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Kund ID#: CMPY-090293    

Kund/Adress: ECS Entreprenörscertifiering Skog AB
Kungsvägen 115, SE-352 44 Växjö, Sweden 

Revisionskriterium: ISO 14001:2015, Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk v.4

Revisionsaktivitet: Re-certification PEFC FM Group certification Entrepreneurs & ISO 14001

Revisionsdatum: Växjö, Sverige:
01-Jun-2021 till 02-Jun-2021

Växjö, Sverige:
20-Sep-2021 till 22-Sep-2021

Växjö, Sverige:
29-Sep-2021 till 30-Sep-2021

Växjö, Sverige:
04-Okt-2021 till 08-Okt-2021

Växjö, Sverige:
20-Okt-2021

Växjö, Sverige:
22-Okt-2021

Växjö, Sverige:
25-Okt-2021

Växjö, Sverige:
27-Okt-2021

Växjö, Sverige:
09-Nov-2021 till 10-Nov-2021

Revisor(er) nivå Fredrik Eliasson (Revisionsledare, Växjö, Sverige)

Revisionens och 

certifieringens omfattning 

(scope):

Plats: ECS Entreprenörscertifiering Skog AB, Växjö, Sverige

ISO 14001:2015:

-

ISO 14001:2015:

Paraplyfunktion för gruppcertifiering av skogsentreprenörer

Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk v.4:

Gruppanslutning av entreprenörer enligt PEFC SWE 004:4

Undantag från omfattning (Scope)

-
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ÖVERGRIPANDE RESULTAT: Åtgärd krävs

Trots att mindre avvikelser konstaterats bedöms ledningssystemet vara tillräckligt infört.
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SAMMANFATTNING 

Rutiner för anslutning, uppsägning och interna kontroller granskades vid kontorsrevisionen. Även tillkommande dokument som 

certifieringsavtal, bevis och uppsägningsbekräftelse granskades. Stöd och ledning erbjuds medlemmarna, dels personligen via för- 

och certifieringsrevision och dels via hemsidan och intranätet. 

Årets egenkontroll har på grund av brister i mjukvaruleveranser inte kunnat genomföras till 100%. Mindre avvikelse FREL1. 

Företaget har proaktivt utvecklat hemsidan och utvecklat denna utifrån medlemmars behov och för att underlätta för 

medlemmarna. De externa stickprovsrevisionerna visade att samtliga medlemmar hade tillgång till det ledningssystem 

(entreprenörspärmen) företaget tillhandahåller men att mallar, stödjande dokument, rutiner och bindande krav ibland inte var 

kända, speciellt i frågor kring arbetsmiljöarbete. Föregående revisions förbättringsförslag angående informationsmaterial 

(informationssätt) som är lättare att ta till sig för medlemmarna uppgraderas därmed till en mindre avvikelse då organisationen 

behöver säkerställa att erforderliga åtgärder genomförs. (FREL2). 

Målsättningen med internrevisionen av paraplymedlemmar är att den ska omfatta 20% av medlemmarna årligen, vilket också 

uppnås. Organisationen har vidare genomfört en internrevision av den egna verksamheten med hjälp av extern konsult. Personalens 

kompetens verifierades vid revisionen av huvudkontoret genom intervju samt kontroll av utbildningsliggare samt genom 

granskningen av internrevisionens kvalitet. 

Externrevisionen omfattade 27 stickprovsrevisioner, varav 8 gjordes som del av internrevisionens utvärdering. Jämförelse mellan 

internrevisionen och den externa revisionen, inklusive stickprovsrevisionerna, visade att företagets resultat väl överensstämde med 

externrevisonens. Resultatet från stickproven redovisas separat. 

Möten med "Ledningens genomgång" har hållits på ett strukturerat sätt två gånger, protokoll 210611 granskat med gott resultat. 

Vid 2020 års externrevision identifierades 2 avvikelser, båda granskades under kontorsrevisionen och kunde stängas. Användning av 

PEFC s varumärke på hemsida och dekaler granskad utan anmärkning. Organisationen har giltig logolicens och har individuella avtal 

med de medlemmar som själva önskar använda varumärkena. 
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SWOT-ANALYS
  

Styrkor
Kunniga internrevisorer
Hög revisionsfrekvens

Svagheter
Utmaning dataleverantör egenkontroll
Medvetenhet hos anslutna entreprenörer gällande standardkrav, speciellt 
arbetsmiljörelaterade.

Möjligheter
Kunskapshöjande aktiviteter rörande arbete vid brandfara
Information om bindande krav och regelrätt skogsbruk.

Hot Bristanden kännedom hos medlemmarna gällande stöd, hjälpmedel och standardkrav.



