftliga anställningsavtal 44 5 34 4 29 4 

 ledningssystem för adm. av utl. arbetskraft 0 - 0 - 1 <1 

       

Arbetsmiljö       

- skriftlig arbetsmiljöpolicy 10 1 12 2   

- saknar dokumenterade rutiner om SAM (>10 anst) 5 <1     

- brister i tillämpning av SAM 35 4 38 5 43 6 

- brister i dokumentation av SAM 70 8 55 7 27 4 

- utreder tillbud, skador o olyckor, vidt. åtgärder 9 1 5 <1 7 1 

- saknar arbets- och säkerhetsinstruktion 10 1 12 2 5 <1 

- avtal om företagshälsovård 33 4 43 5 25 3 

- saknar skyddsombud/-kommitté 4 <1 4 <1 8 1 

- saknar personalutrymme (koja)4 31 4 29 4 4 <1 

- erbjuder anställda goda levnadsvillkor 0 - 0 -   

- rutin för att introducera nyanställda5 23 3 24 3   

       

Arbetsorganisation       

 befattningsbeskrivningar 44 5 48 6 37 5 

 förankrade mål/affärsidé 51 6 46 6 38 5 

 arbetsanpassning (ergonomi och medicin) 0 - 2 <1   

 jämställdhet 0 - - -   

       

Underentreprenörer (UE)       

 ej UE i fler än 2 led utan överenskommelse 1 <1 0 - 1 <1 

 skriftliga affärs- eller ramavtal 29 3 20 3 32 4 

 entreprenörslista till GS-facket 29 3 22 3 49 7 

- endast anlita certifierade underentreprenörer 31 3 19 2 29 4 

- ansvara för tillfällig ocertifierad underentr. 0 - 0 - 0 - 

- kontroll av UE:s sociala policy 0 - 1 <1 2 <1 

- kontrollera att UEs anställda har god arbetsmiljö 3 <1     

       

Brister i skogsstandarden (t ex spårbildning) 2 <1 3 <1 2 <1 

       

Sågkedjesmörjning och motorsågsbränsle       

                                                                 

3 Oftast rör det sig om att FORA-sammanställningen inte kunde visas vid revisionstillfället 

4 Oftast är man överens om att en koja medför mer besvär än det tillför något till arbetsmiljön, men dokumentation på detta beslut saknas 

5 Detta krav finns i SAM, men har inte tidigare reviderats specifikt 
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 alkylatbensin6 10 1 1 <1 6 1 

 veg. kedjesmörjolja7 41 5 21 3 2 <1 

 miljögodkänt smörjfett (svärd) 0 - 0 - 0 0 

       

Förebygg. åtgärder vid haveri, rep. o brand       

 besiktigade cisterner och tankar 32 4 30 4 30 4 

 rutin för att minska spill vid service o rep. i fält 3 <1 2 <1 1 <1 

 saneringsutrustning 12 1 22 3 12 2 

 brandberedskap 39 5 34 4 11 2 

       

Nödlägen vid olyckor       

 rutin för ensamarbete/säkerställa hemkomst8 42 5 38 5   

 krisrutin 15 2 16 2 26 4 

 uppdaterade anhöriglistor 45 5 47 6 45 6 

 utrustning för första hjälpen 9 1 16 2 6 1 

 anmäla till www.anmalarbetsskada.nu 11 1 3 <1 15 2 

 rutin för säker bärgning9 44 5 28 4   

       

Förbrukningsmaterial och farligt gods       

 hydraulolja minst enligt SS 15 54 3410 33 4 30 4 7 1 

- sluta använda etylenglykol11 53 7 40 5 36 5 

- miljöanpassade produkter när möjligt 0 - 0 -   

- kemikalielista 65 8 64 8 81 11 

- säkerhetsdatablad 78 9 75 9 91 13 

- typgodkänd behållare (t ex ej plasttank) 28 3 23 3 30 4 

 upprätta och medföra godsdeklaration 11 1 7 1 16 2 

- skriftlig ADR-instruktion 25 3 21 3 40 6 

       

