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SAMMANFATTNING 

Det ställs fler och fler krav på dagens företag vad gäller miljöpåverkan. För att klara av att 

möta kunders, samarbetspartners och regeringens krav är ISO 14001 certifiering inget som i 

dagens läge går att bortse ifrån.  

SAS General Management tog i januari 2007 beslut om att införa miljöledningssystem för 

SAS Tech, arbetet som genomförts är en del av ISO 14001 certifieringsprocessen som ska 

vara klar till slutet av år 2009. 

Uppgiften är att skapa revisionsrutiner för företaget för att kunna internrevidera ISO 14001 

standarden vilket är ett krav för att certifieras och kunna behålla certifieringen i framtiden. 

Ett schema har arbetats fram som reviderar olika delar av standarden vid varje 

revisionstillfälle under ett år. Syftet med internrevisioner är att kunna bekräfta att 

ledningssystemet och de beskrivna arbetssätten ger önskad effekt. För att underlätta arbetet 

med revisionerna skapades även en checklista för hela standarden. 

Dokumentationen för revisionsrutinerna kommer att införas i dokumenten för 

miljöledningssystemet för SAS Tech och kommer att användas för att kunna certifieras 

externt av företaget Bureau Veritas. 

 

ABSTRACT 

 The demands of environmental effects in today’s companies have been increasing more and 

more. To be able to withstand customers, cooperatives and government demands the ISO 

14001 certification should not be neglected.  

In January 2007 the general management of SAS decided to introduce an environmental 

management system for SAS Tech. The work which has been carried out is a part of the 

certification process of ISO 14001 which will be completed by the end of year 2009. 

The aim is to create auditroutines for the company in order to be able audit ISO 14001 

standard internally which is a demand to get certified and to keep the certification in the 

future. A schedule has been done which audits different part of the standard at every audit 

during one year. The purpose of internalauditing is to be able to confirm that the 

management system and the defined work procedures are fullfilling the demanded effect. In 

order to simplify work with the audits a checklist is also created for the whole standard. 

The auditroutine documents will be inserted among the documents for the environmental 

management system for SAS Tech, this´ll later on be certified externally of Bureau Veritas. 
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Definitioner och termer 

Följande definitioner och termer är tagna ur svensk standard SS-EN ISO 14001:2004, (2004). 

 
Revisor 
Person med kompetens att genomföra en revision 

 
Miljöaspekt 

Delar av en organisations aktiviteter/verksamhet, produkter eller tjänster som kan inverka 
på miljön 
 
Anm. En betydande miljöaspekt är en miljöaspekt som har eller kan ha en betydande miljöpåverkan. 

 

Miljöledningssystem 

Del av en organisations ledningssystem som används för att utveckla och införa 
organisationens miljöpolicy och för att hantera dess miljöaspekter 

 
Anm1. Ett ledningssystem en grupp av samverkande delar som används för att upprätta policy och mål och för 
att nå dessa mål 
 
Anm2. Ett ledningssystem inkluderar organisationsstruktur, planering, ansvar, tillvägagångssätt, rutiner, 
processer och resurser 

 

Miljöpolicy 

Övergripande intentioner och riktlinjer relaterade till en organisations miljöprestanda 
formellt uttalade av högsta ledningen 
 
Anm. Miljöpolicyn utgör grunden för åtgärder och för att fastställa övergripande miljömål och detaljerade 
miljömål 

 

Miljö 

Omgivningar där organisation verkar, vilket omfattar luft, vatten, mark, naturresurser, flora, 
fauna, människor samt samspelet mellan dessa 
 
Anm. I detta sammanhang sträcker sig omgivning inifrån en organisation och ut till det globala systemet. 

 

Intern revision 
Systematiskt, oberoende och dokumenterat förfarande för att skaffa revisionsbelägg och 
utvärdera dessa objektivt för att avgöra i vilken utsträckning de revisionskriterier som 
organisationen har fastställt i sitt miljöledningssystem är uppfyllda 
 
Anm. I många fall, särskilt i mindre organisationer, kan oberoende visas genom frihet från ansvar för den 
aktivitet som revideras. 

 

Avvikelse 
Icke-uppfyllande av ett krav 
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Organisation 

Bolag, koncern, firma, företag, myndighet eller institution eller del av eller kombination av 
sådana, juridisk enhet eller ej, offentlig eller privat, som har egna uppgifter och egen 
administration 
 
Anm. För organisationer med mer än en driftsenhet kan en enskild driftsenhet definieras som en organisation. 

 
Rutin 

Angivet sätt att utföra en aktivitet eller en process 
 

Anm1. Rutiner kan vara såväl dokumenterade som odokumenterade 
 
Anm2. Anpassad från ISO 9000:2000, 3.4.5 

 

Egna definitioner 
Vissa termer och definitioner kommer att användas flera gånger i rapporten i olika former. 
För att ej behöva upprepa, förklara vid varje tillfälle och att förhindra missförstånd kommer 
här ges en förklaring till dessa. 

 
ISO 14001 (SS-EN ISO 14001:2004) – Standarden 
 
Delkapitel inom ISO 14001 standarden – Element 
 
 
Förklaringslista 

 

ISO  International Organization of Standardization 
 
ISO 9001:2000 Ledningsystem för kvalitet 
 
ISO 19011:2002 Vägledning för revision av kvalitet 
 
ISO 14001:2004 Miljöledningsystem 
 
EASA Europeiska byrån för luftfartssäkerhet  
 
EASA Part 147 Det regelverk inom EASA som beskriver kraven för att få utbilda 

personal inom flygplansunderhåll. 
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Kapitel 1  

INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Enligt (Almgren, Brorson, 2003) har industrins sätt att arbeta med miljöfrågor förändrats 

kraftigt sedan 70-talet, från att vad som förut uppfattades som krånglig och onödig 

lagstiftning, arbetar industrin idag aktivt med att minska sin miljöpåverkan. Vissa 

påtryckningar kommer från lagstiftarna men inte enbart som man kan tro, det tillkommer 

också starka krav från anställda, aktieägare, kunder och andra intressenter. 

SAS Tech har som mål att bli miljöcertifierade enligt ISO 14001, detta för att kunna ställa 

krav på sina leverantörer och klara kraven från egna kunder som kräver certifiering. 

Dessutom ställs det idag särskilda krav på flygbolag vad gäller miljövänlighet på grund av 

höga utsläpp vilket gör att det ligger rätt i tiden att bli certifierad. Intresset bakom att bli 

certifierad kommer inte enbart från påtryckningar av allmänheten eller myndigheter utan 

även från att SAS har insett att kunderna tittar mer och mer på hur miljöarbetet i olika 

företag fungerar och en miljöcertifiering kan ge en positiv bild i media. 

 

Photo: Stewen Quigley, Q Image (Figur 1) 

Beslut togs från SAS General Management januari 2007 om ISO 14001 certifiering, vilket 

innebär att man konstant ska arbeta för att minska sin miljöpåverkan. För att kunna uppnå 

detta ska man sätta upp ett miljöledningssystem. Arbetet som ska utföras handlar om att 

skapa rutiner åt SAS Tech som de i framtiden ska kunna använda för att internrevidera alla 
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delar som krävs enligt ISO 14001 standarden. Bureau Veritas utför den externa certifieringen 

av SAS, det är ett globalt företag med 33000 anställda i 140 länder. 

