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Utvärdering av avvikelser 2013 

Krav på paraplyorganisation vid gruppcertifiering 

Svenska PEFC kräver i PEFC SWE 004:3 att "för de verksamheter och aktiviteter som har en bety-
dande påverkan för uppfyllandet av PEFC-kraven skall organisationen upprätta och underhålla doku-
menterade rutiner för regelbunden övervakning och mätning." 

För detta ändamål har SMF Certifiering AB inrättat ett register över avvikelser.  

 

Krav på gruppcertifierade skogsentreprenörer 

Gällande standard är TD III, Svenska PEFC:s entreprenörsstandard (PEFC SWE 003:3). Standarden 
innehåller dels specifika entreprenörskrav, men också delar ur den sociala standarden och skogsstan-
darden, som entreprenörerna har att uppfylla.  

 

Antal anslutna företag med avvikelser och antal avvikelser 

Vid utgången av 2013 hade 785 skogsentreprenörer ansökt om anslutning till SMF Certifiering AB. 
633 av dessa är klara och bevis om gruppcertifiering har utfärdats. Drygt hundra företag är fortfarande 
i certifieringsprocessen och 66 företag har återtagit sin ansökan, sagt upp sitt avtal med oss eller blivit 
uppsagda av oss.  

Avvikelseanalysen görs följaktligen på de 719 företag, som är eller har för avsikt att bli gruppcertifie-
rade genom SMF Certifiering AB.  

Totalt har 1895 avvikelser registrerats under 2013 för dessa företag, dvs. i genomsnitt 2,6 avvikelser 
per företag. Avvikelserna härrör från följande källor: 

 2013 2012 2011 

Källa Antal % Antal % Antal % 

I handlingsplan vid ansökan 966 51 791 44 202 59 

Fastställda vid internrev. 261 14 169 9 98 28 

Resultat av självkontroll 644 34 822 46 45 13 

Annan 24 1 19 1 0 - 

Totalt 1895 100 1801 100 345 100 

 

Huvuddelen av de registrerade avvikelserna har redovisats av skogsentreprenörerna själva i hand-
lingsplaner, som bifogats ansökan om anslutning (51%) eller i samband med den årliga självkontrollen 
(34%). Enligt PEFC SWE 004:3 kan avvikelser formellt endast registreras vid intern revision eller av 
anställd vid paraply-, eller avverkningsorganisation under pågående arbete. Vi väljer dock att regi-
strera alla avvikelser från standarden, alltså även de som uppdagas vid förrevision och vid entreprenö-
rernas självkontroll. Anledningen till detta är att vi på så sätt ökar kontrollen av att standarden verklig-
en uppfylls av de anslutna skogsentreprnörerna. 

Av de 633 företagen med bevis har 281 företag, 44 %, inte någon registrerad avvikelse under 2013. 
För övriga företag har följaktligen 4,3 avvikelser registrerats i genomsnitt under 2013. 

 

Typ av registrerade avvikelser 

I TD III redovisas 26 baskrav för entreprenörer. Till dessa kommer tillämpbara krav både från den 
sociala standarden och från skogsstandarden. I begreppet skogsentreprenör ryms avverkningsentre-
prenörer, skogsvårdsentreprenörer och planläggningsentreprenörer. Nystartade företag har en intro-
duktionstid och tidigare certifierade företag en övergångstid på tolv månader för att uppfylla alla PEFC-
krav. 
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I tabellen nedan rödmarkeras de PEFC-krav, för vilka konstaterats att mer än 10% av de gruppcertifie-
rade företagen har en avvikelse. 

