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Sammanställning IR 14 
(jämförelser med 2013 i kursivt och grått) 

Bakgrund 

Enligt PEFC SWE 003:4 Krav vid gruppcertifiering ska internrevision genomföras hos minst 10 % av 
det genomsnittliga antalet anslutna företag varje år. Urvalet ska dels spegla sammansättningen mellan 
de olika entreprenörskategorierna, dels vara riskbaserat. 

För internrevision utesluts de företag som reviderades 2011, 2012 och 2013. Då återstår 504 företag. I 
första linjen bör verksamheten styra urvalet. 

Variabel Totala antalet företag Urvalsstorlek  

Skogsvård, mm 131 20 

Maskinentreprenörer 338 47 

Planläggningsföretag 16 6 

Riskbaserat - motormanuella 19 4 

Totalt 504 77 

(baserat på situationen i februari 2014) 

 

Genomförande 

Totalt genomfördes 68 (79) internrevisioner, dvs 13,5 % (13,2 %).6 revisioner kunde inte genomföras, 
då företagen avvecklats, 2 var dubbletter (valdes ut både som maskinentreprenör och skogsvårdsent-
reprenör) och en entreprenör, som utför naturvårdsbränningar, hade redan avslutat årets verksamhet, 
så revisionen uppsköts.  

Två tredjedelar av internrevisionerna genomfördes av egen personal. För att kvalitetssäkra och där-
med öka paraplyets trovärdighet, anlitas externa revisorer för att genomföra övriga. 

På grund av signaler, som antydde oegentligheter med hydraulolja, sågkedjeolja och glykol, så ge-
nomfördes en specialgranskning av årets samtliga fakturor för produkterna.  

Mot bakgrund av Arbetsmiljöverkets inspektionsresultat kontrollerades även rutiner för kontroll av en-
samarbete och säker hemkomst, rutin för introduktion av nyanställda och dokumentationen av SAM 
extra ingående. 

 

Avvikelser 

Sammanlagt har 387 (261) avvikelser konstaterats, dvs. i genomsnitt 5,7 (3,3) avvikelser per reviderat 
företag. 

Grön = minskad andel avvikelser 
Vit = i stort sett oförändrad andel avvikelser 
Röd = ökad andel avvikelser 

Grupp av krav 
Antal 
2014 

% av alla avv 
Standardkrav 

Antal 
2014 

% av alla entr 

2013 2014 2013 2014 

1. Lagar, krav mm 37 8 10 
Rutin för att hålla sig uppdate-
rad om nya lagar 

1 6 1 

    Betala skatter och avgifter - 3 - 

    FORA-sammanställning 13 3 19 

    Social policy - 4 - 

    Samrådsdokument 23 13 34 

 
2. Avtal kunder 8 3 2 Affärsavtal med kund 7 5 10 

    Ofullständiga traktdirektiv - 5 - 

    Följa PEFCs skogsstandard 1 - 1 
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3. Avtal anställda 

mm 
23 4 6 Skriftligt anställningsavtal 7 8 10 

    Löneutredning/ -besked 15 1 22 

    Följa kollektivavtal 1 1 1 

 
4. Kompetens 63 24 16 Miljöhänsyn (Natur- och kultur) 16 19 23 

    L-ABC/HLR (första hjälpen) 8 10 12 

    ADR-utbildning  7 5 10 

    Heta arbeten 7 23 10 

    Motorsågskort 7 8 10 

    Röjutbildning 2 1 3 

    Utbildningsliggare/-plan 16 13 23 

 
5. Kompetensutv. 36 15 9 Arbetsplatsträffar, dok 17 19 25 

    Utvecklingssamtal, dok 19 29 28 

 
6. Arbetsorg. 13 9 3 Skriftliga mål/affärsidé 3 14 4 

    Befattningsbeskrivning 10 15 15 

 
7. SAM 36 10 9 Genomf. el dok. SAM 30 29 44 

    
Sammanställa och utvärdera 
tillbud 

6 3 9 

 
8. Arbetsmiljö 22 3 6 FHV 6 6 9 

    Skyddsombud/-kommitté 2 3 3 

    Anpassa arbetet efter individen 1 - 1 

    
Erbjuda personalut-
rymme/avtala att inte behövs 

7  10 

    
Rutin för att introducera nyan-
ställda 

6  9 

 
9. Underentrepr. 12 3 3 Avtal med UE 4 5 6 

    Entreprenörslista till GS 5 3 7 

    Endast anlita certifierad entr. 3  4 

    
Kolla att UE erbjuder bra ar-
betsmiljö 

- 1 - 

 
10. Motor-
/röjsågar 

-    -  - 

 

11. Förebyggande 42 2 11 
(Visa att man använder) 
propylenglykol 

14 5 20 

    (Visa att man använder) Miljö-
godkänd hydraulolja 

12  18 

    (Visa att man använder) Vege-
tabilisk sågkedjeolja/ miljögod-
känt smörjfett 

13  19 

    Saneringsutrustning 3 - 4 

    Brandbesiktning - 1 - 
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12. Nödläges-
beredskap 