ECS Entreprenörscertifiering Skog AB  REVISIONSRAPPORT

Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek.
Rapporten utfärdades 9:32 GMT den 04-Dec-2021

5

INTERTEKS MOGNADSMODELL
Benchmarkingbeskrivningarna är generella för alla ledningssystem och kan inte anpassas av revisorn, vilket möjliggör 
en enhetlig tolkning av granskningsresultat från hela världen. Benchmarkingutvärderingen som din organisation erhållit 
är endast för jämförande syfte och baseras på revisionsledarens bedömning.

Ledningen Mogen

4 - Det finns bevis på ledningens åtagande, kundnöjdhet kunskap/medvetenhet om policy och mål hos majoriteten av 
personalen. Ansvar och befogenheter är tydligt införda och stöds med data, trender och relaterade KPI. Ledningens 
genomgång genomförs och stöds av majoriteten av personalen. Resultatdokumenten är kompletta och visar en positiv 
trend rörande förbättringar och vunna erfarenheter.

Revisorns kommentar:
Samtliga delar av ledningsgruppen är involverade i den operativa driften av verksamheten och har löpande medlemskontakt. Rutiner 

och arbetssätt är kända av samtliga medarbetare och underkonsulter. Uppdatering och arkivering sker löpande och fungerar 

tillfredsställande. Stickprov indikerar att certifikat används korrekt. De två certifikaten synliggörs på företagets webbplats och är de 

senast utfärdade. Inga bevis för att Interteks certifikatsmärke används.

Internrevisioner Uppfyller syftet

3 - Internrevisioner genomförs på ett planerat sätt och baseras på verksamhetssystemets status och betydelse. Data 
samlas in på ett strukturerat sätt. Revisionsteamen är tränade, opartiska och objektiva i sitt angreppssätt. 
Revisionsrapporternas innehåll är klara och koncisa. Iakttagelser besvaras i tid och leder till att åtgärder genomförs.

Revisorns kommentar:
 En hög revisionsfrekvens ger stora möjligheter att upptäcka brister och avhjälpa dem. Avvikelser följs upp och behandlas 

systematiskt. Olika fokusområden ger möjlighet att utbilda medlemmar och specialisera internrevisorerna men ett 

förbättringsförslag är att nyttja egenkontrollen i större utsträckning som en del av internrevision och verktyg för korrigerande 

åtgärder. Korrigerande åtgärder genomförs av företaget men anses inte tillräckliga då utmaningar med exempelvis medlemmarnas 

kravuppfyllnad när det gäller arbetsmiljörelaterade frågor ligger på en låg nivå med en negativ trend. Det renderar i avvikelse 

(FREL2) då organisationen behöver säkerställa att erforderliga åtgärder genomförs. 

Korrigerande åtgärder Mogen

Processen för korrigerande åtgärder är effektiv i praktiken. Data från källor som kundklagomål, internrevisioner, analys 
av garantiärenden, defekta produkter, interna mätetal och leverantörsprestanda visar stabilitet över tid i takt med att 
systemet mognar. I processen ingår en grundlig utvärdering av åtgärdernas effektivitet. Olika verktyg för 
problemlösning används som stöd i processen.

Ständiga förbättringar Mogen

4 - Datakällor används för att driva ständig förbättring över tid. Bland dessa ingår kvalitetspolicy, mål, revisionsresultat, 
analys av data, korrigerande åtgärder och ledningens genomgång. Det finns bevis för att avancerade tekniska metoder 
används i förbättringsarbetet. Ekonomiska fördelar har realiserats.
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Revisorns kommentar:
Organisationen har under året infört ett förändrat geografiskt arbetssätt som på ett positivt sätt indikerar att antalet körda mil per 

revision minskat med uppemot 30%. Detta tillsammans med en strävan att i högre utsträckning köra el eller hybridbilar, alternativt 

inblandning av biobränsle har sänkt organisationens koldioxidutsläpp och klimatavtryck. 

Verksamhetsstyrning Påbörjad

2 - Processerna för produkttillverkning är planerade och införda. Planeringen är konsekvent med vissa av de andra 
processerna i verksamhetssystemet. Operativ kontroll är inte konsekvent implementerad.

Revisorns kommentar:
Styrningen är strukturerad och planerad, nästa års revision av medlemmar är redan planerad. Egenkontrollen för 2020 är dock ej 

komplett då mjukvaruleverans av programvara inte hållit den kravspecifikation som krävdes och egenkontrollen tvingades avslutas.

Resurser Enastående

5 - De resurser som behövs för effektivt underhåll och förbättring av verksamhetssystemet har definierats och på ett 
effektivt sätt införts. Befintliga resurser utnyttjas så att avkastningen av investeringar maximeras. Bevis som stöder 
detta har noterats genom mätdata, kundnöjdhet, ständiga förbättringar, minskat avfall och minskad processvariation. 
Kompetensnivåer inom organisationen är definierade och fastställda inom ledningssystemet och har kunnat visas vara 
effektiva. Erfarenhetsåterföring och Best Practises tillämpas regelmässigt för att påvisa resurskrav.

