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Grundläggande revisionsdata 
Kundadress  Certifikatsnummer# 1428972, 1700629 

SMF Certifiering AB  

Tyska Brinken 28 
111 27  Stockholm 
SWEDEN                                             

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 

  

 Date(s) of audit 2015-05-22, 2015-06-03, 2015-08-27, 
2015-09-02, 2015-10-27 -- 28 

  

Revisionsaktivitet 
 

 Omcertifiering 

 Dokumentgranskning ingår 

 
Revisorer 
Revisionsledare Eric Beckman Revisiondag(ar): 5,5 dagar  

 

 

Omfattning (scope) av certifieringen  
1428972 Paraplyfunktion för gruppcertifiering av skogsentreprenörer 

1700629 Gruppanslutning av entreprenörer enligt PEFC Gruppcertifiering – entreprenör 
 

 

Revisionens utförande 

Denna omcertifiering har genomförts enligt en flerårsplan Intertek upprättat för företagets 

revisionsaktiviteter. I årets revision besöktes företagsledningen vid huvudkontoret i Stockholm. 

Revisionen omfattade så väl dokumentationsgranskning, som personintervjuer, bevittningar av 

internrevisorer och revision av anslutna entreprenörer. Bevittning i fält gjordes av fyra 

internrevisorer och totalt besöktes sju anslutna entreprenörer.  

 

x 

x 
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Övergripande resultat 
SMF Certifiering har ett ledningssystem väl utvecklat för organisationens behov. Miljömål är 

satta utifrån de betydande miljöaspekterna. Miljöprestandan har utvecklats positivt under den 

senaste 3-års perioden.  
 
   

 

 

Ingen åtgärd krävs 
Ledningssystemet och verksamheten uppfyller kraven helt (inga avvikelser) 

 

 

 

Åtgärd krävs 
Ledningssystemet och verksamheten uppfyller i stort kraven, men vissa brister 

identifierades (mindre avvikelse/r kunde konstateras) 

 

 

 

Omedelbar åtgärd krävs 
Ledningssystemet bedöms inte vara tillräckligt infört eller verksamheten visade på 

stora brister (stor/a avvikelse/r har konstaterats) 

 

 
 
 

Summering avvikelser 

 
Se separat dokument för detaljerade beskrivningar av avvikelserna  

 

Stor(a) avvikelse(r) utfärdad(e): - 

Mindre avvikelse(r) utfärdad(e):  1 

 

 

Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision 
 

Korrigerande åtgärder som initierades vid förra revisionen är införda och effektiva. 

Avvikelserna är stängda. Inga ytterligare åtgärder behövs.  

 

 

x 
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Sammanfattning  
 
 

 

Ansvar och organisation, ledningssystem, ledning & aktiv styrning mot företagsmål 

Roller med ansvar och befogenheter finns beskrivet både övergripande och för olika rutiner. 
Organisationen har förändrats under året med bl.a. förändrad mötesstruktur vilket ytterligare tydliggör 
arbetsfördelningen. Ledningssystemet utvecklas positivt. Lagar och andra krav bevakas genom 
extern laglista, det bör dock bli tydligare vilka krav som ligger på egna verksamheten för utvärdering.  
Det finns bra beskrivna processer för verksamheten, där miljöaspekterna betydelse finns definierade. 
Utifrån dessa har två aktiva miljömål formulerats. Dessa följs kontinuerligt. En förbättringsmöjlighet är 
att de utvärderingar av måluppfyllelse som görs under perioden kan resultera i en tydligare 
åtgärdsplan i de fall då organisationen bedömer målet svårt att nå.  

Användningen av certifikat och loggor inom egna organisationen bedöms korrekt. Ett 
förbättringsförslag är att använda sig av ”logga med ram” på bevisen. Rutin finns för att kontrollera 
hur loggan används av anslutna entreprenörer. Vid upptäckt av felaktig användning ska 
paraplyorganisationen vidta åtgärder för att avhjälpa fel. Stickprov visade att så inte skett i ett fall 
(ERBE 1).        

 

Uppföljning & system för internrevision 

Ett väl utvecklat administrativt system förenklar god uppföljning av verksamheten. Det uppfyller väl 
kraven om register över anslutna entreprenörer. Dessa speglas i en publik lista på SMF Certs 
hemsida. 

Internrevision av paraplyorganisationen är genomförd. Där granskas effekten av korrigerande 
åtgärder. Det kan dock förtydligas hur det görs. 

Internrevision av minst 10 % av anslutna entreprenörer genomförs. Avvikelser hos entreprenörerna 
dokumenteras och följs upp. Dessa stängs till stor del i enlighet med tidsplan. Dock finns det 
avvikelser som går över tiden. Paraplyorganisationen är medveten om detta och det finns en 
åtgärdsplan för att minska antalet. Resultat analyseras och ligger till grund för kommande aktiviteter 
för att ytterligare minska brister hos anslutna entreprenörer.  

Resurser för internrevision bedöms OK. Kompetenskrav är i enlighet med standardens krav. Inför ny 
omgång av internrevisioner sker en kalibrering av internrevisorer. Under 2015 har fyra internrevisorer 
bevittnats med gott resultat. Resultat från externrevisorns observationer vid besök hos anslutna 
entreprenörer ligger väl i linje med organisationens internrevision.   

Självkontroll av samtliga anslutna entreprenörer är genomförd. Brister identifieras och 
entreprenörerna ges rådgivning för att avhjälpa bristerna, vilket följs upp och dokumenteras.  

Det finns ett bra system för hantering av avvikelser där alla typer av avvikelser hanteras.  

 
 

Föregående års avvikelser / jämförelse med tidigare resultat  

Verksamheten har förändrats positivt under gångna treårsperioden. Miljöprestandan har utvecklats 
positivt genom ökat antal gruppanslutningar. Framtagning av ett administrativt stöd för processerna 
har gett ökad effektivitet och minskad risk för fel.  
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Övrig information / olösta frågor 

Ingen övrig information.  

 

Konsekvens av betydande förändringar (om några) 

Inga. 
 

 
 
 

Bekräftelse av genomförd revision 
 

Härmed bekräftas att revisionsen genomförts av Intertek Certification AB, Box 1103, 164 22 Kista  

Revisionsledarens namn samt e-mail  
Eric.beckman@intertek.com 

Företagets representants namn samt e-mail 
Ewa.liden@smfcert.se 

Nästa revisionstillfälle har preliminärt  
planerats till : 

Revisions av anslutna entreprenörer påbörjar 
våren 2016, revision av huvudkontor 26-27 jan 
2017. 
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