Farligt avfall (FA)       

- rutin för hantering av FA 19 2 27 3 21 3 

- anmälan till/tillstånd från Länsstyrelsen 41 5 69 9 73 10 

 upprätta och medföra transportdokument 69 8 61 8 49 7 

- anteckningar om mängd (logg/kvitto/fakturor 66 8 75 9 44 6 

- kontroll av mottagare av farligt avfall 98 12 56 7 39 5 

       

Totalt 2398  2170  1895  

 

10.2.3 Slutsats 

Totalt sett ökar antalet registrerade avvikelser, dels absolut men också antalet avvikelser per anslutet företag 
(från 2,6 resp. 2,7 till 2,8 avvikelser i genomsnitt). Detta uppfattar vi inte som något alarmerande, utan tvärt 
om. Det är möjlighet till förbättring, eftersom avvikelserna följs upp och åtgärdas.   

  

                                                                 

6 Oftast saknas fakturakopior på alkylatbensin, men det är korrekt bensin 

7 Oftast saknas fakturakopior på årsmängden kedjesmörjolja, man det rör sig om korrekt olja 

8 Krävs enligt AFS 1982:3 Ensamarbete, har inte kontrollerats före 2014 

9 Ingår i riskbedömningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet, har inte särredovisats före 2014 

10 Oftast saknas fakturakopior på årsmängden hydraulolja, men korrekt olja används 

11 Oftast saknas fakturakopior på årsmängden propylenglykol, men korrekt glykol används 
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För 6 enskilda avvikelser (fallande ordning) har avvikelser registrerats hos 10 % eller fler av företagen:  

1. Natur- och kulturmiljövårdskompetens (16 %) 
2. Samråd om arbetsmiljö (14 %) 
3. Minst ADR 1.3 (13 %) 
4. Genomföra eller dokumentera utvecklingssamtal (13) 
5. Kontroll av mottagare av farligt avfall (12) 
6. Genomföra eller dokumentera arbetsplatsträffar (12) 

Det förekommer omsättning av arbetskraften och utbildningsbevis måste förnyas regelbundet, därför är det 
föga förvånande att hitta avvikelser beträffande kompetens. Från paraplyets sida kan vi anvisa kurser genom 
SMF och andra utbildare.  

Det är lätt gjort att slarva med dokumentationen av arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal, SAM och utbild-
ningar. Flera entreprenörer menar att man har bra överblick även utan dokumentation. Det viktigaste är att 
aktiviteterna genomförs.  För att underlätta dokumentationen erbjuder paraplyet mallar.  

Det är nytt för 2015 att vi reviderat Avfallsförordningens krav på att lämnare ska kontrollera att mottagare av 
farligt avfall har tillämpligt tillstånd eller gjort anmälan. Paraplyet har bistått med information.  

För 13 av de totalt 69 reviderade PEFC-kraven har avvikelser konstaterats hos en hög (≥ 10 %) eller stigande 

andel entreprenörsföretag. För 28 PEFC-krav, nästan hälften, har avvikelser konstaterats hos mycket få ( 1 %) 
entreprenörer. För övriga 28 PEFC-krav noteras ingen nämnvärd förändring i andel företag med avvikelse. Ten-
densen är alltså positiv, även om det fortfarande finns behov av rådgivning och verktyg. Paraplyet samarbetar 
intimt med SMF för att förbättra för de anslutna företagen. 

 

10.3 SMF Certifiering ABs hantering av avvikelser 

SMF Certifiering AB följer upp samtliga avvikelser. För alla företag, antingen vid ansökningstillfället, vid själv-
kontrollen eller vid internrevisionen, utarbetas en handlingsplan, från vilken det framgår vilken åtgärd som skall 
vidtags och när åtgärden ska vara genomförd.   

När klart-till-datum passeras kontaktar SMF Certifiering AB berörd skogsentreprenör för att få besked om eller 
dokument, som visar, att åtgärd vidtagits, alternativt för att få en trovärdig förklaring till varför en åtgärd ännu 
inte genomförts. I så fall beviljas respit. 

