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SAMMANFATTNING 

SMF Certifiering AB är ett paraply för gruppcertifiering av skogsentreprenörer enligt Svenska PEFC. Verksam-
heten styrs av aktuella Tekniska Dokument utgivna av Svenska PEFC och av ISO 14001:2004. Verksamheten 
granskas årligen av tredje part, som är ackrediterad av SWEDAC.  

Vid årsskiftet 2016/17 fanns 822 skogsentreprenörer med aktiva gruppbevis i paraplyet. Dessa underställs en 
omfattande kontroll, bestående av en inledande förrevision, årliga självkontroller och regelbundna och slump-
mässigt fördelade internrevisioner. En viss del av internrevisionerna baseras även på ett riskbaserat urval. 

Alla noterade avvikelser från PEFC-standarden registreras och följs upp. Under 2016 registrerades totalt ca 
1 400 avvikelser från entreprenörsstandarden. Sedan paraplyets start har drygt 10 000 avvikelser registrerats 
och åtgärdats. Detta innebär ett gigantiskt kvalitetslyft för skogsentreprenadbranschen. Den skogsentreprenör 
som inte vidtar åtgärder för att uppfylla standardkraven utesluts. Totalt under åren har 50 skogsentreprenörer 
mist sitt bevis om gruppcertifiering.  Som stöd för skogsentreprenörerna erbjuder SMF Certifiering ett brett ut-
bud av kurser, mallar och även konsulthjälp.  

Paraplyet har en öppen dialog med såväl de anslutna skogsentreprenörerna, som deras kunder och andra re-
presentanter för skogsbranschen och allmänheten. 

 

SUMMARY 

SMF Certifiering AB is an organisation for group certification of forest contractors under the Swedish PEFC 
Standard. Base for the activities are the current versions of the PEFC SWE Standard and the ISO 14001:2004 
standard. The activities are due to an annual audit by an accredited certification body. Accreditation is given by 
SWEDAC, a Swedish state agency. 

At the end of 2016 SMF Certification had 822 forest contractors associated with an active PEFC group certifi-
cate. The contractors are subject to a high degree of control. Initially, a pre-audit is carried out, every year all 
contractors must deliver a ‘self-audit’ and furthermore, internal audits are carried out on a regularly and ran-
dom base. Some internal audits are also risk-based. 

All observed irregularities are recorded and followed up. During 2016 in total some 1,400 discrepancies from the 
PEFC standard were registered.  Since the start of SMF Certification in 2010, in total some 10,000 discrepancies 
have been registered. This implies a giant rise of quality for the forest contractor trade. If a forest contractor 
does not take measures to fulfil the PEFC standard, he will be expelled. In total, 50 contractors have lost their 
certificate throughout the years. As support for the forest contractors SMF Certifiering offers a wide variety of 
courses, templates, and consulting activities.  

The organisation has an open dialogue with both the associated contractors, their clients, and other representa-
tives for the forestry trade and the public.  
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2. LEDNINGENS GENOMGÅNG 

Ledningens genomgång syftar till att säkerställa SMF Certifiering ABs styrelse och i paraplyet involverade perso-
ner är engagerade i arbetet och att rutiner fungerar och följs. Den syftar vidare till en kontinuerlig utvärdering 
av SMF Certifiering ABs miljöledningssystem. Genom utvärderingen uppmärksammas möjligheter till förbätt-
ring och eventuella ändringar av miljöledningssystemet. 

Ledningens genomgång består dels av styrelsemöten, dels av verksamhetsmöten. 

 

2.1 Styrelsemöten 

Styrelsen har sammanträtt 4 gånger under 2016; 22 jan (årsrapportmöte, verksamhetsansvarig föredragande), 
1 mars (strategi), 23 maj/juni (budget), 26 september (inför stämma). På samtliga styrelsemöten finns utöver 
aktuella frågeställningar tre stående punkter; omvärldsspaning, kvalitetsförbättringsarbete samt ekonomi. 

 

2.2 Verksamhetsmöten 

Under verksamhetsåret 2016 har 4 verksamhetsmöten genomförts. Mötena protokollförs inte formellt, utan 
mötesanteckningar förs. Det handlar främst om frågor av operativ karaktär.   

 

2.3 Intern revision av paraplyet 

I oktober 2016 genomfördes en intern revision av paraplyfunktionen. Revisorer var Anna-Karin Thun och Ewa 
Lidén. Enligt vår rutin ska internrevisionen genomföras av verksamhetsansvarig (eller delegerad medarbetare) 
och en styrelseledamot. Vid årets revision deltog ingen styrelseledamot. 

Vid revisionen användes SMF C Checklista Intern paraplyrevision Ver 1.5. Vid revisionen uppdagades 1 avvikel-
ser, som har registrerats i vårt system: 

1. Samtliga årets internrevisioner är inte genomförda, dock inbokade. 

Avvikelsen har registrerats och kommer att åtgärdas och följas upp. 

 

3. EXTERN REVISION AV PARAPLYET 

Paraplyet har ett avtal med Intertek Certification AB i Kista om revision av PEFC och ISO 14001. Interteks revisor 
har under vår och sommar genomfört ett flertal bevittningar av paraplyets egna internrevisioner (verksamhets-
ledaren bevittnade de internrevisorer som arbetar på konsultbasis) samt en grundlig dokumentgranskning och 
uppföljande certifiering av paraplyet den 6-7 december 2016. 

Slutsatserna från revisionen uttrycks som att ”roller med ansvar och befogenheter finns beskrivet både övergri-
pande och för olika rutiner. Ledningssystemet beskriver processflöden. Till vilka det finns kopplade detaljerade 
instruktioner. Organisationen har sedan förra revisionen ytterligare förfinat och effektiviserat det administra-
tiva systemet där anslutna entreprenörer, självkontroller och resultat från interna revisioner hanteras. Organi-
sationen har ett system för hantering av externa synpunkter av både anslutna entreprenörer och den egna pa-
raplyverksamheten. Hanteringen granskades genom stickprov. Processen bedöms fungera väl. Riktlinjer för of-
fentlighet och användning av certifieringsmärkning granskades. Senaste omcertifieringsrapporten ligger till-
gänglig på organisationens hemsida och användning av PEFC-logga bedömdes i överensstämmelse med krav. 