Revisorns kommentar:
Organisationens resurser för att utföra sitt uppdrag anses tillräckligt. 

 
 
 

 
Gradering: 5=Benchmark | 4=Mogen | 3=Uppfyller syftet | 2=Påbörjad | 1=Ej påvisbar 
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SUMMERING AVVIKELSER
Mindre Större

Utfärdade under nuvarande aktivitet 2 0

Stängda från tidigare aktivitet 2 0

Identifierade förbättringsmöjligheter:

Ja

 
 
 

STATUS FÖR TIDIGARE UTFÄRDADE AVVIKELSER
Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision:

Korrigerande åtgärder som initierades vid förra revisionen är införda och effektiva. Inga ytterligare åtgärder behövs.

Rapportering av stängda avvikelser från föregående revision:

PVL1 Dokumentation angående SAM och nödlägesrutin kunde uppvisas.

PVL2 Avtalsmall är uppdaterad och innehåller krav om tillämpning på ej certifierade fastigheter.

Avvikelser från tidigare aktivitet som inte kunnat stängas:

Nej
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BESKRIVNING AV AVVIKELSEN

Avvikelse nr: Revisionskriterium: Datum för 
korrigerande 
åtgärdsplan:

Datum för implementering 
av korrigerande åtgärd:

Finding 1092585 - 1 Svenskt PEFC 
certifieringssystem för 
uthålligt skogsbruk v.4

09-Dec-2021 09-Feb-2022

Utfärdad av: Gradering: Dokument Ref#: Åtgärd krävs:

Fredrik Eliasson Mindre PEFC SWE003 4.3.3 Plan för korrigerande 
åtgärder ska skickas in

Avvikelse:
Entreprenörers egenkontroll kunde inte fullt ut genomföras pga av brister i mukvaruleverans.

Entreprenör ska genom egenkontroll årligen redovisa till paraplyorganisationen alternativt certifieringsorganisationen 
att tillämpliga PEFC-krav följts.

Krav:
Others: PEFC SWE 003 4.3.3
 

Objektivt bevis:
Intervju med administratör och ledning.
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Avvikelse nr: Revisionskriterium: Datum för 
korrigerande 
åtgärdsplan:

Datum för implementering 
av korrigerande åtgärd:

Finding 1092585 - 2 Svenskt PEFC 
certifieringssystem för 
uthålligt skogsbruk v.4

09-Dec-2021 09-Feb-2022

Utfärdad av: Gradering: Dokument Ref#: Åtgärd krävs:

Fredrik Eliasson Mindre PEFC SWE 004 4.5.1.12 Plan för korrigerande 
åtgärder ska skickas in

Avvikelse:
Organisationens erforderliga åtgärder för att komma tillrätta med avvikelser kring arbetsmiljöarbete anses inte 
tillräckligt.

Krav:
Others: PEFC SWE 004 4.5.1.12
Paraplyorganisationen ska analysera och dokumentera resultatet från den interna revisionen och säkerställa att 
erforderliga åtgärder genomförs. Analys och åtgärder ska avse hela gruppen.

Objektivt bevis:
Intervjuer, internrevision samt stickprov med entreprenörer visar på bristande kunskap gällande de krav som ställs på 
certifikatsinnehavaren inom arbetsmiljöområdet, särskilt riskbedömning och övrig dokumentation kring 
arbetsmiljöarbete.
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SAMMANFATTNING AV DE OBJEKTIVA BEVISEN

Bedömningen av ledningssystemets status sammanfattas nedan:

Process för övervakning och upprätthållande av efterlevnad av legala och andra krav

Företaget har tillgång till Regelrätt Skogsbruk där relevant lagstiftning och domslut kopplat till skogsbrukssektorn finns tillgänglig. 

Denna kompletteras med en laglista, i samband med intern revision av extern lagkunnig konsult har laglistan kvalitetssäkrats. 

Revision av implementering kopplat till de betydande miljöaspekterna

Företaget har en Miljöpolicy, kommunicerad på hemsidan. Miljöpolicyn innehåller information om huvudsaklig påverkan som 

harmonierar med miljömål. I dokumentet 6.1.2 Miljöaspekter har företaget identifierat de områdena med störst direkt och indirekt 

miljöpåverkan. Utsläpp från bil/skogsmaskin är fortsatt identifierat som de största påverkansområdena. Företaget arbetar för att 

minska sin påverkan, dels genom uppsatta mål beträffande utsläpp från bilkörning och dels genom "Miljödrivningsprojektet" som 

riktas till medlemmarna i kategorin "Avverkningsentreprenörer". De interna utsläppen mäts årligen och målen har hittills höjts de 

senaste åren i samband med ledningens genomgång. 

