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DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION 

Företag: SMF Certifiering AB  Certifikatnr: 1428972, 1700629 

Revisionskriterium: Swedish PEFC certification schemes 
for sustainably managed forests SWE 001:3 + SWE 002:3 
+ SWE 003:3 +SWE 004:3, PEFC ST 2001:2008 , SS-EN 
ISO 14001:2004 

Revisionsdatum: 2015-01-20 - 21 

 

Aktivitet  Uppföljande revision nr: 2 
 Dokumentgranskning ingår  

Reviderad(e) plats(er) och skift Enligt bifogad revisionsplan 

Revisionens mål och omfattning  Enligt bifogad revisionsplan 

Företagsdokumentation som denna 
revision grundas på(manual, osv.) 

SMF Certifiering ABs Ledningssystem 

Revisionsledare Eric Beckman       Revisionsdag(ar): 6 

Preliminärt datum för nästa revision 
(plats(er), skift och processer) 

2015-10-27 - 28 

  

DEL 2: REVISIONSLEDARENS REKOMMENDATION 

2 Mindre avvikelser konstaterades vid revisionen. Fortsatt certifikatinnehav rekommenderas efter det att handlingsplan 
inkommit och accepterats. Handlingsplan inklusive orsaksanalys skall vara oss tillhanda inom 30 kalenderdagar räknat 
från det avslutande mötet. Korrigerande åtgärder ska genomföras inom 90 dagar från avslutande mötet. 
 

 

DEL 3: REVISIONSTEAMETS SAMMANFATTNING AV REVISIONENS RESULTAT OCH IDENTIFIERADE 

OMRÅDEN FÖR FÖRBÄTTRING 

Ledningssystemet bedöms ha upprätthållits på ett tillfredsställande sätt. Rutiner uppdateras löpande. Idag finns vissa 
mer detaljerade instruktioner utanför strukturen för ledningssystemet. Dessa kan med fördel införlivas i strukturen. 
  
Organisationen finns beskriven med resurser och roller för verksamhetsåret 2014. Roller och ansvarsfördelning kommer 
att förändras under året vilket kan komma att påverkar underliggande rutiner.  
 
Rutin för extern och intern kommunikation bedöms fungera väl. Externa synpunkter registreras och hanteras korrekt. Det 
finns bl.a. möjlighet att lämna externa synpunkter via organisationens hemsida.  
 
Organisationen driver systematiskt arbetsmiljöarbete på ett bra sätt.   
 
Miljöaspekter är aktuella och bra beskrivet utifrån organisationens processer. Miljömål är formulerade utifrån de 
betydande miljöaspekterna i policyn.  
 
Ledningens genomgång genomförs vid ett flertal tillfällen under året med dels en fast dagordning och dels fokusområden 
för att under en tolvmånadersperiod omfatta alla delar. Dock har organisationen inte genomfört en ledningens 
genomgång som omfattat hur väl övergripande och detaljerade miljömål har nåtts (ERBE 2).  
 
Bra system för hantering av avvikelser (brister hos anslutna entreprenörer) finns. Antalet öppna avvikelser som gått över 
tiden är en indikator som följs och visar på betydligt lägre andel än föregående år. Det finns nu en dokumenterad rutin för 
hur påminnelser och respittider ska hanteras.  
 
Hantering av avvikelser och förbättringsförslag, som kommer fram under både interna revisionen och löpande under 
verksamhetsåret, avseende den egna verksamheten sker idag manuellt, utanför det administrativa systemet. Det kan 
med fördel hanteras i samma system som ” anslutna entreprenörer-avvikelser”. Det kan förenkla beskrivning av 
avvikelsen, grundorsak, korrigeringar och korrigerande åtgärder samt utvärdera resultatet av åtgärder.  
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Användning av certifikat och logo inom egna organisationen bedöms korrekt. Anslutna entreprenörer i paraplyet har 
möjlighet att använda logga efter förfrågan hos organisationens loggoansvariga. Det dokumenteras vilken ansluten 
entreprenör som ges denna möjlighet. Organisationen följer dock inte upp efterlevnaden av användningen av logotyp ute 
bland anslutna entreprenörer. Vid revisionen genomförda stickprov visade på felaktigheter i användning (ERBE 1). 
  
Föregående års avvikelser från externrevision är kontrollerade och stängda.  
 
Lagar och andra krav bevakas på ett bra sätt. Det kan dock göras tydligare på vilka grunder som ledningens genomgång 
slår fast att organisationen lever upp till lagar och andra krav.  
 
Resurser för att genomföra interna revisioner hos anslutna entreprenörer bedöms vara säkerställd. Organisationen har 
nyrekryterat en internrevisor för 2015. Det finns ett program för introduktion av nya internrevisorer. I samband med 
säsongsstart genomförs en kalibrering med aktuella internrevisorer med utvärdering från föregående år.  
 
