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Sammanställning av IR 2012 

Jämförelse plan och utfall för IR 12 

Enligt planen skulle 53 internrevisioner genomföras. Utfallet av urvalet blev 58 företag. Dessutom val-
des 11 företag ut som reservföretag. Sammansättningen uppdelat på företagstyper blev följande: 

Verksamhet Population Urval Reserver Reviderade % av pop 

Avverkningsentreprenör 393 44 10 42 11 

Skogsvårdsentreprenör 134 12 1 18 13 

Planläggningsentreprenör 30 2 0 4 13 

Årsgenomsnitt
1
 416 58 11 53 13 

Vid början av 2012 var 336 och vid utgången 496 företag gruppcertifierade genom SMF Certifiering 
AB. Det betyder att det i genomsnitt varit 416 företag anslutna. Enligt PEFC SWE 004:3 ska minst 10 
% = 42 internrevisioner genomföras. De 7 internrevisorerna har genomfört 53 revisioner, dvs 13 %. 

Sex (6) av de utvalda företagen kunde inte revideras på grund av att de gått i konkurs eller att de av-
vecklat. I deras ställe har 6 reservföretag reviderats. Ett skogsvårdsföretag besöktes inte, eftersom 
skogsvårdssäsongen redan var avslutad. Företaget ska i stället revideras under 2013. 

Utfall av internrevisionerna 

Totalt noterades 163 avvikelser, i genomsnitt ca 3 per internrevision. Hela sju företag var helt utan 
avvikelser. En sammanställning av de noterade avvikelserna framgår av nedanstående tabell. Obser-
vera att vissa poster är en sammanslagning av flera olika krav. 

PEFC-krav - därav 
Antal  

avvikelser 

Kompetens och kompetensutveckling totalt  50 

 Giltigt bevis för Natur- och kulturmiljövård 5  

 Giltigt bevis för minst ADR 1.3 4  

 L-ABC/HLR 8  

 Heta arbeten 1  

 Arbetsplatsträffar och/eller utvecklingssamtal 22  

 Upprätta utbildningsliggare/-plan 10  

   

Farligt gods och farligt avfall totalt  40 

 Avfall och farligt gods 35  

 Sluta med etylenglykol 3  

 Ej hydraulolja från listan 1  

 Inte använt alkylatbensin 1  

   

Arbetsmiljö, mm totalt  27 

 Genomföra och/eller dokumentera SAM 13  

 Ej utsett skyddsombud 1  

 Teckna avtal om FHV 2  

 Inte anmält skada som krävt läkarvård 1  

 Utforma och sprida samrådsdokument 8  

 God nödlägesberedskap 2  

   

Angående företaget totalt  16 

 Formulera och/eller förankra företagets mål 11  

 Affärsavtal med kund 5  

   

  

                                            
1
 Årsgenomsnittet

 
överstiger summan, då samma företag kan tillhöra fler kategorier 
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Miljöförebyggande arbete totalt  14 

 Ej typgodkänd  eller obesiktigad behållare 7  

 Rutin eller utrustning för att minska spill vid service 4  

 Brandberedskap (ej besiktigat) 3  

   

Sociala standarden totalt  10 

 Anställningsavtal 3  

 Befattningsbeskrivningar 7  

   

Andra PEFC-krav totalt  5 

 Får inte alltid traktdirektiv 3  

 Inte rapporterat körskador till kund 1  

 Ocertifierad återkommande underentreprenör 1  

I den nya standarden finns krav på att genomföra och dokumentera arbetsplatsträffar och utveckl-
ingssamtal. Detta är ovana rutiner för många. I övrigt när det gäller kravkurser börjar de flesta företag 
komma i kapp med utbildningarna. Men några företag har problem att hitta kurser i ABC/HLR och 
Heta arbeten i närområdet. Trots det har SMF tvingats ställa in ett antal kurser pga för få deltagare.  

Under rubriken farligt gods och farligt avfall döljer sig olika krav, såsom 

 Avsaknad av kemikalielista 
 ingen anmälan eller tillstånd till LS 
 ingen godsdeklaration 
 ingen loggbok eller kvitton på farligt avfall 
 saknar ett eller flera säkerhetsdatablad 
 saknar transportdokument 
 saknar rutiner överhuvudtaget 

Väldigt många företag arbetar aktivt med SAM. De har allt oftare SAM som en stående punkt på dag-
ordningen vid arbetsplatsträffarna. Alla har dock inte kommit igång och några har gjort SAM, men inte 
samlat de identifierade riskerna i en handlingsplan. 

Vid en jämförelse mellan fördelningen av avvikelserna konstaterade vid interntrevisionerna med re-
sultatet av Interteks revisioner och samtliga avvikelser som registrerats under 2012 kan inga grave-
rande skillnader konstaterats. 

Antal avvikelser per företag 

Den som söker skall finna, heter det ju. Vi har trots det reviderat 7 företag, som uppfyllde PEFC-
kraven till fullo. 

Antal avvikelser Antal företag Ackumulerad % 

0 7 12 

1 12 33 

2 11 53 

3 7 65 

4 8 79 

5+ 12 100 

Ovanstående tabell visar att drygt hälften av alla företag har 2 eller färre avvikelser och att fyra av 
fem reviderade företag har 4 avvikelser eller färre. Detta bedöms som ett bra resultat, med tanke på 
att en ny, betydligt utökad, entreprenörsstandard infördes vid årsskiftet 2011/2012. 

Uppföljning av avvikelser 

Samtliga avvikelser finns registrerade och följs upp individuellt. Vid tidpunkten för denna rapport var 
2/3 av alla avvikelser släckta. Det är vår målsättning att samtliga avvikelser ska släckas. Vägran att 
vidta åtgärder leder i förlängningen till uppsägning och uteslutning. 