1.2 Företagspresentation 

SAS Tech är en av de ledande verkstäderna i Norden och Baltikum för underhåll och 

reparationer av flygplan, bolaget har funnit sedan 1946 och är en del av SAS koncernen. De 

utför främst underhåll på Airbus-, Boeing 737-, MD80- och CRJ900 flygplan. Företaget har 

cirka 2000 anställda främst inom de Nordiska länderna. Huvudkontoret ligger på Stockholm 

Arlanda flygplats, med produktionsbaser i Köpenhamn, Oslo, Stockholm, Tallinn, Bergen och 

Göteborg. SAS Tech har som mål att tillhandahålla högkvalitativt flygplansunderhåll där både 

tekniska och miljömässiga aspekter är fullt integrerade. Alla arbeten ska genomföras så att 

de har så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Företagets omsättning är  ungefär 500 

miljoner euro om året (SAS Tech, 2009). 

SAS Tech tillhandahåller även träning och utbildning av tekniker och annan personal inom 

flygplansunderhåll som är EASA Part 147 godkända. Företaget har cirka 40 välutbildade 

instruktörer med många års erfarenhet inom underhåll. Företagets övergripande 

ledningsfilosofi kan sammanfattas med bokstäverna Q.L.E.M. Inom flygbranschen är det 

oerhört viktigt att kunderna får sina flygplan levererade i luftvärdigt skick (Q=Quality). SAS 

Tech strävar efter att alltid leverera i rätt tid (L) och att ständigt förbättra sina system. 

Företaget löser de problem som uppstår under arbetets gång och får samtidigt en förbättrad 

effektivitet (E). Hela konceptet bygger på att samtliga medarbetare är motiverade, 

engagerade och arbetar som ett lag (M) (SAS Tech, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SAS Tech, 2009) (Figur 2) 
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1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete inom flygingenjörsprogrammet på Mälardalens högskola är 

att skapa ett revisionsprogram åt SAS Tech som skall certifieras enligt ISO 14001. 

Programmet skall användas för att certifieras och för att stegvis kunna minska sin 

miljöpåverkan i framtiden. Examensarbetet i flygteknik är på grundnivå som motsvarar 15 

högskolepoäng vilket är 10 veckors heltidsarbete, inom denna tidsram skall arbetet vara 

slutfört. 

Målet med arbetet är att skapa rutiner för revisioner som berör alla delar i ISO 14001 

standarden. Revisionerna utförs med jämna mellanrum under kalenderåret enligt ett 

schema som ger utrymme för att rätta till avvikelser som hittas under en revision. 

 

1.4 Problemformulering 

Arbetet ska täcka följande områden: 

• Skapa revisionsrutiner 

• Skapa checklista för revisionsrutinerna 

• Skapa dokument för revisionsrutiner 

 

1.5 Avgränsningar 

Begränsningar som sattes upp vid det första mötet var ganska preliminära för att det var 

svårt att i det läget avgöra om arbetet skulle vara tillräckligt stort eller litet att utföra på 

ansatt tid, därför lämnades utrymme för att eventuellt ändringar. 

Begränsningar som angavs var att ta fram revisionsrutiner och skapa tillhörande dokument 

vad gäller avvikelsehantering, kompetenskrav som omger revidering inom 

miljölednigssystemet. 
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Kapitel 2  

METOD 

2.1 Teoretisk bakgrund 

De senaste decennierna har miljölarmen avlöst varandra ett efter ett. Det har bland annat 

handlat om risker med med kemiska produkter, skogens långsiktiga överlevnad, övergödning 

av vattendrag och mycket mer. Miljöfrågorna har fullständigt exploderat och fått stort 

genomslag i media som visar att miljöproblemen har en stark roll i samhällsdebatten. Detta 

kan leda till att oprofessionell hantering av miljörelaterade frågor kan leda till negativ 

uppmärksamhet för företaget enligt (Brorson & Almgren, 2007). Det finns fler skäl än media 

som bidragit till att företagens medvetenhet om miljön har ökat, lagstiftningen har skärpts, 

samhället efterfrågar ansvarsfulla företag, kunderna ställer miljökrav och även ägare 

tillsammans med investerare är numera väl medvetna om vad försummelser på 

miljöområdet kan kosta företaget. Det har visat sig att miljöledningssytem är ett mycket bra 

verktyg för att på ett systematiskt sätt hantera miljöfrågorna. 

 

 

Miljöledningsystem 

Arbetet med miljöledningssystem sträcker sig tillbaka ända till 70-talet då stora företag 

arbetade efter ett system som liknar dagens miljöledningssystem. Enligt Brorson & Almgren 

(2007) har antalet miljöcertifierade företag vuxit väldigt snabbt under de senaste åren. Vid 

årsskiftet 2005/2006 hade cirka 100000 företag världen över infört certifierade 

miljöledningssytem enligt ISo 14001, i Sverige hade cirka 4000 företag infört det. 

Miljöledningssystemet beskriver hur verksamheten inom miljöfrågor ska bedrivas, det kan 

ses som ett ramverk för att strukturerat leda, övervaka och utvärdera miljöarbetet enligt 

(Brorson & Almgren, 2003). När företaget inför ett miljöledningssystem brukar ledningen 

inse att många av inspektionerna kan systematiseras, här kommer de interna 

miljörevisionerna in och de har flera olika syften som följer: 

- Kontroll av att företaget klarar kraven från lagstiftning, miljöledningsstandard samt 

kunna följa sina egna rutiner och instruktioner. 

 

- Inspektioner och kontroll av utrustningar, maskiner, reningsutrustningar, 

kemikaliehantering, avfallshantering med mera. 
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- Revisionerna bygger på stickprov och avsikten är inte att revisorn ska kontrollera 

varje utrustning för sig utan tanken är att de olika inspektionerna ska ge information 

åt revisorn som kan utnyttja de för sina ändamål. Revisorns roll blir därför mer att 

undersöka om inspektioner genomförts än att upprepa dessa. Genom att utföra 

lämpliga stickprov kan revisorn verifiera att interna kontrollverksamheten har utförts. 

 

Företag som har infört miljöledningssytem vittnar om positiva erfarenheter och att det var 

värt mödan, de återger bland annat följande orsaker enligt Brorson & Almgren (2007): 

- Miljöledningsystem skapar ordning och reda. 

 

- Det blir lättare att ta hem nya affärer. 

 

- Chefer och personal upptäcker att företaget slösat med resurser. Mer effektiv 

hantering av resurserna ger både bättre miljö och besparingar. I många fall kan 

investering i miljöledningssytem räknas hem snabbt. 

 

- Det blir lättare att svara på olika krav från myndigheter och kunder. 

 

- Man känner sig tryggare med att man känner till miljölagstiftning och lever upp till 

den. 

 

- Anställda uppskattar företagets insatser på miljöområdet och engagemanget brukar 

bli både seriöst och långvarigt hos ett antal personer. 

 

- De återkommande miljörevisionerna är krävande men innebär att man hela tiden 

måste skärpa sig. 

 

 

ISO 14000 och 14001 

ISO 14001 är en europeisk standard som används av organisationer som vill bedriva ett 

effektivt och strukturerat miljöarbete. Det är fritt för organisationen att välja hur arbetet 

skall genomföras för att följa kraven i standarden, finns även en del förklaringar och 

vägledningar till standarden för att hjälpa organisationen att tolka syftet med standarden. 