… 

Processen Certifiering av entreprenörer granskades och bedömdes fungera väl med avseende på säkerställan-
det att alla entreprenörer ska leva upp till standardens alla krav innan anslutning. Organisationen informerar 
om avtalets innebörd innan anslutning. De anslutna erbjuds också lämpliga utbildningar via hemsida och ett 
informationsbrev 4 ggr per år. Via hemsidan erbjuds också ett ledningssystem till entreprenörerna.” 

Vid revisionen registrerades ingen avvikelse. Revisionsrapporten finns publicerad på paraplyets hemsida 
www.secertifiering.se. 
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4. LAGAR OCH ANDRA KRAV 

Vår rutin syftar till att säkerställa att SMF Certifiering AB och dess anslutna skogsentreprenörer har tillgång till 
lagar och andra krav, som berör de delar av verksamheten, som har betydelse för PEFC-certifieringen, samt att 
SMF Certifiering AB uppfyller de krav som ISO14001:2004:s standard ställer på miljöledningssystem. 

 

4.1 Laglista 

De certifieringskritiska lagarna finns förtecknade i Regelrätt Skogsbruk, se www.regelratt.se.  

I sociala standarden talas främst om arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), men även bland annat följande regel-
verk styr verksamheten:  

AFS 1982:3 – om ensamarbete och hemkomstkontroll 
AFS 1992:9 – om heta arbeten 
AFS 1999:7 – om nödläge, kris, första hjälpen 
AFS 2000:4 – om kemikalielista och säkerhetsdatablad 
AFS 2001:1 – om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
AFS 2005:06 – om medicinska hälsokontroller 
AFS 2012:1 – om motor- och röjsågar (motorsågsförordningen omnämns) 
AFS 2015:4 – om organisatorisk och social arbetsmiljö 
LAS 1982:80 – om anställningsskydd 
MSBFS 2011:1 – om ADR-S och farligt gods 
NFS 2009:3 – om besiktning av tankar, cisterner, depåvagnar och behållare (IBCer) 
SFS 1977:1166 (Arbetsmiljöförordningen) – om att anmäla arbetsskador, tillbud och olyckor 
SFS 2011:927 – om hantering av farligt avfall 
Skogsavtal SLA – GS Skogsbruk 

Paraplyet kontrollerar efterlevnaden genom förrevision, självkontroll och internrevision. 

 

4.2 Kommunicerad 

Vid förrevisionen förevisas innehållet i Regelrätt Skogsbruk och i samband med avtalstecknandet får företagen 
inloggningsuppgifterna. Under rubriken Lagar och förordningar på sidan Entreprenörens ansvar på 
www.smfcert.se finns en länk till Regelrätt Skogsbruk, liksom under rubriken Nyttiga länkar på sidan Att ladda 
ner.   

 
På www.skogsenteprenad.nu hänvisar även SMF sina medlemmar till Regelrätt Entreprenad på sidan Medlems-
förmåner. 

Laglistan kan därmed anses vara kommunicerad till anslutna skogsentreprenörer. 

 

4.3 Omfattning lagar och krav har följts 

Den 3 februari 2017 hade styrelsen för SMF Certifiering AB ett möte, vid vilket konstaterades att paraplyet följt 
de lagar och andra krav, som PEFC och ISO 14001 kräver. 

De anslutna skogsentreprenörernas laguppfyllnad kontrolleras vid förrevision, årlig självkontroll och vid intern-
revisioner. Kunskapen om och bemödandena om att uppfylla kraven är stor hos de anslutna företagen. Med 
konkreta frågeställningar beträffande t ex SAM, hantering av farligt gods och farligt avfall mm kontrolleras 
laguppfyllnaden. Resultatet av dessa kontroller redovisas i kapitel 10 nedan. 

 

5. MILJÖPOLICY 

Följande miljöpolicy har lagts fast av ledningen: 
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”SMF Certifiering AB strävar efter att kontinuerligt förbättra miljöprestandan. Paraplyets primära uppgift är att 
upprätthålla Svenska PEFC:s krav hos de anslutna företagen. Detta innebär betydande miljövinster. I denna pro-
cess är det vår policy att arbeta resurssnålt och med så liten miljöpåverkan som är praktisk och ekonomisk möj-
lig. Vi strävar efter att begränsa klimatpåverkan från våra transporter, vår utrustning och våra förbruknings-
material.” 

 

5.1 Underhållen 

Den 3 februari 2017 hade styrelsen för SMF Certifiering AB ett möte, vid vilket konstaterades att miljöpolicyn 
fortfarande är effektiv.  

  

5.2 Kommunicerad och tillgänglig för allmänheten 

Paraplyets policy kommuniceras till de egna och moderföretagets anställda, styrelser och externt anlitade in-
ternrevisorer. Policyn är offentlig. Den är publicerad på vår hemsida www.smfcert.se.  

 

6. MILJÖASPEKTER 

I flödesbeskrivningen i punkt 3 i paraplyets miljöledningssystem har ett flertal negativa miljöaspekter identifie-
rats, såsom klimatpåverkan genom transporter, elförbrukning, framställning av informationsmaterial, pappers-
åtgång, mm. 

Därutöver uppstår en positiv miljöpåverkan genom att de skogsentreprenörer som ansluter sig till paraplyet i 
högre grad än tidigare använder miljövänliga oljor och andra förbrukningsmaterial. 

Till yttermera visso skyddas natur- och kulturmiljövärden genom att PEFC-standardens generella krav tillämpas. 

 

6.1 Underhållen 

Den 11 oktober 2016 genomfördes en intern revision av paraplyet. Huvudrevisor var Anna-Karin Thun, handläg-
gare norr. Även Ewa Lidén, verksamhets- och certifieringsansvarig syd deltog i revisionen. 