 
2013 

(719 företag) 
2012  

(597 företag) 
2011  

(387 företag) 

Typ av avvikelse Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Kompetens och kompetensutveckling       

- Natur- och kulturmiljövårdsutbildning 93 13 91 15 98 25 

- minst ADR 1.3-utbildning 90 13 96 16 44 11 

- L-ABC/HLR 60 8 150 25 22 6 

- Heta arbeten 44 6 93 16 5 1 

- Motorsågskörkort 119 17 -  -  

- kunskap i röjning 20 3 -  -  

- utbildningsliggare/-plan 65 9 101 17 11 3 

 arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal 87+121 29 68 11 -  

        

Lagar och andra krav       

 Informerad om och följer lagar  9 1 5 1 -  

 Betalar skatter och avgifter 3 <1 0 0 -  

 Registrerad för F-skatt   1 <1 -  

 Samråd om arbetsmiljö 85 12 110 18 14 4 

 Social policy 13 2 8 1 -  

       

Avtal och kundöverenskommelser       

 Skriftliga affärs- eller ramavtal med kund 39 5 62 10 -  

 Traktdirektiv 10 1 6 1   

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

       

Avtal med anställda, lag och praxis       

 kollektivavtalet är grund, löneutredning 15 2 5 1 2 <1 

 skriftliga anställningsavtal 29 4 37 6 3 <1 

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

        

       

Arbetsmiljö       

- brister i tillämpning eller dok. av SAM 43+27 10 96 16 11 3 

- utreder tillbud, skador o olyckor, vidt. åtgärder 7 1 4 1   

- saknar arbets- och säkerhetsinstruktion 5 <1 6 1 2 <1 

- avtal om företagshälsovård 25 3 53 9 13 3 

- saknar skyddsombud/-kommitté 8 1 7 1 3 <1 

- saknar personalutrymme (koja) 4 <1 9 1 1 <1 

- erbjuder anställda goda levnadsvillkor   0 0   

       

Arbetsorganisation       

 befattningsbeskrivningar 37 5 52 9   

 förankrade mål/affärsidé 38 5 67 11 2 <1 

 arbetsanpassning (ergonomi och medicin)   0 0   

 jämställdhet   0 0   

       

Underentreprenörer (UE)       

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

 skriftliga affärs- eller ramavtal 32 4 33 6   

 entreprenörslista till GS-facket 49 7 47 8 11 3 

- endast anlita certifierade underentreprenörer 29 4 13 2 5 1 

- ansvara för tillfällig ocertifierad underentr. 0 0 0 0 2 <1 
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- kontroll av UE:s sociala policy 2 <1 0 0   

       

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

       

Sågkedjesmörjning och motorsågsbränsle       

 alkylatbensin 6 1 1 <1  <1 

 veg. kedjesmörjolja 2 <1 0 0  0 

 miljögodkänt smörjfett (svärd) 0 0 0 0  0 

       

Förebygg. åtgärder vid haveri, rep. o brand       

 besiktiga cisterner och tankar 30 4 19 3 5 1 

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

 saneringsutrustning 12 2 9 1   

 brandberedskap 11 2 6 1 4 1 

       

Nödlägen vid olyckor       

 krisrutin 26 4 3 <1 23 6 

 uppdaterade anhöriglistor 45 6 70 12 20 5 

 utrustning för första hjälpen 6 1 8 1 11 3 

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

       

Förbrukningsmaterial och farligt gods       

 hydraulolja minst enligt SS 15 54 34 7 1 7 1 4 1 

- sluta använda etylenglykol 36 5 90 15 2 <1 

- miljöanpassade produkter när möjligt   1 <1   

- kemikalielista och säkerhetsdatablad  81+91 24 56 9 12 3 

- typgodkänd behållare (t ex ej plasttank) 30 4 16 3 1 <1 

 upprätta och medföra godsdeklaration 16 2 33 5 18 5 

- skriftlig ADR-instruktion 40 6 3 <1   

- brandsläckare vid transport 0 0 0 0   

       

Farligt avfall (FA)       

- rutin för hantering av FA 21 3     

- anmälan till/tillstånd från LS 73 10 62 10 7 2 

 upprätta och medföra transportdokument 49 7 37 6 11 3 

- anteckningar om mängd (logg/kvitto/fakturor 44 6 45 7 1 <1 

- rutin för kontroll av transportör/servicelämnare  39 5 2 <1   

- underteckna TD från transportör 2 <1     

       

Totalt 1895  1801  345  

 