När organisationen anser sig uppfylla alla kraven så genomför en extern revisionsbyrå en 

revision där de jämför organisationens miljöledningssystem med kraven i standarden, både 

vad gäller dokument och även hur det efterlevs i verkligheten. Efter att denna revision är 

färdig och eventuella förbättringar är utförda så får organisationen ett ISO 14001 certifikat, 

som visar att ett aktivt arbete med ständiga förbättringar inom miljöpåverkan pågår. För att 

behålla certifikatet måste dock fortsatt arbete utföras gällande miljöpåverkan med fortsatta 

externa revisioner som följd. Det finns inga krav på att man måste få en certifiering, utan 

man kan arbeta med standarden i alla fall. Fördelen med att faktiskt skaffa ett certifikat är 
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att fler och fler företag kräver certifiering av sina leverantörer. Man slipper redovisa sitt 

miljöarbete till sina kunder, eftersom certifikatet visar att man arbetar aktivt med att minska 

sin miljöpåverkan. 

Ett viktigt begrepp inom ISO 14000 familjen är ”ständig förbättring” som innebär att 

miljöledningsarbetet ska leda till att man successivt förbättrar företagets miljöprestanda. 

Standarden ger en logisk ordning tilll hur miljöledningsarbetet kan gå till, vilket är uppdelat i 

olika moment enligt begreppet 5-17-52: 

 

- 5 = det återkommande grundelementet i arbetet - upprätta en miljöpolicy, planera, 

genomföra, följa upp och förbättra miljöarbetet (Plan-Do-Check-Act – PDCA enligt 

figur nedan) 

1. Upprättande av miljöpolicy 

5. Förbättring 

- Ledningens genomgång 

2. Planering 

- Miljöaspekter 

- Lagar/krav 

- Miljömål 

- Miljöledningssystem 

 

3. Genomförande 

- Organisation och ansvar 

- Utbildning 

- Kommunikation 

- Dokumentation 

- Verksamhetsstyrning 

 

4. Kontroll och korrigerande åtgärder 
- Korrigerande åtgärder 
- Redovisande dokument 
- Revision 

(Figur 3) 

 

- 17 = antal element i standarden som beskriver drift och planering av 

miljöledningssystemet. 

 

- 52 = är antalet skallkrav som finns i de 17 elementen som man måste följa för att leva 

upp till standardens krav. 

 

 



 

7 

Internrevisioner 

Mars 2003 skriver Leif Johansson, VD AB Volvo följande - ”Syftet med revisionen är att 

upptäcka och minska miljöriskerna, och att för företagsledningen klargöra om miljöfrågorna 

hanteras på ett säkert och framåtriktat sätt” (Almgren, Brorson, 2003, sida 1). 

Anledningen till internrevisioner är många, enligt Wahlman (2004) förändras världen i allt 

snabbare takt som ställer allt högre krav på företagen för att kunna bibehålla sina positioner 

och följa med i utvecklingen. Överleva i en omgivning som denna måste företagen ständigt 

förbättra verksamheten med allt finare och mer effektiva verktyg. För att lyckas 

åstadkomma detta måste företagen bygga upp kunskap om hur det arbetar, mäta och följa 

upp alla olika aspekter. Vänder man på logiken upptäcker man ganska enkelt varför, om man 

inte kan mäta och utvärdera verksamheten går det ej att utröna om verksamheten 

förbättras eller inte. 

Ordet revidera betyder se på nytt och att genomse, använt som ”revision av ledningssytem” 

vill man ”se på nytt” för att bearbeta och förbättra. Främsta syftet med internrevisioner är 

att kontrollera om ledningsystemet fungerar, med andra ord att se om företagets arbetssätt 

leder till önskade resultat och mål som har satts upp. Detta verktyg syftar även att fånga upp 

förändringar, avvikelser och förslag inom organisationen. Kravuppfyllelsen i standarden 

bekräftas genom att stämma av dokumentationen mot standardkraven, att sedan se om 

dokumentationen stämmer mot verkligheten bekräftas genom internrevision. 

Enligt (Piper, Ryding, Henricson, 2002) är revision det 16:e elementet i standarden, syftet 

med revisioner av elementen är att organisationer själv ska utvärdera och rapportera till 

ledningen om systemet används på avsett sätt. 

Skallkrav nummer 46 säger att det ska finnas en eller flera rutiner för regelbundna revisioner 

som innebär att ett program upprättas som anger vilka delar av organisationen och när 

revisionerna ska genomföras. 

 

Kompetenskrav för internrevisorerna 

Enligt (SIS, 2002) bör en revisor förutom revisionsteknik ha god kunskap om företaget och 

dess verksamhet. Miljörevisor bör dessutom även ha goda grundkunskaper inom 

naturvetenskap och miljöfrågor för att kunna avgöra om miljöledningssystemet verkligen har 

effekt. Miljörevisorerna måste även ha förmåga att hantera människor och skapa 

förtroende. 

Inom ISO 19011 beskrivs kraven på kompetens som en miljörevisor bör ha och det är inom 

föjande områden: 

• Personliga egenskaper 

• Kunskaper och färdigheter 

• Utbildning och arbetslivserfarenhet 
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Personliga egenskaper 

ISO 19011 radar upp en rad egenskaper som en revisor bör besitta. Han skall uppträda etiskt, 

ha öppen attityd, samt vara diplomatisk och självständig. 

Kunskaper och färdigheter 

Enligt ISO 19011 ska revisorn ha erforderliga kunskaper inom följande områden: 

- Revisionsteknik 

- Miljöledningssytem 

- Organisationer 

- Lagar och andra krav 

Utbildning och arbetslivserfarenhet 

ISO 19011 kräver att en revisor har viss bestämd grundutbildning och preciserade 

erfarenheter. Kravet på grundutbildning är formulerat på så vis att det ska vara tillräckligt för 

att revisorn ska kunna inhämta de kunskaper och färdigheter som beskrivs. Exempelvis 

nämns gymnasieutbildning, dock sänks kraven på erfarenhet  på den som har lämplig 

eftergymnasialutbildning. 

 
 

2.2 Lösningsmetod 

För att hitta relevant teori så används biblioteket på Mälardalens högskola, dels genom att 

söka i deras katalog och leta bland de böcker som verkade relevanta. De sökord som 

användes var ”miljörevision” då hittades boken Miljörevision (Almgren, Brorson, 2003) för 

att få tag i vägledningen för revision av kvalitets- och/eller miljöledningssystem ISO 19011 

användes sökord ISO 19011 i högskolans bibliotekskatalog. Standarden ISO 14001 ordnades 

genom SAS Tech tillsammans med deras SAS Project Management Cookbook, som beskriver 

arbetssättet för ett projekt. Boken Ständig förbättring med ISO 14000 (Piper, Ryding, 

Henricson, 2002) fann vi genom sökorden ”ISO 14000”. Förståelse för hur SAS Techs rutiner 

och organisation fungerar har inhämtats genom besök på företaget ett flertal gånger, då vi 

dels deltagit på projektmöten samt pratat med personer inom kvalitetsavdelningen, men 

även genom mail och telefonkontakt. 