Flödet och miljöaspekterna granskades och vissa detaljer uppdaterades. Som helhet bedömdes att de identifie-
rade miljöaspekterna fortfarande är relevanta och effektiva. Inga avvikelser noterades för miljöaspekterna.  
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7. MILJÖMÅL 

7.1 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 

2015-12-31 783 + 14 

2016-12-31 823 + 5 

 

Uppgifterna ovan är netto. Det sker även en viss avgång. Till och med 2016-12-31 har följande avgångar regi-
strerats: 

Orsak till avgång T.o.m. 2016 
Under 
2016 

T.o.m. 2015 
Under 
 2015 

T.o.m. 2014 
Under 
2014 

Utträdda eller ej avslutade 166 49 117 35 77 37 

Vilande bevis 8 3 12 1 11 4 

Uppsagda bevis 50 7 43 22 21 6 

Totalt under åren 224 59 175 66 109 47 

 

7.1.1  Slutsats 

 

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

Antalet uppsagda bevis har minskat under 2016 jämfört med 2015. Inga företag har uteslutits pga utebliven 
självkontroll. Uteslutning har skett pga obetalda fakturor och öppna avvikelser. Under 2016 meddelade 49 
skogsentreprenörer att de inte längre var i behov av gruppcertifiering. Av dessa har 23 st avvecklat företaget, 8 
gått i pension, 6 företag behöver ingen certifiering längre, 5 företag avbrutit certifieringsprocessen och 4 av 
annan orsak (oftast företagsomvandling). Ett företag har sagt upp certifieringen då de är missnöjda med para-
plyet och två företag för att de är missnöjda med allt krångel som de anser att PEFC-certifieringen innebär.  

Miljömålet kvarstår. Det är fortfarande relevant. 

 

7.2 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 miljöaspekter, 
ska åtgärdas senast 1 månad efter den angivna tidslimiten gått ut. Totalt har 407 avvikelser som berör miljömå-
let registrerats under 2016.  
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I tabellen nedan delas avvikelserna som rör miljömålen upp på källan: 

 2016 2015 2014 

Källa Antal % Antal % Antal % 

Förrevision vid ansökan 147 36 309 49 223 53 

Resultat av självkontroll 115 28 173 27 99 23 

Fastställda vid internrevision 141 35 146 23 90 21 

Annan1 4 1 3 <1 10 2 

Totalt 407 100 631 99 422 99 

 

Av 2016 års 407 avvikelser var 96 (24 %) öppna vid årsskiftet 2016 (2015: 160/25%, 2014: 161/38 %). Inga avvi-
kelser hade ett klart till- eller respitdatum som förfallit för mer än 30 dagar sedan (2015: 9/1,4%, 2014: 25/6 %). 
100 % (2015: 98,6%, 2014: 94 %) av de miljöpåverkande faktorerna, kan alltså fortfarande åtgärdas i tid.  

Under 2016 har en ny status införts; dokument saknades vid revision. Det gäller alltså PEFC-krav, som är upp-
fyllda, men som skogsentreprenören vid revisionstillfället inte kunde visa dokument som styrkte detta för. Vi 
har konstaterat detta vid 107 tillfällen, därav 37 för miljöpåverkande krav.  

Den positiva tendensen fortsätter följaktligen, vilket är att hänföra till att de anslutna företagen insett värdet av 
att ha en giltig gruppcertifiering i kombination med att paraplyets arbetssätt förfinats och effektiviserats ytterli-
gare. 

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

- Mindre miljöpåverkan genom produktval 

PEFC-krav 

2016 2015 2014 

Antal Förfallna 
>30 dagar 

Antal 
Förfallna 
>30 dagar 

Antal 
Förfallna 
>30 dagar 

EUs emissionslagstiftning 1 0 0 - 0 - 

Alkylatbensin i tvåtaktsmotorer 4 0 6 0 0 - 

Vegetabilisk sågkedjeolja till motor- och kapsågar 5 0 15 1 13 2 

Miljöanpassad hydraulolja 6 0 10 1 12 1 

Propylenglykol 9 0 14 1 14 1 

Miljömärkt utrustning och förbrukningsmaterial 0 - 0 - 0 - 

Dokument saknades vid revisionstillfället (från -16) 6 0 - - - - 

Totalt (exkl. dokument som saknades) 25 - 45 3 39 2 

 

Utvecklingen har tagit ett stort steg framåt. Lite drygt hälften så många avvikelser registrerades 2016 jämfört 
med 2015, trots att 10 % fler internrevisioner genomförts. 

  

                                                                 

1 T ex extern observation 
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- Mindre miljöpåverkan genom förebyggande arbete 

PEFC-krav 

2016 2015 2014 

Antal Förfallna 
>30 dagar 

Antal 
Förfallna 
>30 dagar 

Antal 
Förfallna 
>30 dagar 

Utrustning och rutiner för att förebygga oljespill 0 - 0 - 0 - 

Saneringsutrustning 6 0 2 0 3 0 

Brandberedskap 21 0 10 0 6 0 

Rutiner för säker bärgning (reviderades ej 2013) 2 - 12 0 6 0 

Dokument saknades vid revisionstillfället (från -16) 2 - - - - - 

Totalt 29  24 0 15 0 

 

Antalet avvikelser beträffande förebyggande arbete har inte minskat lika dramatiskt som de rörande produkt-
val; de har ökat. Det beror till största delen på att vi i år kontrollerat förekomsten av brandsläckare i samband 
med transport av farligt gods enligt värdeberäknad mängd (se nedan). Inga avvikelser har passerat klart-till- 
eller respitdatumet med mer än 30 dagar. 

 

- Mindre miljöpåverkan genom korrekt hantering av farligt gods 

PEFC-krav 
2016 2015 2014 

Antal Förfallna 
>30 dagar 

Antal 
Förfallna 
>30 dagar 

Antal 
Förfallna 
>30 dagar 

Endast använda typgodkända förpackningar 9 0 5 0 6 0 

Besiktiga tankar och IBCer 2 0 9 0 9 2 

Minst ADR 1.3 vid transport av farligt gods 15 0 20 1 7 2 

Godsdeklarationer i förekommande fall 27 0 0 - 2 1 

Medföra ADR-instruktioner vid flytt av maskin 2 0 0 - 0 - 

Dokument saknades vid revisionstillfället (från -16) 6 - - - - - 

Totalt 55  34 1 24 5 

 

Avvikelser på grund av att godsdeklaration saknas har ökat. Det är oklart hur standarden och ADR-författningen 
ska tolkas. PEFC-standarden kräver minst ADR 1.3 av alla som transporterar farligt gods. I ADR-författningen 
finns ett undantag som är tillämpligt för många skogsentreprenörer. Tidigare har vi inte kontrollerat/krävt 
godsdeklaration (eller brandsläckare, enligt ovan) i de fall ADR-undantaget skulle kunna tillämpas, men 2016 
tolkade vi PEFC-standarden annorlunda på så sätt att då ADR-kompetens krävs, ska också övriga ADR-krav upp-
fyllas av alla.  