 

Status 
Antal 
2015 

% 
Antal 
2014 

% 
Antal 
2013 

% 

- Avslutade 1771 74 1382 64 1537 81 

- Öppna 618 29 783 36 358 19 

• beräknas åtgärdas efter årsskiftet + respit 584 24 658 30 121 6 

• > 1 månad försenade 34 3 125 6 237 12 

- Villkorade 11 <1 5 <1   

- Dokument saknades vid revision 9      

Totalt 2409  2170  1895  

 

För 74 % av de registrerade avvikelserna under 2015 har redan åtgärder vidtagits och avvikelsen har kunnat 
släckas (2014: 64 %, 2013: 81 %). Var fjärde (24 %) avvikelse är planerad att åtgärdas under 2016 eller har fått 
en respit, som ännu inte löpt ut (2014: 30 %, 2013: 6 %), men 34 öppna avvikelser (3 %) borde redan vara åtgär-
dade. Denna andel minskar (12→6→3), så sett över tiden kan en positiv utveckling konstateras. 
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11. INTERNREVISIONER 

Enligt PEFC SWE 003:4 Krav vid gruppcertifiering ska internrevision genomföras hos minst 10 % av det genom-
snittliga antalet anslutna företag varje år. Urvalet ska dels spegla sammansättningen mellan de olika entrepre-
nörskategorierna, dels vara riskbaserat. 

För internrevision uteslöts de företag som reviderades 2012, 2013 och 2014 Då återstod 523 företag. I första 
linjen bör verksamheten styra urvalet, men vi har också reducerat urvalet till företag, som genomfört sin grupp-
certifiering enligt TD II. Det bedömdes som bättre resursutnyttjande att revidera hittills oreviderade företag, 
som anslutits när TD II var gällande, eftersom snart TD IV kommer att träda i kraft. Därutöver fanns behov av 3 
riktade revisioner. 

 

Entreprenörskategori Totala antalet företag Urval 

Skogsvård, mm 252 25 

Maskinentreprenörer 673 51 

Planläggningsföretag 55 7 

Riskbaserade  3 

Totalt 706 86 

Detta innebär att vi planerade att genomföra internrevision på 86/706 = 12,2 procent av antalet företag an-
slutna vid planeringstillfället den 2015-02-05. Detta uppfyller standardens krav på minst 10 %. 

 

- Genomförande 

Totalt genomfördes 83 (68, 79) internrevisioner, dvs 11,8 % (13,5 resp. 13,2 %).3 revisioner kunde inte genom-
föras, då företagen avvecklats.  

Drygt hälften av internrevisionerna genomfördes av egen personal. För att kvalitetssäkra och därmed öka para-
plyets trovärdighet, anlitas externa revisorer för att genomföra övriga. 

Fjolårets kampanj med granskning av samtliga fakturor på hydraulolja, sågkedjeolja och glykolfortsatte. Så gott 
som samtliga anslutna företag kunde visa upp de önskade fakturorna. 

 

 

Tillägg i årets revision är krav på kontroll av mottagare av farligt avfall. Dessa ska ha vederbörligt tillstånd, eller 
ha gjort anmälan till kommunen. 
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11.1 Resultat 

Sammanlagt har 517 (387, 261) avvikelser konstaterats, dvs. i genomsnitt 6,2 (5,7 resp. 3,3) avvikelser per revi-
derat företag. 