För att kunna ta fram en revisionsrutin måste en detaljstudie ske av standarden för att se 

vilka krav som företaget måste uppfylla för att kunna bli miljöcertifierade. Hjälp har även 

tagits av annan förklarande litteratur för att kunna få en bild av hur ett miljöledningssystem 

och ett revisionsprogram ska vara uppbyggt. Inom området kvalitets- och miljöcertifiering 

finns det inga direkta regler för hur ett revisionsprogram ska se ut, utan det är upp till varje 

organisation att utforma det så att det passar in i organisationen. Däremot så finns det 

tydliga krav i standarden som talar om vad organisationen måste arbeta med för att få ett 

certifikat. 

Enligt (Almgren, Brorson, 2003) omfattar planeringen av de interna revisionerna en 

tidsperiod under exempelvis ett år. Det kan variera mycket hur det ser ut från företag till 
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företag beroende på storlek och omfattning, allt ifrån att omfatta revision av hela 

miljöledningssystemet under en dag eller olika delar fördelade på flera revisionstillfällen. På 

grund av omfattningen av SAS Techs verksamhet kommer den senare metoden att 

användas, det vill säga olika delar fördelade på flera revisionstillfällen under ett år. 

 

2.3 Miljörevisionsprogrammet 

Ett exempel på hur ett företag kan lägga upp sitt revisionsprogram hittades i boken 

Miljörevision (Almgren, Brorson, 2003) i vilket det framgår tydlig vad som skall revideras, när 

revisionerna skall ske och vem som utför revisionerna. Enligt denna mall utformas 

revisionsschemat för SAS Tech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almgren, Brorson, 2003, sida 32 (Figur 4) 
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2.4 Checklista för miljörevisionsprogrammet 

Checklistan är utarbetad från en modell inom ISO 9001 standarden. Dessa två standarder har 

stora likheter vilket ger bra möjligheter till att använda listan. Det finns utrymme för att 

skriva referens och kommentar till frågorna som gör att frågornas spårbarhet kan säkras. Är 

det något som inte stämmer i ett dokument kan detta direkt kopplas till vart dokumentet är 

och vad det är som är fel. 

Bilden nedan visar hur listan är utformad: 

 

(Figur 5) 
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Kapitel 3  

RESULTAT OCH DISKUSSION 

3.1 Revisionsschema 

Resultatet av arbetet är ett revisionsprogram (se bilaga A) vilket innehåller ett antal rutiner 

som ska användas för att säkerställa att de interna revisionerna utförs på ett korrekt och 

opartiskt sätt.  

I det revisionsschema som har tagits fram till SAS Tech har vi valt att dela upp de olika 

kapitlen i standarden på sex stycken revisionstillfällen. Vid de olika revisionstillfällena 

kommer delar med liknande innehåll att studeras tillsammans. Tanken bakom detta är att 

revisorerna inte ska behöva besöka samma person så många gånger per år, eftersom en 

revision tar tid ifrån det dagliga arbetet. Några av kapitlen återkommer flera gånger då dessa 

är krav som passar in på flera platser som tillexempel 4.2 f (Miljöpolicy: är kommunicerad till 

alla personer som arbetar för eller på uppdrag av organisationen). Ansvaret för detta ligger 

hos den högsta ledningen, men för att kontrollera att all personal faktiskt känner till 

miljöpolicyn så har vi valt att även lägga den punkten under personalkategorin. 

Vi valde även att inte lägga några revisioner under sommarmånaderna samt december 

eftersom det kan vara svårt att få tag på de ansvariga personerna. När denna rapport skrevs 

hade SAS Tech tre auditörer med behörighet att utföra miljörevisioner men målet är att 

samtliga auditörer ska få den behörigheten.  

Anledningen till att vi har spridit ut revisionerna under ett helt kalenderår är framförallt 

därför att SAS Tech har en så pass omfattande verksamhet, endast en revision hade blivit så 

stor och tagit så mycket tid och resurser i anspråk att den varit svår att genomföra utan att 

den dagliga driften hade påverkats. En annan fördel som vi ser med att ha flera revisioner 

under året är att man hjälper till att hålla miljöarbetet aktivt, då det nästan alltid pågår en 

miljörevision inom någon del av företaget. Vi ser också att det kan vara lättare att hantera 

avvikelserna då inte alla kommer vid samma tidpunkt på året. 

De delar i schemat som vi valde att kalla ”Extra Revision”, är tänkta att användas för att följa 

upp de ordinarie revisionerna om man har några allvarliga avvikelser. Dessa ligger några 

månader efter de ordinarie revisionerna för att ge de reviderade avdelningarna en chans att 

rätta till de eventuella avvikelserna som uppkommit. De ger även tillfälle för att kunna ta in 

en extern firma för att utföra en revision om det krävs.  
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Avdelning 
ISO 
14001 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Ledning 

4.2 
4.4.1 
4.4.3 
4.4.5 
d,g 
4.6 R1                       

Dokument 

4.4.4 
4.4.5 
4.5.4     R2                   

Lagar & 
Krav 

4.1 
4.3.2 
4.4.7 
4.5.2                     R4   

Miljö 

4.3.1 
4.4.6 
4.3.3   R3                     

Personal 

4.2 f 
4.4.2 
4.4.3 
4.4.5 
d,g 
4.4.7                 R5       

Övrigt 

4.5.1 
4.5.3 
4.5.5                   R6     

Extra 
revision       

R4 
R5 
R6     

R1 
R2 
R3             

(Figur 6) 

De största problemen som uppstod vid skapandet av detta schema var hur de olika 

kapitlerna skulle delas upp samt att veta vilka delar i standarden som kan vara 

problemområden vilka bör revideras oftare. Vid uppdelningen av kapitlen så gick vi efter 

deras innehåll, där tog vi och slog samman de kapitel som vi ansåg ha liknande innehåll. Vad 

gäller eventuella problemområden så vet vi inte vilka de kan vara, dels eftersom det inte 

finns några tidigare revisioner inom ISO14001 gjorda på SAS Tech, samt att vi inte har någon 

erfarenhet från revisionsarbete. Dessa eventuella brister som schemat innehåller är dock 

inget stort problem eftersom schemat ska revideras varje år enligt krav i standarden. 
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3.2 Checklista 

Checklistan (bilaga B) skapades för att vara en hjälp till revisorerna så att inga viktiga krav i 

standarden ska glömmas bort. Checklistan är uppbyggd så att varje kapitel i standarden är 

omskriven till ett antal frågor, som täcker alla kraven i kapitlet. Detta gör det lättare att se 

vad standarden kräver eftersom vissa stycken i standarden innehåller väldigt många krav och 

det kan vara lätt att missa något. Denna lista är främst tänkt att användas vid 

dokumentgranskningen innan platsbesöket. För att sedan kunna ta med sig en ifylld 

checklista med de frågor som uppstått under dokumentgranskningen. 

Till varje fråga finns det tre rutor, Ja/Nej, Referens och Kommentar. I rutan för Ja/Nej är det 

tänkt att revisorn markerar om han anser att kraven i frågan är uppfyllda eller inte, här kan 

även sättas ett ”Nja” om det finns oklarheter. I referensrutan beskrivs var företaget hävdar 

att de underliggande dokumenten finns. I rutan för kommentarer kan eventuella 

minnesanteckningar inför ett besök skrivas, eller att just denna punkt bör kontrolleras vid ett 

platsbesök. 