SMF Certifiering ABs hantering av avvikelser 

Att igen, år 2013, registrera nästan två tusen avvikelser kan uppfattas som att ingen förbättring sker. 
Men mot bakgrund att avvikelserna gäller drygt 100 fler företag än 2012 och att närmare tusen avvi-
kelser registrerats i samband med ansökan, så finns utrymme för optimism. Och när man dessutom 
kan konstatera att huvuddelen av alla avvikelser släckts under året, ska man snarare glädjas åt en 
kvalitetshöjning inom den svenska entreprenörskåren. Den största delen av de ännu öppna avvikel-
serna rör kompetens. Det är ibland svårt för entreprenörerna att hitta kurser på rimligt avstånd från 
hemorten. Dessutom gäller hälften av alla dessa avvikelser om kompetens avsaknad av motorsåg-
skörkort. Här har entreprenörerna tid på sig till årsskiftet 14/15 att åtgärda detta. 

SMF Certifiering AB följer upp samtliga avvikelser. Alla företag har, antingen vid ansökningstillfället, 
vid självkontrollen eller vid internrevisionen, utarbetat en handlingsplan, från vilken det framgår vilken 
åtgärd som skall vidtags, vem som är ansvarig för att åtgärden vidtas och när åtgärden ska vara ge-
nomförd.   
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När klart-till-datum passeras kontaktar SMF Certifiering AB berörd skogsentreprenör för att få besked 
om att åtgärd vidtagits, alternativt för att få en trovärdig förklaring till varför en åtgärd ännu inte genom-
förts. 

 

Status Antal 2014 % Antal 2013 % 

Totalt antal avvikelser 1895  1801  

- avslutade 1537 81 1255 70 

- öppna 358 19 546 30 

• beräknas åtgärdas efter årsskiftet 121 6 124 7 

• måste följas upp ytterligare 237 12 422 23 

Totalt 1895  1801  

 

För 8 av 10 registrerade avvikelser har redan åtgärder vidtagits och avvikelsen har kunnat släckas. 
Drygt var tredje öppen avvikelse är planerad att åtgärdas under 2014, men resterande 232 öppna 
avvikelser borde redan vara åtgärdade.  

Jämfört med 2012 kan en tydlig positiv utveckling konstateras. 

 

Åtgärder med anledning av registrerande avvikelser 

Från tabellen framgår det tydligt att de vanligaste bristerna fortfarande år 2013 rör kompetensfrågor, 
en tredjedel av alla avvikelser återfinns i denna kategori. De flesta kompetensbevisen ska förnyas vart 
femte år, så det är därför inte så konstigt. SMFC erbjuder ett stort kursutbud genom SMF Skogsentre-
prenörerna. 

Sen finns en ovana att dokumentera arbetsplatsträffar och att genomföra och dokumentera utveckl-
ingssamtal. Många entreprenörer med enstaka anställda, menar att kontakten och kommunikationen 
är bra även utan dessa formaliserade åtgärder. Paraplyet erbjuder information och hjälpmedel. Vår 
förhoppning är att entreprenörerna med tiden ska inse värdet av dessa insatser och förbättra doku-
mentationen. Om inte, bör ytterligare insatser från vår sida genomföras. 

Andra krav med många avvikelser är kemikalielista och säkerhetsdatablad. Detta borde inte vara svårt 
för företagen att åtgärda. De erbjuds en mall till kemikalielista och säkerhetsdatabladen finns att ladda 
ner från webben. 

Och liksom tidigare år finns avvikelser beträffande samråd om arbetsmiljön och att tillämpa och doku-
mentera SAM. Paraplyet arbetar på en förbättrad mall för att lösa samrådet. Andelen företag med 
avvikelser rörande SAM har minskat från 16 till 10 procent, så även här avvaktar vi utvecklingen. 

Mallar, för att underlätta arbetet med att uppfylla PEFC-kraven utvecklas och förbättras kontinuerligt. 
Mallarna läggs ut på vår hemsida för fri nedladdning. Där finns mallar om allt från transportdokument 
och godsdeklarationer till samrådsdokument och entreprenörslistor. Mallarna är mycket uppskattade 
av de anslutna skogsentreprenörerna. 

 

Västerås, 15 april 2014  

 
Ewa Lidén 
verksamhetsansvarig 
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