- Mindre miljöpåverkan genom korrekt hantering av farligt avfall 

PEFC-krav 

2016 2015 2014 

Antal Förfallna 
>30 dagar 

Antal 
Förfallna 
>30 dagar 

Antal 
Förfallna 
>30 dagar 

Rutiner för hantering av farligt avfall 2 0 1 0 3 2 

Transportdokument vid transport av farligt avfall 16 0 25 0 13 1 

Kontroll av mottagare av farligt avfall (från 2015) 15 0 16 0   

Dokument saknades vid revisionstillfället (från -16) 0 - - - - - 

Totalt 33  42 0 16 3 

 

Antalet registrerade avvikelser rörande hanteringen av farligt avfall har minskat med en femtedel sedan 2015. 
Så länge inget oförutsett inträffar spelar ovanstående krav ingen roll för miljön. Det viktiga är ju att det farliga 
avfallet tas om hand på korrekt sätt. Från 2015 kontrolleras även att mottagaren av farligt avfall (serviceläm-
nare, hydraulslangtryckare, etc.) beroende på hanterade volymer, har tillstånd från Länsstyrelsen eller gjort 
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anmälan till kommunen angående sin hantering. Detta krävs i punkt 2, § 53 (SFS 2011:927 Avfallsförordningen). 
Det är viktigt att hanteringskedjan är obruten. 

7.2.1 Slutsats 

Knappt var tredje (29 %) av de totalt registrerade avvikelserna berör betydande miljöaspekter enligt definit-
ionen i vår miljöutredning (2015: 27%, 2014: 19 %). Av dessa är 141 avvikelser att betrakta som avvikelser en-
ligt PEFC SWE 003:3 (2015: 145, 2014: 94, 2013: 54). Av dessa 141 avvikelser är 0 (inga) avvikelser inte åtgär-
dade 30 dagar efter överenskommen tidpunkt. Alla avvikelser följs upp och i den mån företagen inte åtgärdar 
avvikelser, kommer avtalet att sägas upp och företagets bevis om gruppcertifiering blir ogiltigt.  

Målet på 100 % har alltså uppnåtts (2015: 97%, 2014: 87, 2013: 95 %). Nytt miljömål ska definieras. 

 

7.3 Nytt miljömål. Minska andelen företag, som har avvikelser beträffande faktorer som rör miljöpåverkan  

Det hittillsvarande miljömålet uppfattades vara lite trubbigt, då det främst mätte paraplyets effektivitet i att se 
till att avvikelser som rör miljöpåverkande faktorer åtgärdas. Relevantare är att angripa källan, dvs att ha ett 
mål att andelen företag, för vilka avvikelser registreras i samband med självkontroll eller internrevision rörande 
miljöpåverkande faktorer ska minska. Då blir det snarare ett mått på hur belastningen på miljön minskar och 
samtidigt ett indirekt mått på hur väl vår information och kontroll fungerar.  

De avvikelser som enligt vår miljöutredning betraktas som miljöpåverkande är:  

1. Följa EUs emissionslagstiftning 
2. Använda alkylatbensin i tvåtaktsmotorer 
3. Använda vegetabilisk sågkedjeolja till motor- och kapsågar 
4. Använda miljöanpassad hydraulolja 
5. Inte använda etylenglykol (oftast används propylenglykol) 
6. Använda miljömärkt utrustning och förbrukningsmaterial 
7. Ha utrustning och rutiner för att förebygga oljespill 
8. Ha saneringsutrustning 
9. Ha brandberedskap 
10. Ha rutiner för säker bärgning (reviderades ej 2013) 
11. Endast använda typgodkända förpackningar 
12. Besiktiga tankar och IBCer 
13. Ha minst ADR 1.3 vid transport av farligt gods 
14. Upprätta godsdeklarationer i förekommande fall 
15. Medföra ADR-instruktioner vid flytt av maskin 
16. Ha rutiner för hantering av farligt avfall 
17. Upprätta transportdokument vid transport av farligt avfall 
18. Kontroll av mottagare av farligt avfall (från 2015) 

I tabellen nedan framgår hur stor andel av de kontrollerade företagen som har avvikelser som rör miljömålen 
registrerade vid självkontroll resp. internrevision: 

 2016 2015 

Källa 
Antal  

företag 
Andel 

Antal 
företag 

Andel 

Avvikelser vid självkontroll 71 10% 160 24% 

Avvikelser vid internrevision 43 49 % 54 68% 

Totalt     

 

7.3.1  Slutsats 

I samband med att TD IV tas i bruk kommer det nya miljömålet att ges en skarp formulering. 
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8. RESURSER, ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER 

Vd, verksamhetsansvarig och certifieringsansvariga 

Vd, verksamhetsansvarig och de certifieringsansvariga har att efter av styrelsen formulerade riktlinjer och an-
visningar sköta den löpande förvaltningen. Det innebär ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med ISO 
14001 och i enlighet med PEFC:s kvalitetskrav i gällande Tekniskt Dokument; dvs. att ansluta företag, utfärda 
bevis, föra register över anslutna företag, upprätthålla extern och intern kommunikation, upprätta interna ruti-
ner och styrande dokument, genomföra själv-, stickprovs- och dokumentkontroll, följa upp lagar och andra 
krav, hantera avvikelser, sköta arkivering, rapportera till PEFC Sverige, utveckla verksamheten samt utföra 
andra till verksamheten relaterade uppgifter. Omfattningen av de certifieringsansvarigas insats anpassas och 
regleras av styrelsen. 

Den verksamhetsansvarige får utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen 
och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan av-
vaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana fall skall styrelsen så snart som möjligt un-
derrättas om åtgärden. 

Övriga resurser 

För SMF Certifiering ABs räkning kan tjänster från personal i SMF Skogsentreprenörernas ek. för. tas i anspråk. 
Det gäller såväl administrativ personal (bokföring, dokument- och arkivhantering), som företagsutvecklare i fält 
(information, utbildning, förrevision, mm). 