Frågorna i checklistan ligger på en ganska övergripande nivå, eftersom det är svårt att göra 

en allmän checklista alltför detaljerad då varje revision är unik. Men checklistan kan vara en 

mycket bra hjälp till en revisor, samt ett utmärkt komplement till revisorns egen erfarenhet 

av revisionsarbete. 

3.3 Revisionsrutiner 

Rutinerna som har skapats för SAS Tech finns i (bilaga A). Informationen som krävs har 

sammanställts för att få kapitlet 4.5.5 Intern Revision godkänd vid en revision. Dessa rutiner 

innehåller bland annat ett revisionsschema som visar när de olika delarna av standarden ska 

revideras, samt vem som ansvarar för att dessa revisioner utförs. 

I rutinerna finns en förklaring av hur avvikelserapporteringen går till, samt på vilket sätt som 

avvikelserna klassificeras. Det framgår vem på företaget som har ansvar för att se till att 

revisionerna planeras och genomförs. Rutinerna beskriver också vilka krav som SAS Tech 

ställer på sina interna revisorer, dessa krav är delvis hämtade från ISO19011. 

Revisionsrutinerna har även en rutin för avslutning av revisioner, samt vem som ansvarar för 

att avvikelserna ”släcks” efter det att de är åtgärdade. Här framgår också vilka personer som 

ska ha en kopia på revisionsrapporten, när den är fastställd. Slutligen beskriver rutinen hur 

revisionen av revisorerna själv sköts samt vilka och var de redovisande dokumenten från alla 

revisioner inom miljöledningssystemet finns och bevaras. 

Revisionsrutinen i sig innehåller egentligen ingen egen information, utan är ett hänvisande 

dokument till andra platser inom SAS Tech. Tanken med detta är att en revisor ska få det 

lättare att få en överblick över hur internrevisionerna organiseras. Om revisorn sedan vill gå 

vidare och kontrollera något av det som står i rutinerna så finns det hänvisningar till de 

platserna. 
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De största problemen med denna del i arbetet var att förstå hur de olika rutinerna fungerar 

hos SAS Tech. I och med att det är ett så pass stort företag och att det verkar inom 

flygbranschen så finns redan väldigt hårda krav på kvaliteten på det arbete som görs på 

företaget. Detta betyder att de flesta rutinerna som behövs för revision av ISO14001 redan 

finns, men är spridda på olika platser och system inom SAS Tech. Det har varit en hel del 

frågor från vår sida till företaget om hur saker och ting fungerar och med tiden har vi fått en 

bra förståelse för hur deras internrevisionsavdelning arbetar. 
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Kapitel 4  

SLUTSATSER 

Efter att ha fått bra insyn i hur det fungerar med miljöledningsystem upptäcktes att det är 

något man ständigt måste arbeta med för att det ska ge önskad effekt. Till en början kan det 

verka onödigt krångligt och kostsamt men fördelarna det ger är betydligt fler än nackdelarna 

om det sköts på rätt sätt. 

Arbetet som utförts är en liten men viktig del i arbetet vid införande av miljöledningssytem, 

hela iden är baserad på “ständig förbättring” som i grund och botten handlar om att utföra 

revisioner för att se om det fungerar som det ska. Det här arbetssättet väl inarbetat ger 

större insyn och kontroll över vad som sker inom företaget. 

Ett av de problem som skulle lösas var att ta fram ett revisionsschema åt SAS Tech. För att 

kunna lösa detta på ett bra sätt utan att någon av oss har någon direkt erfarenhet från 

denna sorts arbete sedan tidigare, använde vi oss av den litteratur som finns inom området. 

Eftersom detta schema även ska revideras årligen så kommer aldrig schemat att vara 

perfekt, det kommmer alltid att ske förändringar inom företaget som gör att schemat måste 

ändras.  

Resultatet av vårt arbete blev ett revisionsschema som är uppdelat på 6 stycken 

revisionstillfällen, ungefär ett varannan månad. Vari olika delar av standarden tas upp varje 

gång.Den andra stora delen av arbetet var att ta fram och sammanställa rutiner för 

internrevision av miljöledningssystemet. Dessa rutiner ska innehålla dels de krav som 

standarden ställer på internrevision, samt företagets egna krav på sina revisioner. För att få 

med allt så valdes metoden att göra en revision med hjälp av en bok i ämnet för att se vad 

en eventuell revisor kan tänkas titta på. Därefter kontaktades SAS Tech med ett antal frågor 

om hur deras rutiner inom dessa områden fungerar. Därefter gjordes sammanställningen av 

alla de rutiner som vi fått fram. 
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TACK 

Det har varit en spännande erfarenhet att ta del av projektet för miljöcertifiering av SAS 

Tech. Vi skulle vilja tacka Peter Orre, Björn Rosendahl och Tommy Nygren för deras 

engageman, stöd och vilja att hjälpa till med detta examensarbete. 

 

Västerås, Oktober 2009 

Gabor Posan och Christian Holmström 
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Syfte 
Syftet med dessa internrevisioner är att visa att miljöledningssystemet finns och fungerar i 
hela organisationen, samt att kunna behålla ISO 14001 certifikatet. Det finns även ett krav 
från koncernledningen att ständigt arbeta med att minska företagets miljöpåverkan. 
 

Omfattning 
Denna rutin omfattar revisioner inom ISO14001:2004 – Ledningssystem för miljö. 
 

Revisionsplan 
För att säkerställa att alla delarna i ISO 14001 standarden revideras minst en gång per år så 
har Quality Monitoring, STOTQ ansvar för att det skapas ett revisionsschema med samtliga 
kapitel i standarden. Detta schema ska revideras årligen. Varje revisionsdel har en angiven 
startmånad, om internrevisorn tvingas skjuta detta mer än en månad så krävs det tillstånd 
från Safety & Quality Manager (DT-Q) (MOE 7.2.2). 
 

Avdelning 
ISO 
14001 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Ledning 

4.2 
4.4.1 
4.4.3 
4.4.5 
d,g 
4.6 R1                       

Dokument 

4.4.4 
4.4.5 
4.5.4     R2                   

Lagar & 
Krav 

4.1 
4.3.2 
4.4.7 
4.5.2                     R4   

Miljö 

4.3.1 
4.3.3 
4.4.6   R3                     

Personal 

4.2 f 
4.4.2 
4.4.3 
4.4.5 
d,g 
4.4.7                 R5       

Övrigt 

4.5.1 
4.5.3 
4.5.5                   R6     

Extra 
revision       

R4 
R5 
R6     

R1 
R2 
R3             
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Extra revisionerna är insatta för att kunna följa upp anmärkningar, eller göra en extra 
revision på ett problem område, de extra tillfällena kan även användas för en extra revision 
om det sker stora förändringar inom något område. Nedan följer en utskrift av de olika 
kapitlen vid varje revisionstillfälle. 
 
