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Utvärdering av avvikelser och miljömål 2014 
och jämförelse med tidigare år 

Antal anslutna företag med avvikelser och antal avvikelser 

Vid årsskiftet 2014/15 hade 913 skogsentreprenörer ansökt om anslutning till SMF Certifiering AB. För 
763 av dessa har bevis om gruppcertifiering utfärdats. Ca 100 företag är fortfarande i certifieringspro-
cessen och 120 företag har återtagit sin ansökan, sagt upp sitt avtal med oss eller blivit uppsagda av 
oss.  

Avvikelseanalysen görs följaktligen på de 792 företag, som är eller har för avsikt att bli gruppcertifie-
rade genom SMF Certifiering AB.  

Totalt har 2170 avvikelser registrerats under 2014 för de aktuella företagen, dvs. i genomsnitt 2,7 av-
vikelser per företag. Avvikelserna härrör från följande källor: 

 2014 2013 2012 

Källa Antal % Antal % Antal % 

Förrevision vid ansökan 1128 52 966 51 791 44 

Resultat av självkontroll 635 29 644 34 822 46 

Fastställda vid internrevision 374 17 261 14 169 9 

Annan
1
 33 2 24 1 19 1 

Totalt 2170 100 1895 100 1801 100 

 

Enligt Bilaga 1 i PEFC SWE 004:3 kan avvikelser från gällande PEFC-standard noteras vid internre-
vision eller av paraplyanställd under pågående arbete. I ovanstående och nedanstående samman-
ställningar ingår ju även åtgärder 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. 

 

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 på tolv månader för att uppfylla alla PEFC-krav. 

I tabellen nedan rödmarkeras de PEFC-krav, för vilka konstaterats att mer än 10% av de gruppcertifie-
rade företagen har en avvikelse. 

 
2014 

(792 företag) 
2013 

(719 företag) 
2012  

(597 företag) 

Typ av avvikelse Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Kompetens och kompetensutveckling       

- Natur- och kulturmiljövårdsutbildning 99 13 93 13 91 15 

- minst ADR 1.3-utbildning 96 12 90 13 96 16 

- L-ABC/HLR 61 8 60 8 150 25 

- Heta arbeten 35 4 44 6 93 16 

- Motorsågskörkort 110 14 119 17 -  

- kunskap i röjning 22 3 20 3 -  

- utbildningsliggare/-plan 80 10 65 9 101 17 

 arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal 69+96 21 87+121 29 68 11 

       

  

                                            
1
 T ex extern observation 
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Lagar och andra krav       

 Informerad om och följer lagar  4 <1 9 1 5 1 

 Betalar skatter och avgifter
2
 26 3 3 <1 0 0 

 Registrerad för F-skatt 13 2   1 <1 

 Samråd om arbetsmiljö 113 14 85 12 110 18 

 Social policy 12 2 13 2 8 1 

       

Avtal och kundöverenskommelser       

 Skriftliga affärs- eller ramavtal med kund 35 4 39 5 62 10 

 Traktdirektiv 1 <1 10 1 6 1 

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

       

Avtal med anställda, lag och praxis       

 kollektivavtalet är grund, löneutredning 5+60 8 15 2 5 1 

 skriftliga anställningsavtal 34 4 29 4 37 6 

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

       

Arbetsmiljö       

- skriftlig arbetsmiljöpolicy 12 2     

- brister i tillämpning eller dok. av SAM 38+55 12 43+27 10 96 16 

- utreder tillbud, skador o olyckor, vidt. åtgärder 5 <1 7 1 4 1 

- saknar arbets- och säkerhetsinstruktion 12 2 5 <1 6 1 

- avtal om företagshälsovård 43 5 25 3 53 9 

- saknar skyddsombud/-kommitté 4 <1 8 1 7 1 

- saknar personalutrymme (koja)
3
 29 4 4 <1 9 1 

- erbjuder anställda goda levnadsvillkor - -   0 0 

- rutin för att introducera nyanställda
4
 24 3     

       