SMF Certifiering AB anlitar externa konsulter med föreskriven kompetens (se gällande PEFC-standard) för att 
genomföra årliga internrevisioner. Externa konsulter genomför vid behov även förrevisioner.  

 

8.1 Utbildning; planerade och genomförda 

Under verksamhetsåret har följande aktiviteter för att höja kompetensen genomförts: 

Aktivitet Datum Anordnare Deltagare 

ADR 1.3 på webben 2016-03-11 Safepac Ewa Lidén 

Kick-off med info och standard-
genomgång 

2016-03-17 
smfc Personal och externa konsul-

ter  

Intern miljörevision - ISO 14001 2016-04-11---13 canea Elin, Filip 

ESA-röj 2016-04-19 Göran Fredriksson Elin, Ewa 

Bevittning 2016-08-12 smfc Filip av Ewa 

2016-06-15 Intertek Elin av Dan o Erik 

2016-09-05 Intertek Ewa av Christofer Carlander 

2016-09-06 Intertek Ewa av Eric Beckman 

2016-09-08 smfc Anders av Ewa 

2016-11-08 Intertek Anna B av Eric Beckman 

Temadag skogsbrand 2016-09-13 Vallsta Skogsmaski-
ner AB 

Elin, Ewa 

Samverkan om info över forn- 
och kulturlämningar 

2016-09-14 
Mellanskog Ewa Lidén 

ABSE 2016-11-09 Skogforsk Ewa Lidén 

 

Inför 2017 planeras bland annat revisorsutbildning för den nyanlitade externe revisorn. När den kursen är ge-
nomförd har alla revisorer genomgått en MIS-godkänd kurs. Anna-Karin kommer att förnya Natur- och kul-
turmiljövårdskursen. 
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8.2 Slutsats 

Paraplyet har tillräckliga resurser och ändamålsenlig fördelning av ansvar och befogenheter. Alla involverade 
har adekvat kompetens. 

 

9. SJÄLVKONTROLL 

I SWE PEFC 003:3 finns kravet (4) ”att årligen redovisa till paraplyorganisationen … att de svenska PEFC-kraven 
följs i verksamheten genom entreprenörens självkontroll”. 

I början av varje verksamhetsår skickas en länk till ett webbaserat formulär till samtliga företag med bevis, som 
utfärdats fram till den 15 november föregående år.  De fåtal, som inte har mail, får självkontrollen i pappersfor-
mat per post. 

I tabellen nedan redovisas antalet genomförda självkontroller. 

Verksamhetsår 2016 2015 2014 2013 

Antal självkontroller 741 676 568 466 

 

När perioden för självkontrollen är till ända skickas uppsägning till dem som inte lämnat självkontroll. För verk-
samhetsåret 2016 gällde det 0 företag. 

Samtliga självkontroller gås igenom och eventuella avvikelser registreras. De anslutna företagen får ett mail 
med avvikelser och tidsplanerade åtgärdsförslag. Paraplyet följer upp att åtgärderna verkligen genomförs. 

Resultatet av självkontrollerna redovisas nedan. 

 

10. KOMMUNIKATION 

10.1 Externa avvikelser 

Paraplyet registrerar alla avvikelser som anmäls, förutsatt att anmälaren uppger sitt namn. Anonyma avvikelse-
anmälningar lämnas utan åtgärd. Det är enskilda entreprenörer, som har synpunkter på avverkningsorganisat-
ioner, certifieringsorganisationer och andra gruppcertifieringsparaplyer, likväl som dessas synpunkter på hur vi 
i paraplyet utför vårt uppdrag. 

På vår hemsida finns en funktion att anmäla avvikelser. Anmälaren får inte vara anonym, men anmälan vidare-
befordras anonymt till berörd organisation. Detta är nödvändigt, eftersom anmälaren ofta är en entreprenör, 
som är beroende av den anmälde för att få skogliga uppdrag. 

Under 2016 anmäldes inga externa avvikelser gentemot skogsentreprenörer eller andra aktörer. 

Men vårt paraply var objekt för avvikelseanmälningar och vår egen interna revision av verksamheten genererar 
avvikelser. Under 2016 registrerades 4 avvikelser: 

- Skogsentreprenör ifrågasätter våra arbetsmetoder då hans självkontroll försvunnit 
- Avverkningsorganisation ifrågasätter utförd hänsyn av skogsentreprenör ansluten till paraplyet 
- Avverkningsorganisation konstaterar brister i hur anslutna entreprenörer uppfyller specificerade PEFC-

krav 
- Internkontrollen konstaterar att inte alla internrevisioner genomförts inom den planerade tidsramen 

Samtliga avvikelser registreras och följs upp. 

Vid externrevisionen 2016 av paraplyet togs gränsdragningen beträffande ansvar för brister hos anslutna skogs-
entreprenörer upp med revisorn. Denne konstaterade att paraplyet uppfyller standardens krav på kontroller 
och därför inte kan göras ansvariga för brister hos enskilda anslutna skogsentreprenörer, som konstateras vid 
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revisioner hos skogsägare eller avverkningsorganisationer. Paraplyet konstaterar själv avvikelser (se 10.2 ne-
dan), analyserar gruppen som helhet och vidtar vid behov åtgärder i form av förändrade rutiner eller utökade 
informationsinsatser. 
 

10.2 Avvikelser hos anslutna företag 

10.2.1 Antal anslutna företag och antal avvikelser 

 

Vid årsskiftet 2016/17 hade 1092 skogsentreprenörer ansökt om anslutning till SMF Certifiering AB (2015: 
1031, 2014: 913). Vid årsskiftet fanns 822 aktiva bevis om gruppcertifiering (2015: 756, 2014: 641, 2013: 524). 
Ca 40 företag är fortfarande i certifieringsprocessen. 216 företag har återtagit sin ansökan, själva sagt upp sitt 
avtal eller blivit uppsagda av oss. Ett bevis kan även vara vilande, det innebär att anslutningsprocessen vilar, 
eller att uppsägningsprocessen inletts. Detta gäller i skrivande stund 7 företag.  