   Senaste 

revision 
Ledning 4.2 

4.4.1 
4.4.3 
4.4.5 d, g 
4.6 

Miljöpolicy 
Resurser, roller, ansvar och befogenheter 
Kommunikation 
Dokumentstyrning 
Ledningens genomgång 

 

Dokument 4.4.4 
4.4.5 
4.5.4 

Dokumentation 
Dokumentstyrning 
Redovisande dokument 

 

Lagar & 
Krav 

4.1 
4.3.2 
4.4.7 
4.5.2 

Generella krav 
Lagar och andra krav 
Beredskap och agerande vid nödlägen 
Utvärdering av att lagar och andra krav följs 

 

Miljö 4.3.1 
4.3.3 
4.4.6 

Miljöaspekter 
Övergripande mål, detaljerade mål och 
handlingsplaner 
Verksamhetsstyrning 

 

Personal 4.2 f 
4.4.2 
4.4.3 
4.4.5 d, g 
4.4.7 

Miljöpolicy 
Kompetens, utbildning och medvetenhet 
Kommunikation 
Dokumentstyrning 
Beredskap och agerande vid nödlägen 

 

Övrigt 4.5.1 
4.5.3 
4.5.5 

Övervakning och mätning 
Avvikelse, korrigerande och förebyggande åtgärder 
Intern revision 

 

(Figur 7) 

Kompetenskrav för internrevisorerna 
För att få genomföra en internrevision så ska revisorerna ha erfarenhet från tidigare 
revisionsarbete och vara opartiska, kraven bygger på de som finns i ISO19011. De skall även 
följa de etiska reglerna för miljörevision samt ha kännedom om standarden och 
miljölagstiftningen, dessa krav fås genom att gå en kurs i ISO14001 inklusive internrevision. 
Revisorerna fortbildas regelbundet inom dessa områden genom interna möten och externa 
kurser. 
 

Ansvar att leda och utföra revisioner 
Ansvaret för att se till att de interna revisionerna av miljöledningssystemet görs ligger på 
Quality Monitoring, STOTQ. Dessa revisioner görs av personal inom kvalitetsavdelningen 
Quality Monitoring, STOTQ som uppfyller uppsatta kompetenskrav. Målet är att kunna 
samordna miljörevisionerna med andra typer av revisioner inom företaget för att på så sätt 
kunna spara tid och resurser. 
Quality Monitoring, STOTQ ska även se till det utförs revisioner på de leverantörer som har 
en stor miljöpåverkan inom de betydande miljöaspekterna som företaget tagit fram, detta 
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styrs av MOE 9.2. Ett system som bygger på olika typer av monitorering av olika typer av 
leverantörer. Den enskilda revisorn har befogenhet att förlänga tiden för en pågående 
revision om den anser det nödvändigt. 
 

Genomförande av revision 
Quality Manager (STODT-Q) godkänner revisionsramarna och schemat, detta förankras 
sedan hos Transportstyrelsen. För att säkerställa att den fysiska verkligheten, med fokus på 
High Five inspekteras i samband med en revision så utförs antingen Product Sampling ”på 
golvet”, det kan även göras Production Site audits. Dessa utförs till största delen på golvet, 
men även genom att studera vissa stödfunktioner. Den sista nivån på revisionerna är System 
audits. Då ligger fokuset i huvudsak på stödfunktioner och på chefnivåer. Som ett tillägg till 
detta kan även vissa leverantörer revideras. 
 

Avvikelsehantering 
De avvikelser som uppkommer under en revision kan klassificeras på tre olika nivåer: 

• Avvikelse mot ett av kravelementen klassificeras som en ”Finding Level 3”. 
• Om en avvikelse som tidigare varit en level 3 avvikelse korrigeras, men uppstår igen 

så får den klassificeringen ”Finding Level 2”. 
• En observation som inte är så allvarlig att det blir en avvikelse men som kan leda till 

det om man inte åtgärdar den, eller kan anses vara ett tecken på bristande kvalitet 
eller miljöarbete, klassificeras som en ”concern”. 

Samtliga avvikelser och observationer rapporteras i en Quality Audit Report, QAR. Varje 
finding och concern följs därefter upp individuellt. 
 

Avslutning av revision 
Efter själva revisionen är färdig så hålls det ett ”Post audit meeting”, där de som har 
reviderats får möjlighet att kommentera den preliminära rapporten samt rätta eventuella 
sakfel. Vid avslut av en revision så hålls ett informellt avslutningsmöte, om det finns 
avvikelser i rapporten så är det vanligt att det görs en avstämning med berörda parter 
ytterligare en gång innan rapporten publiceras. Det är revisorn som avgör om ytterligare 
förankring är nödvändig. Revisorn är ansvarig för att avvikelserna följs upp och ”släcks”. Om 
den processen inte fungerar så ska frågan lyftas till Quality Manager (STODT-Q), som i sin tur 
ska involvera Accountable Manager. 
 

Distribution av revisionsrapporter 
De färdiga revisionsrapporterna skickas till följande: 

• Accountable Manager, gäller endast vid system och produktions revisioner. 
• Safety & Quality Manager (DT-Q) 
• De funktioner som finns med i revisionen eller tas upp i avvikelserna. 
• De kvalitetskontrollfunktioner som är involverade i revisionen. 
• Quality monitoring (TQ) function (master file).  

 

Revision av revisorerna 
Bland de interna revisorerna så har en revisor varje år ansvar för den interna revisionen av 
alla revisorerna, detta uppdrag roteras runt bland alla revisorerna. Även externa revisioner 
från till exempel myndigheter används som tillägg för monitorering. 
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Redovisande dokument 
 
Dokument Förvaras Arkiveras 
Audit Report, QAR Elektroniskt Minimum 2 år 
Audit Frame Elektroniskt Minimum 2 år 
Audit Schedule Elektroniskt Minimum 2 år 
Respons till avvikelser Elektroniskt Minimum 2 år 
Dokumentation av 
verifikationsaktiviteter till 
korrigerande åtgärder 

Elektroniskt Minimum 2 år 

Dokumentation av 
eskaleringsaktiviteter 

Elektroniskt Minimum 2 år 

Audit Closing dokument Elektroniskt Minimum 2 år 
 
Rutinerna hos IT-leverantören för att säkra tillgängligheten verifieras genom en 
leverantörsaudit verannat till var tredje år. 
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4.1 Generella krav 
  

  Ja/Nej Referens Kommentar 

Finns det ett miljöledningssystem i 
organisationen? 

      

Har organisationen infört och dokumenterat 
ett miljöledningssystem? 

      

Underhålls och förbättras 
miljöledningssystemet kontinuerligt i 
enlighet med standarden? 

      

Är det beslutat hur miljöledningssystemet 
ska uppfylla kraven i standarden? 

      

Är omfattningen av miljöledningssystemet 
bestämt och dokumenterad? 

      

  

4.2 Miljöpolicy 
  

Har högsta ledningen fastställt 
organisationens miljöpolicy? 

      

Har högsta ledningen fastställt att miljöpolicyn: 

a)      är relevant i förhållande till 
organisationens aktiviteter, produkter och 
tjänster, deras typ, storlek och 
miljöpåverkan. 

      

b)      Innehåller ett åtagande om ständig 
förbättring och förebyggande av förorening. 

      

c)      Innehåller ett åtagande om att följa 
tillämpliga lagar och andra krav som 
organisationen berörs av och som kan 
relateras till organisationens miljöaspekter. 

      

d)      Utgör grunden för att fastställa och följa 
upp övergripande och detaljerade miljömål. 

      

e)      Är dokumenterad, införd och 
underhållen. 

      

f)       Är kommunicerad till alla personer som 
arbetar för eller på uppdrag av 
organisationen. 