25 3 6 Brandberedskap 5 1 7 

   Anhöriglista, uppdaterad 2 4 3 

    Krisrutin 2 4 3 

    Rutin för ensamarbete och 
kontroll av säker hemkomst 

10 3 15 

    Rutin för säker bärgning 6  9 

 
13. Farligt gods 28 14 7 Kemikalielista 4 14 6 

    Säkerhetsdatablad 8 9 12 

    Typgodkänd behållare 6 6 9 

    ADR-instruktion - 4 - 

    Godsdeklaration 2 4 3 

    Besiktigad behållare/tank 8 9 12 

 
14. Farligt avfall 42 10 11 Anmäla trsp av FA till LS 4 13 6 

    Rutin för hantering 2 8 3 

    Transportdokument 13 8 19 

    Loggbok 15 4 22 

    Kontroll av mottagare 8 1 12 

 
 
Slutsatser 

Kompetens och kompetensutveckling är även 2014 de vanligast förekommande avvikelserna, även 
om andelen minskat sen 2013. Många kurser ska förnyas vart 5 år, så dessa avvikelser kommer alltid 
att finnas. Paraplyet anvisar dessutom kurser och utbildningar genom SMF Skogsentreprenörerna. 
Detta bedöms vara tillräckligt. Paraplyet erbjuder dessutom mallar till utbildningsliggare och utbild-
ningsplan för att underlätta hanteringen. Dessa används dock inte så ofta som önskvärt. För cirka en 
fjärdedel av de reviderade företagen har avvikelser konstaterats beträffande arbetsplatsträffar och 
utvecklingssamtal. Flera är tveksamma till nyttan, då företagen är små och man träffas i stort sett dag-
ligen. Flera har haft träffar/samtal, dock utan att dokumentera detta. Från paraplyets sida erbjuds in-
formation och mallar. Det är svårt att förändra attityder, men vi har möjlighet att ta upp frågeställningen 
igen i vår tidning Skogsentreprenören.  

Andelen företag, som fått avvikelser beträffande Lagar, krav mm har ökat. Det beror delvis på att vi 
numera kräver en FORA-sammanställning el dyl som visar att avgifter betalts. Dessa saknades i flera 
fall och skickades in i efterhand. Samrådsdokument är fortfarande ett sorgebarn. Skogsentreprenörer-
na är tveksamma till nyttan, eftersom alla idag har telefonnummer till varandra lagrade och inte inser 
nyttan. De som skickar in samrådsdokumentet får dessutom sällan eller aldrig något samrådsdoku-
ment från andra företag från sina kunder. Dessa borde, för att vara effektiva, biläggas traktdirektivet. 
Kunden ser här inte sitt ansvar. 

Ungefär vart femte företag (22 %) har fått avvikelse för att de inte genomfört löneutredning eller ut-
färdat lönebesked, från vilket sammansättningen av lönen framgår. Detta finns föreskrivet i Skogsav-
talet. Paraplyet anvisar GS-fackets mallar. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) uppfattas som betydligt mer komplicerat än det behöver vara. 
Vi har konstaterat avvikelser vid nästan hälften av alla revisioner. Genom det vanliga förbättringsar-
betet genomförs betydligt mer än vad som uppfattas som SAM och följaktligen är dokumentationen 
ofta obefintlig eller sparsam. Paraplyet förklarar hur SAM kan integreras i arbetsplatsträffarna, hänvi-
sar till Arbetsmiljöverkets hemsida, delar ut Arbetsmiljöverkets tillbudsrapporteringsblock och erbjuder 
mallar. Uppenbarligen är detta inte nog. Vi måste utveckla vår rådgivning ytterligare.   

Under 2014 registrerades fler avvikelser beträffande miljögodkända produkter än tidigare. Detta 
beror främst inte på att företagen inte använder föreskrivna produkter, utan på att man vid revisionstill-
fället ofta inte kunde visa fakturor på årsförbrukningen. Vår specialstudie har dock röjt ett fåtal företag 
med felaktig glykol och mineralbaserad sågkedjeolja. Detta rättas nu till. 

Beträffande nödlägesberedskap så har rutinerna för ensamarbete och kontroll av säker hemkomst 
specialgranskats. Företagen har ofta som rutin att kontakta varandra flera gånger under dagen, men 
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det är svårt att hitta hållbara lösningar för hemkomstkontrollen. SMF utvecklar tillsammans med en IT-
konsult en app, som ska förenkla denna hantering. Den är dock ännu inte klar för lansering. 

När det gäller hantering av farligt gods och farligt avfall har företagen oftast kommit tillrätta med att 
upprätta kemikalielista resp. att anmäla transport av farligt avfall till Länsstyrelsen. Däremot noteras en 
ökad andel reviderade företag, som inte upprättar transportdokument, för anteckningar om sitt farliga 
avfall eller kontrollerar om servicelämnare och/eller företag, som hämtar det farliga avfallet har tillstånd 
från Länsstyrelsen. På vår hemsida erbjuds information och mallar. Dessutom håller en app, som han-
terar både godsdeklaration och transportdokument, på att tas fram tillsammans med Roos Safety. Vi 
har också skrivit om kraven i Skogsentreprenören. Flera artiklar eller notiser kommer att publiceras. 

 

Uppföljning av avvikelserna 

Samtliga avvikelser har registrerats och följs upp. Beroende på typ av avvikelse ska företaget visa att 
åtgärd vidtagits inom 1 – 6 månader. Resultatet av uppföljningen publiceras i en separat rapport. 
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