Avvikelseanalysen görs följaktligen på de 862 företag, som är eller har för avsikt att bli gruppcertifierade genom 
SMF Certifiering AB.  

Totalt har 1422 avvikelser registrerats under 2016, dvs. i genomsnitt 1,6 avvikelser per företag (2015: 2,8 och 
2014: 2,7). Avvikelserna härrör från följande källor: 

 2016 2015 2014 

Källa 
Antal 

avv/entr 
Ø 

Antal 
avv/entr 

Ø 
Antal 

avv/entr 
Ø 

Förrevision vid ansökan 474/61 7,8 1263/119 10,6 1128/130 8,7 

Resultat av självkontroll 474/741 0,6 593/676 0,9 635/568 1,1 

Fastställda vid internrevision 465/88 5,3 526/80 6,3 374/66 5,7 

Annan2 9  16  33  

Totalt 1422  2398  2170  
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10.3 SMF Certifiering AB:s hantering av avvikelser 

SMF Certifiering AB följer upp samtliga avvikelser. För alla företag utarbetas en handlingsplan, antingen vid an-
sökningstillfället, vid självkontrollen eller vid internrevisionen, 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 
2016 

% 
Antal 
2015 

% 
Antal 
2014 

% 

- Avslutade 1088 77 1771 74 1382 64 

- Öppna 327 23 618 29 783 36 

• åtgärdas efter årsskiftet + respit 324 23 584 24 658 30 

• > 1 månad försenade 3 <1 34 3 125 6 

- Villkorade 7 <1 11 <1 5 <1 

(Dokument saknades vid revision 108  9             ) 

Totalt 1422  2400  2170  

 

För 77 % av de registrerade avvikelserna under 2016 har redan åtgärder vidtagits och avvikelsen har kunnat 
släckas (2015: 74%, 2014: 64 %). Var fjärde (23 %) avvikelse är planerad att åtgärdas under 2017 eller har fått 
en respit, som ännu inte löpt ut (2015: 24 %, 2014: 30 %), endast 3 öppna avvikelser (<1 %) borde redan vara 
åtgärdade. Denna andel minskar (12→6→3→<1), så sett över tiden kan en positiv utveckling konstateras, dvs 
effektiviteten i paraplyets arbete ökar. 

 

11. INTERNREVISIONER 

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

För internrevision uteslöts de företag som reviderades 2013, 2014 och 2015. Då återstod 589 företag. I första 
linjen styr verksamheten urvalet. Därutöver fanns behov av 17 riktade revisioner. 

Vid tidigare urval har skogsentreprenörer med flera verksamhetsområden kunnat väljas för internrevision i var 
och en av dessa kategorier, men från och med 2016 är samtliga anslutna företag kategoriserade enligt huvud-
sysselsättning och alltså bara väljas till internrevision utifrån den. Detta har fått till följd att en större andel i 
urvalet är avverkningsentreprenörer. 

Entreprenörskategori Totala antalet företag Urval 

Skogsvårdsentreprenörer 154 15 

Maskinentreprenörer 615 65 

Planläggningsentreprenörer 21 2 

Riskbaserade  17 

Totalt 790 99 

Detta innebär att vi planerade att genomföra internrevision på 99/790 = 12,5 procent av antalet företag an-
slutna vid planeringstillfället den 2016-02-18. Detta uppfyller standardens krav på minst 10 %. 
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- Genomförande 

Totalt genomfördes 88 (83, 68, 79) internrevisioner, dvs 11,1 % (11,8, 13,5 resp. 13,2 %). 7 revisioner kunde 
inte genomföras, då företagen avvecklats, 4 av andra orsaker.  

Två tredjedelar (64 %) av internrevisionerna genomfördes av egen personal. För att kvalitetssäkra och därmed 
öka paraplyets trovärdighet, anlitas externa revisorer för att genomföra övriga. 

Vid revisionerna används i förväg fastlagda webbaserade formulär. Revisorerna har möjlighet att skriva en 
kommentar vid varje kravelement och överlämna den slutgiltiga bedömningen till paraplyets handläggare. 

 

11.1 Resultat 

Enligt Bilaga 1 i PEFC SWE 004:3 kan avvikelser från gällande PEFC-standard noteras vid internrevision eller av 
paraplyanställd under pågående arbete. I sammanställningen i Kap 10 ingår även åtgärder för att erhålla bevis 
och självobservationer. Nedan analyseras därför endast avvikelser konstaterade vid internrevision. 

Sammanlagt har 465 (517, 387, 261) avvikelser konstaterats, dvs. i genomsnitt 5,3 (6,2, 5,7 resp. 3,3) avvikelser 
per reviderat företag. 

I tabellen nedan har de enskilda krav rödmarkerats för vilka 20+ % av de reviderade företagen fått avvikelse. 
För de krav, som brister konstaterats i 10 – 20% av de reviderade företagen har fältet orangemarkerats. 

 

Kravkluster 
Antal 
2016 

% av alla avvikelser 
Enskilt krav 

Antal 
2016 

% av reviderade 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 

1. Lagar, krav mm 31 7 9 10 Rutin för att hålla sig 
uppdaterad om nya  
lagar 

2 2 1 1 

    Registerutdrag,  
F-skatt 

0 0 11  

    Betala skatter och  
avgifter/FORA 

4 5 19 19 

    Social policy 2 2 4 - 

    Samrådsdokument 23 26 22 34 

2. Avtal kunder 12 3 2 2 Affärsavtal med kund 10 11 8 10 

    Ofullständiga traktdi-
rektiv 

2 2 2 - 

    Följa PEFCs skogsstan-
dard 

0 - 1 1 

3. Avtal anställda 31 7 5 6 Skriftligt anställnings-
avtal 

10 11 8 10 

 
 

  
Löneutr./-besked, 
Skogsavtal 

21 24 20 22 

4. Kompetens 81 17 20 16 Miljöhänsyn (Natur- 
och kulturmiljövård) 

22 25 39 23 

    L-ABC/HLR (första  
hjälpen) 

10 11 19 12 

    ADR-utbildning  16 18 24 10 
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    Heta arbeten 8 9 11 10 