      

g)      Är tillgänglig för allmänheten.       
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4.3 Planering 
  

  

4.3.1 Miljöaspekter 
  

  Ja/Nej Referens Kommentar 

Finns rutiner för att identifiera de 
miljöaspekter som organisationen kan styra 
eller påverka? 

      

Har organisationen tagit hänsyn till 
planerad eller pågående utveckling? 

      

Avgjort vilka aspekter som har eller kan ha 
en betydande miljöpåverkan? 

      

Hålls denna information dokumenterad och 
aktuell? 

      

Tar organisationen hänsyn till de betydande 
miljöaspekterna när miljöledningssystemet 
upprättas, införs och underhålls? 

      

  

4.3.2 Lagar och andra krav 
  

Finns rutiner för att upprätta och 
underhålla identifiering av lagkrav och 
andra krav som berör organisationens 
miljöaspekter? 

      

Har organisationen avgjort på vilket sätt 
kraven är tillämpliga på miljöaspekterna? 

      

Tas hänsyn till lagkrav och andra krav när 
organisationen upprättar, inför och 
underhåller miljöledningssystemet? 
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4.3.3 Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner 

  

 Ja/Nej Referens Kommentar 

Har organisationen fastställt 
dokumenterade övergripande miljömål? 

   

Är miljömålen mätbara där så är praktiskt 
möjligt? 

      

Är miljömålen förenliga med miljöpolicyn 
samt de lagar och krav som berör 
organisationen? 

      

Har hänsyn tagits till åtagandena om att 
förebygga förorening och ständig 
förbättring? 

      

Tar organisationen hänsyn till lagar och 
andra krav samt sina betydande 
miljöaspekter när miljömålen ses över? 

      

Beaktas även tekniska möjligheter, 
ekonomiska krav, drifts- och affärsmässiga 
krav samt synpunkter från intressenter? 

      

Har organisationen infört handlingsplaner 
för att uppnå sina övergripande och 
detaljerade miljömål? 

      

Innehåller handlingsplanerna en 
ansvarsfördelning för att uppnå 
övergripande och detaljerade miljömål för 
relevanta funktioner och nivåer inom 
organisationen? 

      

Beskrivs tillvägagångssätt, resurser och 
tidsplaner för att uppnå miljömålen? 
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4.4 Införande och tillämpning 
  

  

4.4.1 Resurser, roller, ansvar och befogenheter 
  

 Ja/Nej Referens Kommentar 

Har ledningen fastställt att tillräckliga 
resurser finns för att upprätta, införa, 
underhålla och förbättra 
miljöledningssystemet?  

      

Är roller, ansvar och befogenheter 
definierade, dokumenterade och 
kommunicerade? 

      

Har högsta ledningen utsett representanter 
ur ledningen med definierade roller, ansvar 
och befogenheter att: 

      

a)      Säkerställa att ett miljöledningssystem 
är upprättat, infört och underhållet i 
enlighet med kraven i denna standard. 

      

b)      Rapportera miljöledningssystemets 
prestanda till högsta ledningen för 
genomgång, inklusive rekommendationer 
till förbättringar.  

      

  

4.4.2 Kompetens, utbildning och medvetenhet 

  

Är alla anställda och personer som på 
organisationens uppdrag utför uppgifter åt 
organisationen inkluderade? 

   

 Har personer som utför en uppgift med en 
enligt organisationen betydande 
miljöpåverkan lämplig teoretisk och praktisk 
utbildning eller erfarenhet? 

      

Bevarar organisationen tillhörande 
redovisande dokument? 
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 Ja/Nej Referens Kommentar 

Har organisationen identifierat vilket 
utbildningsbehov som har samband med 
miljöaspekterna och miljöledningssystemet. 

      

Tillhandahåller organisationen den 
utbildning som behövs? 

      

Bevaras tillhörande redovisande dokument?       

Finns underhållna rutiner så att personer 
som arbetar åt eller på uppdrag av 
organisationen görs medvetna om: 

      

a)      Betydelsen av att miljöpolicy, rutiner 
och krav i miljöledningssystemet följs? 

      

b)      De betydande miljöaspekterna och 
relaterad, verklig eller potentiell, 
miljöpåverkan som kan kopplas till deras 
arbete och de miljöfördelar de kan 
åstadkomma genom en förbättrad personlig 
insats? 

      

c)      Sina roller och sitt ansvar för att 
uppfylla kraven i miljöledningssystemet? 

      

d)      Möjliga konsekvenser av att avvika från 
specificerade rutiner? 

      

  

4.4.3 Kommunikation 
  

Har organisationen med utgångspunkt från 
miljöaspekter och miljöledningssystem 
upprättat rutiner för: 

      

a)      Intern kommunikation mellan olika 
nivåer och funktioner inom organisationen? 

      

b)      Att ta emot, dokumentera och svara på 
relevanta synpunkter från externa 
intressenter? 

      

Underhålls dessa rutiner kontinuerligt?       
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 Ja/Nej Referens Kommentar 

Har organisationen beslutat om de        

betydande miljöaspekterna ska 
kommuniceras externt, samt dokumenterat 
detta beslut? 

Har organisationen upprättat och infört 
metoder för detta? 

      

  

  
4.4.4 Dokumentation 

  

Dokumentationen av miljöledningssystemet 
skall omfatta: 

      

a)      Miljöpolicy, övergripande och 
detaljerade miljömål. 

      

b)      Beskrivning av miljöledningssystemets 
omfattning. 

      

c)      Beskrivning av miljöledningssystemets 
huvuddelar, hur dessa samverkar samt 
hänvisningar till relaterade dokument. 

      

d)      Dokument, inklusive redovisande 
dokument som krävs av denna standard. 

      

e)      Dokument, inklusive redovisande 
dokument, som organisationen funnit 
nödvändiga för att säkerställa verkningsfull 
planering, utförande och styrning av 
processer, som har samband med 
organisationens betydande miljöaspekter. 

      

  
4.4.5 Dokumentstyrning 

  

Styr organisationen de dokument som 
miljöledningssystemet och denna standard 
kräver? 

      

(Redovisande dokument styrs enligt punkt 
4.5.4) 

Finns upprättade rutiner inom 
organisationen för att: 

   

a)      Godkänna dokument med avseende på 
lämplighet innan de ges ut? 
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 Ja/Nej Referens Kommentar 

b)      Granska och efter behov uppdatera 
dokument och på nytt godkänna 
dokument? 

      

c)      Säkerställa att ändringar och gällande 
ändringsstatus för dokument är angivna? 

      

d)      Säkerställa att rätt version av tillämpliga 
sdokument finns på de platser där de skall 
användas? 

      

e)      Säkerställa att dokument förblir läsbara 
och lätta att identifiera? 

      

f)       Säkerställa att dokument av externt 
ursprung, som organisationen funnit 
nödvändiga för planering och tillämpning av 
miljöledningssystemet, är identifierade och 
deras distribution styrs? 

      

 g)      Förhindra oavsiktlig användning av 
utgångna dokument och identifiera dem på 
lämpligt sätt, om de av något skäl bevaras? 

      

   

  
4.4.6 Verksamhetsstyrning 

  

Har organisationen i enlighet med 
miljöpolicyn och miljömålen identifierat de 
verksamheter och aktiviteter som kan 
sättas i samband med de betydande 
miljöaspekterna? 