 

Grupp av krav 
Antal 
2015 

% av alla avv 
Standardkrav 

Antal 
2015 

% av reviderade 

2015 2014 2015 2014 

1. Lagar, krav mm 47 9 10 
Rutin för att hålla sig uppdaterad 
om nya lagar 

1 1 1 

    Registerutdrag, F-skatt 9 11  

    Betala skatter och avgifter/FORA 16 19 19 

    Social policy 3 4 - 

    Samrådsdokument 18 22 34 

2. Avtal kunder 10 2 2 Affärsavtal med kund 7 8 10 

    Ofullständiga traktdirektiv 2 2 - 

    Följa PEFCs skogsstandard 1 1 1 

3. Avtal anställda 
mm 

24 5 6 Skriftligt anställningsavtal 7 8 10 

    Löneutr./-besked, Skogsavtal 17 20 22 

4. Kompetens 104 20 16 Miljöhänsyn (Natur- och kultur) 32 39 23 

    L-ABC/HLR (första hjälpen) 16 19 12 

    ADR-utbildning  20 24 10 

    Heta arbeten 9 11 10 

    Motorsågskort 13 16 10 

    Röjningskompetens 4 5 3 

    Utbildningsliggare/-plan 10 12 23 

5. Kompetensutv. 58 11 9 Arbetsplatsträffar, dok 24 29 25 

    Utvecklingssamtal, dok 34 41 28 

6. Arbetsorg. 19 4 3 Skriftliga mål/affärsidé 11 13 4 

    Befattningsbeskrivning 8 10 15 

7. SAM 32 6 9 Genomförd el dok. SAM 25 30 44 

    Dokumenterade SAM-rutiner 2 2  

    
Sammanställa och utvärdera till-
bud 

5 6 9 
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8. Arbetsmiljö 20 4 6 Skriftlig arbetsmiljöpolicy 1 1  

    FHV 4 5 9 

    Rutin för att anmäla arbetsskada 1 1  

    Skyddsombud/-kommitté 0 - 3 

    Anpassa arbetet efter individen 0 - 1 

    
Erbjuda personalutrymme/avtala 
att inte behövs 

8 1 10 

    
Rutin för att introducera nyan-
ställda 

6 7 9 

9. Underentrepr. 15 3 3 Avtal med UE 5 6 6 

    Entreprenörslista till GS 6 7 7 

    Endast anlita certifierad entr. 4 5 4 

    
Kolla att UE erbjuder bra arbets-
miljö 

0 - - 

10. Motor-/röjsågar 7 1  
(Visa att man använder) Alky-
latbensin 

6 7  

    
(Visa att man använder) Vegeta-
bilisk sågkedjeolja 

1 1  

11. Förebyggande 41 8 11 
(Visa att man använder) 
propylenglykol 

14 17 20 

    (Visa att man använder) Miljö-
godkänd hydraulolja 

10 12 18 

    (Visa att man använder) Vegeta-
bilisk sågkedjeolja/ miljögodkänt 
smörjfett 

15 18 19 

    Saneringsutrustning 2 2 4 

12. Nödlägesbered-
skap 

42 8 6 Brandberedskap 10 12 7 

   Anhöriglista, uppdaterad 5 6 3 

    Krisrutin 3 4 3 

    Utrustning för första hjälpen 2 2  

    Rutin för ensamarbete och kon-
troll av säker hemkomst 

10 12 15 

    Rutin för säker bärgning 12 14 9 

13. Farligt gods 36 7 7 Kemikalielista 10 12 6 

    Säkerhetsdatablad 12 14 12 

    Typgodkänd behållare 5 6 9 

    Besiktigad behållare/tank 9 11 12 

    ADR-instruktion 0 - - 

    Godsdeklaration 0 - 3 
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14. Farligt avfall 63 12 11 Anmäla trsp av FA till LS 10 12 6 

    Rutin för hantering 1 1 3 

    Transportdokument 25 30 19 

    Loggbok 11 13 22 

    Kontroll av mottagare 16 19 12 

 

11.1.1 Slutsatser 

Innan slutsatser dras, bör det påpekas, att urvalet till 2015 års internrevisioner inte var slumpmässigt ur hela 
gruppen anslutna skogsentreprenörer. Urvalet har sett bland de skogsentreprenörer, som anslutits till para-
plyet enligt Tekniskt Dokument II (TD II). Skillnaden mellan TD II och TD III var betydande. Baskraven, t ex, 
ökade från 11 till 26. Från paraplyets sida har vi naturligtvis informerat om de utökade kraven. 