    Motorsågskort 8 9 16 10 

    Röjningskompetens 3 3 5 3 

    Annan kurs 2 2   

    Utbildningsliggare/-
plan 

12 14 12 23 

5. Kompetensut-
veckling 

44 9 11 9 Arbetsplatsträffar, dok 21 24 29 25 

    Utvecklingssamtal, dok 23 26 41 28 

6. Arbetsorg. 20 4 4 3 Skriftliga mål/affärsidé 11 12 13 4 

    Befattningsbeskrivning 9 10 10 15 

7. SAM 29 6 6 9 Genomföra eller doku-
mentera SAM 

20 23 30 44 

    Dokumenterade SAM-
rutiner 

1 1 2  

    Sammanställa och ut-
värdera tillbud 

2 2 6 9 

    Rutin för att introdu-
cera nyanställda 

6 7   

8. Arbetsmiljö 13 3 4 6 Skriftlig arbetsmiljö- 
policy 

1 1 1  

    Företagshälsovård 9 10 5 9 

    Rutin för att anmäla  
arbetsskada 

0 - 1  

    Skyddsombud/-kom-
mitté 

0 - - 3 

    Anpassa arbetet efter 
individen 

0 - - 1 

    Erbjuda personalut-
rymme/avtala att inte 
behövs 

3 3 1 10 

    Rutin för att introdu-
cera nyanställda 

0 - 7 9 

9. Underentrepre-
nörer 

8 2 3 3 Avtal med UE 1 1 6 6 

    Entreprenörslista till 
GS-facket 

5 6 7 7 

    Endast anlita certifie-
rad underentreprenör 

1 1 5 4 

    Kolla att UE erbjuder 
bra arbetsmiljö 

0 - - - 
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    Överenskommelse 
med kund om UE i mer 
än 2 led 

1 1   

10. Motor-/röjsågar 7 2 1  (Visa att man använ-
der) Alkylatbensin 

4 5 7  

    (Visa att man använ-
der) Vegetabilisk  
sågkedjeolja 

3 3 1  

11. Förebyggande 24 5 8 11 (Visa att man inte an-
vänder) etylenglykol 

9 10 17 20 

    (Visa att man använ-
der) Miljögodkänd hyd-
raulolja 

6 7 12 18 

    (Visa att man använ-
der) Vegetabilisk såg-
kedjeolja/ miljögod-
känt smörjfett 

2 2 18 19 

    Följa EUs emissionslag-
stiftning (AdBlue) 

1 1   

    Saneringsutrustning 6 7 2 4 

12. Nödlägesbered-
skap 

44 9 8 6 Brandberedskap 21 24 12 7 

    Anhöriglista, uppdate-
rad 

5 6 6 3 

    Krisrutin 0 - 4 3 

    Utrustning för första 
hjälpen 

0 - 2  

    Rutin för ensamarbete 
och kontroll av säker 
hemkomst 

6 7 12 15 

    Rutin för säker  
bärgning 

1 1 14 9 

    Rutin för att anmäla  
arbetsskada 

1 1   

13. Farligt gods 69 15 7 7 Kemikalielista 10 11 12 6 

    Säkerhetsdatablad 18 20 14 12 

    Typgodkänd behållare 9 10 6 9 

    Besiktigad  
behållare/tank 

2 2 11 12 

    ADR-instruktion 2 2 - - 

    Godsdeklaration 27 31 - 3 

    Märkning av  
behållare/IBC 

1 1   
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14. Farligt avfall 59 13 12 11 Anmäla transport av FA 
till LS 

7 8 12 6 

    Rutin för hantering av 
FA 

2 2 1 3 

    Transportdokument 16 18 30 19 

    Loggbok 19 22 13 22 

    Kontroll av mottagare 15 17 19 12 

 

11.1.1 Slutsatser 

De vanligast förekommande kravklustren, för vilka avvikelser konstaterats vid internrevisionerna 2016 är 

- Kompetenskrav 
- Farligt gods 
- Farligt avfall 

Den vanligaste avvikelsen gäller kompetens. Totalt har 81 avvikelser registrerats, varav nästan en tredjedel gäl-
ler kursen Natur- och kulturmiljövård. Men många av dessa avvikelser är egentligen inte sådana. Många har 
inte kunnat uppvisa kompetensbevisen vid revisionstillfället och i flera fall har man gått kursen, men kompe-
tensbeviset dröjer. Detsamma gäller övriga kurser. Kompetensen i de reviderade företagen är alltså betydligt 
bättre än vad sammanställningen ger sken av. 

När vi tittar på de enskilda kravelementen kan konstateras att för tio (10) områden har avvikelse från PEFC-
standarden konstateras för mer än vart femte företag. 

 Kravelement Reviderade företag med brister, % 
Utveckling 
sen 2015 

1.  Godsdeklaration 31  

2.  
Upprätta eller distribuera samrådsdo-
kument, då 2 eller flera företag är på 
samma arbetsställe 

26  

3.  
Genomföra eller dokumentera ut-
vecklingssamtal 

26  

4.  
(Visa upp) Giltigt kompetensbevis i Na-
tur- och kulturmiljövård 

25  

5.  
Genomföra eller dokumentera arbets-
platsträffar 

24  

6.  
Genomföra löneutredning/ tydliga lö-
nebesked 

24  

7.  Brandberedskap (utrustning) 24  

8.  Genomföra eller dokumentera SAM 23  

9.  Loggbok 22  

10.  Säkerhetsdatablad 20  
 

Vanligast är avvikelser som rör farligt-gods-hanteringen. Vart tredje reviderat företag saknar godsdeklaration. 
Detta är olyckligt, då räddningstjänsten behöver informationen i godsdeklarationen vid en eventuell olycka. I 
drygt vart femte reviderat företag saknas ett eller flera säkerhetsdatablad. I händelse av en olycka eller utsläpp 
på arbetsplatsen finns viktig information att hämta i säkerhetsdatabladen. Vi måste fortsätta informera om vik-
ten av säkerhetsdatablad och söka lösningar som förenklar hanteringen. 