      

För att säkerställa att sådana aktiviteter 
utförs enligt angivna specificerade villkor 
skall organisationen: 

      

a)      Upprätta, införa och underhålla 
dokumenterade rutiner för att styra 
situationer där avsaknad av dokumenterade 
rutiner skulle kunna medföra avvikelser från 
miljöpolicyn och miljömålen. 

      

b)      Fastställa driftkriterier i rutinerna.       
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 Ja/Nej Referens Kommentar 

c)      Upprätta, införa och underhålla rutiner 
för de betydande miljöaspekter som 
orsakas av varor och tjänster som används 
av organisationen samt kommunicera 
relevanta rutiner och krav till andra 
uppdragstagare. 

      

  

4.4.7 Beredskap och agerande vid nödlägen 

  

Finns underhållna rutiner för att identifiera 
möjliga nödlägen och olyckor som kan 
påverka miljön? 

      

Finns planer för hur organisationen ska 
agera om en sådan situation skulle uppstå? 

      

Kan organisationen agera vid nödlägen för 
att förhindra eller mildra negativ 
miljöpåverkan? 

      

Underhålls denna beredskap och dess 
rutiner? 

      

Görs en genomgång av dessa efter att 
nödlägen eller olyckor har inträffat? 

      

Övas denna beredskap där så är möjligt?       

  

  
  

4.5 Uppföljning 
  

  
4.5.1 Övervakning och mätning 

  

Finns rutiner för att regelbundet mäta och 
övervaka sådant i verksamheten som kan ha 
en betydande miljöpåverkan? 

      

Innefattar rutinerna dokumentering av 
uppgifter som redovisar: 

      

a)      Organisationens miljöprestanda?       
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 Ja/Nej Referens Kommentar 

b)      Tillämplig verksamhetsstyrning?       

c)      Överensstämmelse med 
organisationens miljömål? 

      

Underhålls dessa rutiner?       

Har organisationen säkerställt att den 
mätutrustning som används är kalibrerad 
och underhållen? 

      

Bevaras tillhörande redovisande dokument?       

 
  

4.5.2 Utvärdering av att lagar och andra krav följs 

  

4.5.2.1 

 Ja/Nej Referens Kommentar 

Finns underhållna rutiner för att 
regelbundet utvärdera att tillämpliga 
lagkrav följs? 

      

Bevaras de redovisande dokumenten från 
utvärderingen? 

      

4.5.2.2 

Finns underhållna rutiner för att 
regelbundet utvärdera andra krav som 
organisationen berörs av? 

      

Bevaras de redovisande dokumenten från 
utvärderingen? 
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4.5.3 Avvikelse, korrigerande och förebyggande åtgärder 

  

  Ja/Nej Referens Kommentar 

Finns rutiner för att hantera inträffade eller 
tänkbara avvikelser samt för att vidta 
korrigerande och förebyggande åtgärder? 

      

Anger rutinerna krav för att:       

a)      Identifiera och korrigera avvikelser och 
vidta åtgärder för att mildra deras 
miljöpåverkan? 

      

b)      Undersöka avvikelser, identifiera vad 
som har orsakat avvikelserna och vidta 
åtgärder för att förhindra att avvikelserna 
upprepas? 

      

c)      Utvärdera behov av åtgärder för att 
förhindra avvikelser och vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra att avvikelserna 
inträffar? 

      

d)      Dokumentera resultaten av 
korrigerande och förebyggande åtgärder? 

      

e)      Granska effekten av korrigerande och 
förebyggande åtgärder? 

      

Underhålls dessa rutiner?       

Är åtgärderna ändamålsenliga i förhållande 
till problemets storlek och dess 
miljöpåverkan? 

      

Har organisationen säkerställt att varje 
nödvändig förändring i dokumentationen av 
miljöledningssystemet görs? 
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4.5.4 Redovisande dokument 
  

 Ja/Nej Referens Kommentar 

Finns redovisande dokument i den 
omfattning som behövs för att visa att 
organisationen: 

      

a)      Uppfyller kraven i sitt 
miljöledningssystem?  

      

b)      Uppfyller kraven i ISO 14001 
standarden? 

      

c)      Kan visa vilka resultat de uppnått?       

Underhålls dessa dokument?       

Finns rutiner för de redovisande 
dokumenten för att: 

      

a)      Identifiera?       

b)      Förvara?       

c)      Skydda?       

d)      Återfinna?       

e)      Arkivera?       

f)       Gallra?       

Säkerställs att de redovisande dokumenten 
förblir: 

      

a)      Tydliga?       

b)      Identifierbara?       

c)      Spårbara?       

Underhålls dessa rutiner?       
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4.5.5 Intern revision 

  

 Ja/Nej Referens Kommentar 

Genomförs planerade interna revisioner av 
miljöledningssystemet för att: 

      

a)      Avgöra att det överensstämmer med 
planerade åtgärder för miljöledning och 
kraven i denna standard? 

      

b)      Kontrollera att det införts och 
underhålls på ett riktigt sätt? 

      

c)      Ge ledningen information om resultat 
från revisioner? 

      

Finns ett revisionsprogram som tar hänsyn 
till: 

      

a)      De berörda verksamheternas och 
aktiviteternas betydelse för miljön 

      

b)      Resultat från tidigare revisioner?       

Underhålls detta revisionsprogram?       

Finns det en upprättad revisionsrutin som 
behandlar: 

      

a)      Ansvar och krav för att planera och 
genomföra revisioner? 

      

b)      Rapportera resultat?       

c)      Bevara redovisande dokument?       

d)      Identifiering av revisionskriterier?       

        

e)      Identifiering av omfattning? 

f)       Identifiering av frekvens?       

g)      Identifiering av metoder?       
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 Ja/Nej Referens Kommentar 

Säkerställs objektivitet och opartiskhet vid 
val av revisorer? 

      

  

4.6 Ledningens genomgång 
  

Utvärderar högsta ledningen 
miljöledningssystemet med planerade 
intervall för att säkerställa att det är: 

      

a)      Fortsatt lämpligt?       

b)      Tillräckligt?       

c)      Verkningsfullt?       

Omfattar utvärderingen en bedömning av 
möjligheter till förbättringar? 

      

Behov av ändringar i:       

a)  Miljöledningssystemet       

b) Miljöpolicyn    

c) De övergripande och detaljerade 
miljömålen? 

   

Bevaras de redovisande dokumenten?    

Omfattas underlaget för ledningens 
genomgång: 

   

a) Resultatet från interna revisioner av 
miljöledningssystemet och utvärdering av 
hur organisationen uppfyller lagar och 
andra krav som den berörs av? 

   

b) Information från externa intressenter, 
inklusive klagomål? 

   

c) Organisationens miljöprestanda?    

d) I vilken omfattning övergripande och 
detaljerade miljömål har nåtts? 

   

    e) Status för korrigerande och förebyggande 
åtgärder?  

      

f)  Uppföljning av åtgärder beslutade vid 
ledningens tidigare genomgångar? 
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g)      Förändrade förhållanden, inklusive 
utveckling av lagar och andra krav som kan 
relateras till organisationens miljöaspekter? 

      

h)      Rekommendationer till förbättringar?       

Innehåller resultatet från ledningens 
genomgång beslut och åtgärder som rör 
eventuella förändringar av: 

      

a)      Miljöpolicyn?       

b)      De övergripande och detaljerade 
miljömålen? 

      

c)      Andra delar av miljöledningssystemet?       

 