Arbetsorganisation       

 befattningsbeskrivningar 48 6 37 5 52 9 

 förankrade mål/affärsidé 46 6 38 5 67 11 

 arbetsanpassning (ergonomi och medicin) 2 <1   0 0 

 jämställdhet - -   0 0 

       

Underentreprenörer (UE)       

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

 skriftliga affärs- eller ramavtal 20 3 32 4 33 6 

 entreprenörslista till GS-facket 22 3 49 7 47 8 

- endast anlita certifierade underentreprenörer 19 2 29 4 13 2 

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

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

       

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

       

Sågkedjesmörjning och motorsågsbränsle       

 alkylatbensin 1 <1 6 1 1 <1 

 veg. kedjesmörjolja
5
 21 3 2 <1 0 0 

 miljögodkänt smörjfett (svärd) - - 0 0 0 0 

                                            
2
 Oftast rör det sig om att FORA-sammanställningen inte kunde visas vid revisionstillfället 

3
 Oftast är man överens om att en koja medför mer besvär än det tillför något till arbetsmiljön, men 

dokumentation på detta beslut saknas 
4
 Detta krav finns i SAM, men har inte tidigare reviderats specifikt 

5
 Oftast saknas fakturakopior på årsmängden kedjesmörjolja, man det rör sig om korrekt olja 

mailto:smf@skogsentreprenad.nu


   Sida 3(6) 
 SMF C Rapport Avvikelser och miljömål 2014 
   2015-01-28 

  
 SMF Skogsentreprenörerna  Tel: 08-655 41 90 
 Tyska Brinken 28  Fax: 08-655 41 45  

 111 27 Stockholm  E-post huvudkontoret: smf@skogsentreprenad.nu  

 

       

Förebygg. åtgärder vid haveri, rep. o brand       

 besiktigade cisterner och tankar 30 4 30 4 19 3 

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

 saneringsutrustning 22 3 12 2 9 1 

 brandberedskap 34 4 11 2 6 1 

       

Nödlägen vid olyckor       

 rutin för ensamarbete/säkerställa hemkomst
6
 38 5     

 krisrutin 16 2 26 4 3 <1 

 uppdaterade anhöriglistor 47 6 45 6 70 12 

 utrustning för första hjälpen 16 2 6 1 8 1 

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

 rutin för säker bärgning
7
 28 4     

       

Förbrukningsmaterial och farligt gods       

 hydraulolja minst enligt SS 15 54 34
8
 30 4 7 1 7 1 

- sluta använda etylenglykol
9
 40 5 36 5 90 15 

- miljöanpassade produkter när möjligt - -   1 <1 

- kemikalielista och säkerhetsdatablad  64+75 18 81+91 24 56 9 

- typgodkänd behållare (t ex ej plasttank) 23 3 30 4 16 3 

 upprätta och medföra godsdeklaration 7 1 16 2 33 5 

- skriftlig ADR-instruktion 21 3 40 6 3 <1 

- brandsläckare vid transport - - 0 0 0 0 

       

Farligt avfall (FA)       

- rutin för hantering av FA 27 3 21 3   

- anmälan till/tillstånd från Länsstyrelsen 69 9 73 10 62 10 

 upprätta och medföra transportdokument 61 8 49 7 37 6 

- anteckningar om mängd (logg/kvitto/fakturor 75 9 44 6 45 7 

- rutin för kontroll av transportör/servicelämnare  56 7 39 5 2 <1 

- underteckna TD från transportör - - 2 <1   

       

Totalt 2170  1895  1801  

 

 

Slutsats: Totalt sett ökar antalet registrerade avvikelser, både absolut och antalet avvikelser per an-
slutet företag. Detta uppfattar vi inte som något alarmerande, utan tvärt om. Det är möjlighet till förbätt-
ring, eftersom avvikelserna följs upp och åtgärdas.   