Den tredje största gruppen av avvikelser rör hanteringen av farligt avfall. Glädjande är att allt färre har missat 
att anmäla transport av farligt avfall till länsstyrelsen, men fortfarande saknas allt för ofta transportdokument 
(16 avvikelser). Många skogsentreprenörer har svårt att förstå (acceptera?) att Avfallsförordningens krav även 
gäller en transport av en trasig hydraulslang när man åker för att anskaffa en ny. Kedjan i avfallshanteringen ska 
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vara obruten. Därför måste en skogsentreprenör, som överlåter sitt farliga avfall till någon annan (som inte är 
kommun, eller någon som kommunen anlitat) kontrollera att denne har vederbörliga tillstånd för verksam-
heten. Man får inte bara lämna bort sitt farliga avfall till vem som helst och på så sätt bli av med problemet. 15 
av de reviderade skogsentreprenörerna hade inte gjort denna kontroll. Bidragande orsak till dessa avvikelser 
kan säkert också hänföras till myndigheternas mycket begränsade kontroll att de småföretagare som ju skogs-
entreprenörerna är, uppfyller Avfallsförordningens krav. Som följd av oförståelsen saknar även vart femte revi-
derat företag dokument, som styrker mängden farligt avfall som uppkommit, så kallade ’anteckningar’. Para-
plyet måste fortsätta informera, t ex genom att skriva ett nyhetsbrev om farligt avfall. 

Många av de reviderade företagen har fått avvikelse för samrådsdokument (23), utvecklingssamtal och arbets-
platsträffar (23 resp. 21) och brandberedskap (21). Det är svårt att motivera skogsentreprenörerna att upprätta 
ett samrådsdokument och skicka detta till sina kunder, eftersom de i sin tur aldrig får något samrådsdokument 
av kunderna och dessutom oftast har telefonnummer till de aktuella entreprenörerna sparade. När det gäller 
informationsutbytet med skogsåkarna, som egentligen skulle kunna orsaka de farligaste situationerna, är detta 
svårt, eftersom dessa växlar i hög grad och ingen säkert på förhand kan säga vem som kommer till avlägget. 
Samrådsdokumentet upplevs som ett byråkratiskt papper. Utvecklingssamtal är också ofta svåra att motivera 
entreprenörerna till. Det handlar i många fall om företag med enstaka anställda, som dessutom ofta är släkt på 
något vis. Man träffas ofta och har ett förtroendefullt samarbete. Därför ser man också dokumenterade arbets-
platsträffar som en byråkratisk onödighet. Paraplyet måste om igen påpeka att utvecklingssamtal och arbets-
platsträffar är viktiga vberktyg i skogsentreprenörens ledarskap. Däremot är det skrämmande att var femte 
skogsentreprenör inte brandbesiktigat sitt sprinklersystem eller saknar brandsläckare i bilen vid transport av 
farligt gods. Här måste ytterligare information till. 

För alltför många kravelement ser vi en negativ utveckling. Paraplyet måste försöka vända den utvecklingen 
med riktade åtgärder enligt ovan. Ett samarbete med ägarföretaget Skogsentreprenörerna kommer att inledas, 
inom vilket konsultstöd kommer att erbjudas, inte endast mallar och verktyg som nu sker. 

 

11.2 Uppföljning av internrevisorernas arbete 

Cirka en vecka efter att skogsentreprenören fått rapporten från internrevisionen, skickades ett mail med web-
baserade uppföljningsfrågor till denne. Ingen påminnelse gjordes. Det bedömdes, att den som är intresserad av 
att ge feedback på revisionen gör det utan påtryckning. 

Totalt 60 skogsentreprenörer klickade på länken och kom till formuläret, men endast 34 av dem, dvs från 
mindre än hälften av alla reviderade företag. Det ställdes 11 frågor av typen ’bedöm på en skala 1-5’ (komplet-
terat med ’kan ej bedöma’ resp. ’vill ej svara’). Därutöver fanns ett fält för ytterligare kommentarer. 

Totalt har revisionerna fått ett betyg på 4,7 (2015: 4,6). Uppdelat på de enskilda frågorna ser det ut som följer: 

Aspekt  2016 2015 

Revisorns sätt när han/hon kontaktade dig för att bestämma tid 4,8 4,5 

Avståndet i tid mellan första kontakt och när revisionen 4,6 4,4 

Revisorns punktlighet på revisionsdagen 4,6 4,6 

Sättet revisorn informerade om syftet med internrevisionen 4,7 4,6 

Revisorns kunskaper om ditt arbete som skogsentreprenör 4,6 4,4 

Revisorns kunskaper om PEFC-standarden 4,8 4,8 

Revisorns noggrannhet i att kontrollera hur väl du uppfyller standarden 4,9 4,8 

Rådgivningen revisorn gav i anslutning till att avvikelser fastställdes 4,7 4,7 

Tidsavståndet mellan revisionen och när du fick revisionsrapporten 4,7 4,6 

Tydligheten i revisionsrapporten 4,8 4,6 

Rimligheten i tidsplaneringen av åtgärdskraven i revisionsrapporten 4,3 4,3 
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I figuren ovan visas medelbetyget som respektive skogsentreprenör givit sin revisor. Som framgår anser 2/3 att 
insatsen var värd betyget 4,5 eller högre. 40% ger uteslutande 5 på alla 11 punkter som bedöms. Dock ska på-
pekas att vi inte vet om de som besvarat enkäten är representativa för gruppen som helhet. Är det de mest po-
sitiva som svarat?  

11.2.1 Slutsatser 

För många av faktorerna ha revisionerna fått ett ännu mer positivt omdöme 2016 jämfört med 2015. I flera fall 
har det redan höga betyget behållits. Inte för någon faktor har omdömet försämrats.  

De viktigaste aspekterna bedöms vara revisorns kunskaper om PEFC-standarden och dennes noggrannhet i att 
kontrollera att standardkraven uppfylls. På dessa punkter har också de högsta betygen utdelats; 4,8 resp. 4,9. 
Mycket bättre kan det inte bli. En annan viktig punkt är tydligheten i revisionsrapporten, för vilken betyget 4,8 
utdelades, 2 tiondelar högre medelbetyg jämfört med fjolåret. Rådgivning är en viktig del i att förbättra krav-
uppfyllnad. Den gavs 2016 betyget 4,7, lika som 2015.  

Kraven i PEFC SWE 003:4 på att internrevisorerna ska ha formell kompetens för sin uppgift (se 8.1) och att den 
formella kompetensen ska kunna omsättas i praktiskt revisionsarbete (se 11.2) anses vara uppfyllt.  
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