Genomgång och slutsatser om trender i prestanda sedan senaste certifieringen/omcertifieringen (vid omcertifiering 
och sista uppföljande revisionen innan omcertifiering)

Målsättningen att kunna genomföra minimikraven som ställs på verksamheten med hjälp av egen personal är uppfylld eller på väg 

att uppfyllas. Med tillkommande internrevisor, anställd på 100%, övar den faktiska bemanningen med 25% vilket bedöms tillräckligt 

tillsammans med befintliga resurser. Trots årets svåra förutsättningar har utbildningar kunnat genomföras. Den största 

miljöpåverkan har kunnat mätas löpande och det är tydligt att utsläppen från bilåkandet minskar från år till år. Den sammanlagda 

bedömningen är att verksamheten utvecklats i positiv riktning sedan senaste omcertifieringen och har förutsättningar att fortsätta 

utvecklas kommande år. 

Förbättringsmöjligheter:

Kunskapshöjande aktiviteter rörande entreprenörers arbete vid brandfara.
Information om bindande krav och regelrätt skogsbruk.
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Slutsatser om processer för riskbedömning och riskhantering

Bilåkning beräknas ha den största interna miljöpåverkan. Utöver denna är det medlemmarnas egna verksamheter som bedöms ha 

störst vikt (indirekt påverkan). Riskanalyser görs i varje medlemsföretag och interna revisioner följer upp efterlevnad av lag- och 

standardkrav. 

Den företagsspecifika riskbedömningen är gjord utifrån ett miljöperspektiv och ett säkerhetsperspektiv. Angående säkerhet finns 

handlingsplan och nödläges- och säkerhetsrutin framtagen och en anhöriglista är upprättad. Nödlägesrutin i form av checklista över 

tillgänglig utrustning undertecknad av alla internrevisorer. Systematiskt arbetsmiljöarbete är utfört och dokumenterat. Betydande 

miljörisker har identifierats i 6.1.2 Miljöaspekter och kan kopplas till åtgärder för minskad negativ påverkan. Bedömningen är att 

företaget har en riskhantering som är anpassad för företagets komplexitet och omfattning.

Slutsatser om organisationens förutsättningar

Företagets förutsättningar och arbetssätt påverkas av lagar, regler och certifieringskrav. Svensk PEFC Skogsstandard påverkar dels 

indirekt genom att ställa krav på medlemmarna, vilka också påverkas av lagkrav, och dels direkt via kraven i SWE002:4, kap 4. Även 

ledningens uppsatta mål om dubbla antalet interna stickprov och medarbetarnas kompetens påverkar verksamheten. I det första 

fallet ställs företagets största direkta miljöpåverkan, bilåkande, mot att få ett mycket bättre bedömningsunderlag och kontroll av 

verksamheten. 

Ledningssystemet bedöms väl anpassat till verksamhetens omfattning och komplexitet men det finns fortsatt utrymme för 

förbättringar, se förbättringsförslag och avvikelsespecifikationer. Internrevisionen görs i huvudsak av underkonsulter vilka 

kompletterats med anställd internrevisor. 

Betydande förändringar (om tillämpligt)

Nej

Ytterligare information / olösta problem

Nej 

Kommunikation / Förändringar under besöket (om tillämpligt)

Nej

Referens till bilagor:

Revisionsplan; Intervjuade
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Har alla skift reviderats:

Yes

Revisionen har genomförts enligt revisionsplanen och följer de mål, den omfattning och tid (on-site och off-site) som 
anges i den

 Ja

Grad av effektivitet och användning av IKT.

IKT användes under 21% av revisionstiden. 

IKT som användes hjälpte för att uppfylla revisionens mål. 

Anteckning: Huvudkontorsdelen samt fyra av de reviderade medlemmarna utfördes via teams och telefon. 
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REVISIONSLEDARENS REKOMMENDATION
Revisionsledarens rekommendation för ISO 14001:2015
Konstaterad(e) avvikelse(r) äventyrar inte certifiering av ledningssystemet. Fortsatt certifiering rekommenderas därför 
efter det att plan(er) för korrigerande åtgärder till konstaterad(e) avvikelse(r) har accepterats.

 

ANNAN REKOMMENDATION FRÅN 
REVISIONSLEDAREN
Nej

KUNDENS BEKRÄFTELSE
 
Namn & adress Kundens representant: Per Eriksson

Kungsvägen 115
352 44 Växjö

Bekräftad av: Per Eriksson

Denna rapport bygger på de stickprov som samlats in under revisionen, därför innehåller resultatet och slutsatserna ett inslag av osäkerhet.  
Denna rapport och allt dess innehåll är föremål för en oberoende granskning innan ett beslut om beviljande eller förnyelse av certifiering kan 
fattas.