Register över anslutna skogsentreprenörer finns och uppfyller standardens krav. 
 
Självkontroll för 2014 av samtliga anslutna entreprenörer är genomförd. Brister identifieras och entreprenörerna ges 
rådgivning för att avhjälpa bristerna, vilket följs upp och dokumenteras. Analys från självkontrollen ligger också till grund 
för åtgärder att minska brister. De anslutna entreprenörerna erbjuds också ett ledningssystem i form av pärmflikssystem 
med förslag på tillhörande rutiner och formulär.  
 
Processen för anslutning av nya entreprenörer till paraplyet fungerar väl. Processen är väl definierad med tydlig 
ansvarsfördelning. Bevis utfärdas först när alla eventuella avvikelser från förrevisionen är stängda. Brister vid förrevision 
stängs efter att lämpliga verifikat uppvisats för organisationen. Den rutinen kan med fördel dokumenteras.   
 
Processen för uteslutning bedöms fungera väl.  

 

DEL 4: UTTALANDE OM TILLFÖRLITLIGHETEN HOS DE INTERNA REVISIONERNA  

Intern revision av paraplyorganisationens eget arbete är utförd och dokumenterad. Rapporten kan dock tydligare 
beskriva vilka områden och vad och hur den har genomförts.  
 
Internrevision av anslutna entreprenörer är genomförda hos mer än 10% av antalet anslutna entreprenörer.  
 
Bevittning av 2 internrevisorer utfördes. Generellt mycket väl genomförda med informativa sammanfattande rapporter till 
entreprenören.  
 
Stickprovsrevision utfördes hos 8 anslutna entreprenörer. Generellt var entreprenörerna kunniga och engagerade. Vid 
jämförelse mellan resultat från utförda interna revisioner med de av Intertek utförda så var samstämmigheten OK. 

 
 
 
 

DEL 5: IAKTTAGELSER (INTERTEKS) 

Se bifogade 
iakttagelser 
 

Stor avvikelse 
konstaterad 

Stor avvikelse 
avhjälpt 

Mindre 
avvikelse 

konstaterad  

Mindre 
avvikelse 
avhjälpt 

Antal öppna 
avvikelser 

Tidigare aktivitet             7       7 

Nuvarande aktivitet             2 7 2 

 
Möjligheter till förbättring har identifierats  Ja  Nej 
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DEL 6: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER– CERTIFIKAT 

 Registrerade uppgifter Förändringar noterade under 

granskningen 

Organisationens namn  
(identiskt med namnet på certifikatet) 

SMF Certifiering AB 

      
 Ja  Nej 

Certifieringens omfattning (scope) 

1428972 Paraplyfunktion för 
gruppcertifiering av skogsentreprenörer 
1700629 Gruppanslutning av 
entreprenörer enligt PEFC 
Gruppcertifiering –  entreprenör 

      

 Ja  Nej 

Plats(er) som certifieringen omfattar 

1428972 Stockholm 
1700629 Stockholm 

      

 Ja  Nej 

Verksamheter, plats(er) osv. som inte 
ingår i omfattningen (scope) 

1428972 --- 
1700629 --- 

      

 Ja  Nej 

Produktlinje(r)        Ja  Nej 

Godkänd(a) uteslutning(ar) 
1428972 --- 
1700629 --- 
      

 Ja  Nej 

Certifikatets/-ens giltighetstid 2015-12-12, 2015-12-12       Ja  Nej 

Uppföljningsintervall var 12:e månad       Ja  Nej 

Antal anställda 2       Ja  Nej 

Kontaktperson hos företaget Ewa Lidén       Ja  Nej 

Adress  

Tyska Brinken 28 
111 27  Stockholm 
SWEDEN                                            
      

 Ja  Nej 

E-postadress ewa@smfcertifiering.se       Ja  Nej 

Om svaret är Ja på någon av ovanstående, notera ändringen på GF113 (Change Notice). Beskriv också planerade 
förändringar i verksamheten/systemet och när dessa beräknas vara slutförda.  
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DEL 7: BEKRÄFTELSE AV GENOMFÖRD REVISION 

 
 
Rapportdatum: 2015-01-22 
 
 
 
_____Eric Beckman_____________________  _________________________________ 
Namn Revisionsledare     Namn Företagets representant 

Eric Beckman         Ewa Lidén 

(Denna del kan undertecknas om någon av parterna så önskar) 

 

 

DISTRIBUTIONSLISTA 

 
 Elektronisk rapport till huvudkontoret  

 Elektronisk rapport till kund 

Handlingsplan/-er skickas direkt till revisionsledaren  
 
alternativt till, 
Intertek Certification AB 
Box 1103 
164 22 Kista 
 
Besöksadress: 
Torshamnsgatan 43, Kista, Stockholm 
Tel: 08-7500333 

 

 