Precis som 2013, så har avvikelser registrerats för 10+ % av företagen beträffande 8 enskilda avvikel-
ser (fallande ordning):  

1. Arbetsplatsträffar eller utvecklingssamtal 
2. Kemikalielista och säkerhetsdatablad 
3. Samråd om arbetsmiljö 
4. Motorsågskörkort 
5. Miljöhänsyn (f d Natur- och kulturmiljö) 
6. Minst ADR 1.3 
7. Brister i tillämpning eller dokumentation av SAM 
8. Utbildningsliggare eller plan 

                                            
6
 Krävs enligt AFS 1982:3 Ensamarbete, har inte kontrollerats före 2014 

7
 Ingår i riskbedömningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet, har inte särredovisats före 2014 

8
 Oftast saknas fakturakopior på årsmängden hydraulolja, men korrekt olja används 

9
 Oftast saknas fakturakopior på årsmängden propylenglykol, men korrekt glykol används 
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Det är lätt gjort att slarva med dokumentationen av arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal, SAM och 
utbildningar. Flera entreprenörer menar att man har bra överblick även utan dokumentation. Det vik-
tigaste är att aktiviteterna genomförs.  För att underlätta dokumentationen erbjuder paraplyet mallar.  

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.  

När det gäller kemikalielista och säkerhetsdatablad, måste även så en viss mängd avvikelser ses som 
naturliga. Företagen byter maskiner och byter produkter. Då tänker man inte alltid på att uppdatera 
kemikalielistan och anskaffa nya säkerhetsdatablad. Leverantörerna förser uppenbarligen inte sina 
kunder med säkerhetsdatablad som rutin. Från paraplyets sida kan inte mycket mer göras än att kon-
statera brister och kräva åtgärder.  

 
 
SMF Certifiering ABs hantering av avvikelser 
SMF Certifiering AB följer upp samtliga avvikelser. För alla företag har, antingen vid ansökningstill-
fället, vid självkontrollen eller vid internrevisionen, utarbetats 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 

11/2014 
% 

Antal 
2013 

% 
Antal 
2012 

% 

- Avslutade 1382 64 1537 81 1255 70 

- Öppna 783 36 358 19 546 30 

• beräknas åtgärdas efter 
årsskiftet + respit 

343+315 30 121 6 124 7 

• > 1 månad försenade 125 6 237 12 422 23 

- Villkorade 5 <1     

Totalt 2170  1895  1801  

 

För 64 % av de registrerade avvikelserna under 2014 har redan åtgärder vidtagits och avvikelsen har 
kunnat släckas. Ca 16 % av avvikelserna är planerade att åtgärdas under 2015 och ca 14 % har fått 
en respit, som ännu inte löpt ut, men 125 öppna avvikelser borde redan vara åtgärdade. Denna andel 
minskar (23→12→6), så sett över tiden kan en positiv utveckling konstateras. 

 

Miljömål enligt ISO 14001 

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 

 

Uppgifterna ovan är netto. Det sker även en viss avgång. Till och med 2014-12-31 har följande av-
gångar registrerats: 
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Orsak till avgång Antal 2013 

Avvecklat, konkurs, pension 77 40 

Vilande bevis 11 7 

Uppsagda, avbruten ansökan 21 15 
Totalt under åren 109 62 

 

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

 

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 miljöa-
spekter, ska åtgärdas senast 1 månad efter den angivna tidslimiten gått ut. Totalt har 422 avvikelser 
som berör miljömålet registrerats under 2014. I tabellen nedan delas de upp på källan: 

 2014 2013 

Källa Antal % Antal % 

Förrevision vid ansökan 223 53 196 56 

Resultat av självkontroll 99 23 101 29 

Fastställda vid internrevision 90 21 50 14 

Annan
10

 10 2 4 1 

Totalt 422 99 351 100 

 

Av dessa 422 avvikelser var 161 (38 %) öppna vid årsskiftet 2014 . Endast 25 (6 %) (58/17 %) (37/11 
 av avvikelserna hade ett klart till- eller respitdatum som förfallit för mer än 30 dagar sedan. 94 % %)

 av de miljöpåverkande faktorerna, kan alltså fortfarande åtgärdas i tid. (89 %)

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

 