Kompetens och kompetensutveckling är även 2015 de vanligast förekommande avvikelserna. Skillnaden mot 
2014 är dock inte dramatisk. Många kurser ska förnyas vart 5 år, så dessa avvikelser kommer alltid att finnas. 
Paraplyet anvisar dessutom kurser och utbildningar genom SMF Skogsentreprenörerna. Detta bedöms vara till-
räckligt. Paraplyet erbjuder dessutom mallar till utbildningsliggare och utbildningsplan för att underlätta hante-
ringen. Dessa används dock inte så ofta som önskvärt. För 30-40 % av de reviderade företagen har avvikelser 
konstaterats beträffande arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal. Flera är tveksamma till nyttan, då företagen 
är små och man träffas i stort sett dagligen. Flera har haft träffar/samtal, dock utan att dokumentera detta. 
Från paraplyets sida erbjuds information och mallar. Det är ett svårt och långsiktigt arbete att förändra attity-
der. Vi arbetar kontinuerligt med detta.  

Andelen företag, som fått avvikelser beträffande Lagar, krav mm ligger oförändrat på ca 10 %. Vi kräver en 
FORA-sammanställning el dyl som visar att avgifter betalts. Dessa saknades i flera fall och skickades in i efter-
hand. Samrådsdokument är fortfarande ett sorgebarn. Skogsentreprenörerna är tveksamma till nyttan, ef-
tersom de menar att alla idag har telefonnummer till varandra lagrade. I kommentarerna till ABSE 09 står föl-
jande att läsa: ”På en arbetsplats har arbetsgivaren/arna skyldighet att säkerställa att alla som arbetar på drift-
stället samråder om vilka risker för olyckor som finns på arbetsplatsen. En bra rutin är att en arbetsgivare på 
driftstället utses som samrådsansvarig så att samråd sker och att rutiner för samråd finns dokumenterade och 
kommunicerade till alla verksamheter på arbetsplatsen.” Skogsentreprenörer som skickar in samrådsdokumen-
tet får sällan eller aldrig något samrådsdokument från andra företag från sina kunder. Samrådsdokumenten 
från de anlitade entreprenörerna borde, för att öka säkerheten, biläggas traktdirektivet. Från och med 2016 
kommer vi inte att kontrollera Registerutdrag/F-skatt annat än på allabolag.se i samband med revisioner. Skat-
teverket kräver inte något fysiskt utdrag, så enligt överenskommelse med vår tredjepartsrevisor, är det tillräck-
ligt att kontrollera F-skatten digitalt. 

Vart femte företag (20 %) har fått avvikelse för att de inte genomfört löneutredning eller utfärdat lönebesked, 
från vilket sammansättningen av lönen framgår. Detta finns föreskrivet i Skogsavtalet. Paraplyet anvisar GS-
fackets mallar. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) har uppfattas som betydligt mer komplicerat än det behöver vara. Från 
paraplyets och SMFs sida har vi informerat om kraven och förklarat hur SAM kan integreras i arbetsplatsträf-
farna, hänvisat till Arbetsmiljöverkets hemsida, delat ut Arbetsmiljöverkets tillbudsrapporteringsblock och er-
bjudit mallar. Uppenbarligen börjar detta arbete ge frukt. Andelen reviderade företag, som fått avvikelse be-
träffande genomförande eller dokumentation av SAM har minskat från 44 % år 2014 till 30 % år 2015.   

Under både 2015 och 2014 registrerades ett förhållandevis stort antal avvikelser beträffande miljögodkända 
produkter. Detta beror främst inte på att företagen inte använder föreskrivna produkter, utan på att man vid 
revisionstillfället ofta inte kunde visa fakturor på årsförbrukningen. Vår specialstudie har dock röjt ett fåtal fö-
retag med felaktig glykol och mineralbaserad sågkedjeolja. Detta rättas nu till. Vid 2016 års revisioner kommer 
vi dessutom att särredovisa de som verkligen använder felaktig produkt. 
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Beträffande nödlägesberedskap så har något större andel företag med brister konstaterats 2015 jämfört med 
2014. Främst rör det brandberedskapen. Det visade sig att för 10 maskiner hade den årliga brandskyddskon-
trollen inte genomförts i rätt tid. Därutöver saknar fortfarande drygt var tionde rutiner för ensamarbete och 
kontroll av säker hemkomst. Företagen har ofta som rutin att kontakta varandra flera gånger under dagen, men 
det är svårt att hitta hållbara lösningar för hemkomstkontrollen. SMF utvecklar tillsammans med en IT-konsult 
en app, som ska förenkla denna hantering. Den är fortfarande inte klar för lansering. 