- Mindre miljöpåverkan genom produktval (2013 års siffror i ) grått

Avvikelse beträffande kriterium/krav Antal Släckta 
Förfallna 

>30 dagar 

Skogsmaskiner, som uppfyller EUs emissionslagstiftning 0/0   

Alkylatbensin i tvåtaktsmotorer 0/0   

Vegetabilisk sågkedjeolja till motor- och kapsågar 13/0 9 2 

Miljöanpassad hydraulolja 12/0 10 1 

Propylenglykol 14/6 10/5 1/0 

Miljömärkt utrustning och förbrukningsmaterial 0/0   
Totalt 39/6 29/5 2/0 

 

Flera av avvikelserna under 2014 har uppstått, för att entreprenörerna inte kunde uppvisa fakturor på 
årsförbrukningen av produkterna, trots att man i de flesta fallen använde godkända produkter. 

 

  

                                            
10

 T ex extern observation 
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- Mindre miljöpåverkan genom förebyggande arbete 

Avvikelse beträffande kriterium/krav Antal Släckta 
Förfallna 

>30 dagar 

Utrustning och rutiner för att förebygga oljespill 0/0   

Saneringsutrustning 3/0 2 0 

Brandberedskap 6/1 4/1 0/0 

Rutiner för säker bärgning (reviderades ej 2013) 6/- 5 0 
Totalt 15/1 11/1 0/0 

 

Inga avvikelser har passerat klart-till- eller respitdatumet.  

 

- Mindre miljöpåverkan genom korrekt hantering av farligt gods 

Avvikelse beträffande kriterium/krav Antal Släckta 
Förfallna 

>30 dagar 

Endast använda typgodkända förpackningar 6/6 4/6 0/0 

Besiktiga tankar och IBCer 9/8 5/7 2/0 

Minst ADR 1.3 för alla som transporterar farligt gods 7/15 4/9 2/4 

Upprätta godsdeklarationer i förekommande fall 2/3 1/3 1/0 

Medföra ADR-instruktioner vid flytt av maskin 0/3 /3 /0 
Totalt 24/35 14/28 4/4 

 

I båda fallen med obesiktade tankar 2014 pågår utredning om oklarheter i tolkningen. Det är oaccep-
tabelt att ADR-kurser drar ut på tiden. Den går numera att göra på webben. 

 

- Mindre miljöpåverkan genom korrekt hantering av farligt avfall 

Avvikelse beträffande kriterium/krav Antal Släckta 
Förfallna 

>30 dagar 

Rutiner för hantering av farligt avfall 3/6 1/5 2/0 

Upprätta transportdokument vid transport av farligt avfall 13/6 12/5 1/1 
Totalt 16/12 13/10 3/1 

 

I det ena fallet med försenade åtgärder 2014 ska rutinerna för att formulera transportdokumenten ses 
över och i det andra fallet är en konsultation inplanerad, men ännu inte genomförd. Följaktligen inga 
stora miljörisker. 

 

Slutsats: En knapp femtedel (19 %/ ) av de totalt registrerade avvikelserna berör betydande mil-18 %
jöaspekter enligt definitionen i vår miljöutredning. Av dessa är 94/  avvikelser att betrakta som avvi-54
kelser enligt PEFS SWE 003:3. Av dessa 94/  avvikelser är 12/5 inte åtgärdade inom avtalad tid. 54
Varje avvikelse kommer snarast att följas upp och i den mån företaget inte åtgärdar avvikelsen, kom-
mer avtalet att sägas upp och företagets bevis om gruppcertifiering blir ogiltigt.  

Målet på 100 % har alltså inte uppnåtts, utan 87/  %. 95

Orsaken till att avvikelserna inte har följts upp av oss inom föreskriven tid under 2014 är ökad arbets-
belastning pga vårt stora engagemang i den pågående standardrevisionen. Under normala omstän-
digheter låter sig uppföljningarna göras. Därför finns ingen anledning att ändra våra rutiner eller vår 
organisation. 

Förändringen från 2013 till 2014 är av marginell karaktär. 

Västerås, 28 januari 2015  

Ewa Lidén 
verksamhetsansvarig 
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