När det gäller hantering av farligt gods och farligt avfall har så kan konstateras att företagen i högre grad än 
2014 inte har upprättat kemikalielista, skaffat säkerhetsdatablad eller anmält transport av farligt avfall till Läns-
styrelsen. Dessutom noteras en ökad andel reviderade företag, som inte upprättar transportdokument eller 
kontrollerar om servicelämnare och/eller företag, som hämtar det farliga avfallet har tillstånd från Länsstyrel-
sen. På vår hemsida erbjuds information och mallar. Dessutom håller en app, som hanterar både godsdeklarat-
ion och transportdokument, på att tas fram tillsammans med en stor aktör på området. Vi har också skrivit om 
kraven i Skogsentreprenören. Från paraplyets sida måste vi vara observanta och anpassa rådgivningsinsatserna.  

 

11.2 Uppföljning av internrevisorernas arbete 

Cirka en vecka efter att skogsentreprenören fått rapporten från internrevisionen, skickades ett mail med web-
baserade uppföljningsfrågor till denne. Ingen påminnelse gjordes. Det bedömdes, att den som är intresserad av 
att ge feedback på revisionen gör det utan påtryckning. 

Totalt fick vi in 37 formulär, dvs från nästan hälften av alla reviderade företag. Det ställdes 11 frågor av typen 
’bedöm på en skala 1-5’ (kompletterat med ’kan ej bedöma’ resp. ’vill ej svara’). Därutöver fanns ett fält för yt-
terligare kommentarer. 

Totalt har revisionerna fått ett betyg på 4,6. Uppdelat på de enskilda frågorna ser det ut som följer: 

Aspekt Betyg 

Revisorns sätt när han/hon kontaktade dig för att bestämma tid 4,5 

Avståndet i tid mellan första kontakt och när revisionen 4,4 

Revisorns punktlighet på revisionsdagen 4,6 

Sättet revisorn informerade om syftet med internrevisionen 4,6 

Revisorns kunskaper om ditt arbete som skogsentreprenör 4,4 

Revisorns kunskaper om PEFC-standarden 4,8 

Revisorns noggrannhet i att kontrollera hur väl du uppfyller standarden 4,8 

Rådgivningen revisorn gav i anslutning till att avvikelser fastställdes 4,7 

Tidsavståndet mellan revisionen och när du fick revisionsrapporten 4,6 

Tydligheten i revisionsrapporten 4,6 

Rimligheten i tidsplaneringen av åtgärdskraven i revisionsrapporten 4,3 
 

11.2.1 Slutsatser 

De viktigaste aspekterna är revisorns kunskaper om PEFC-standarden och dennes noggrannhet i att kontrollera 
att standardkraven uppfylls. På dessa punkter har också de högsta betygen utdelats – 4,8. En annan viktig 
punkt är tydligheten i revisionsrapporten, för vilken betyget 4,6 utdelades. Rådgivningen gavs betyget 4,7. 

Som lägst har betyget 3 utdelats, med undantag för en entreprenör, som ansåg att tidsplaneringen av åtgärds-
kraven i revisionsrapporten var alldeles för snäv och gav betyget 1. Hela 66 % av bedömningarna har resulterat 
i det högsta betyget – en femma.  

Kraven i PEFC SWE 003:4 på att internrevisorerna ska ha kompetens för sin uppgift anses därmed vara uppfyllt.  

mailto:smf@skogsentreprenad.nu

