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Förord 

Projektet Plattform för Kravrevision har genomförts på uppdrag av Vägverket Region Väst. Kon-

taktperson på Vägverket har varit Anna Kronvall. Arbetet har huvudsakligen utförts av Hanna 

Johansson och Martina Bohlin på WSP Analys & Strategi.  
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Sammanfattning 
Transportköpare följer sällan upp ställda miljö- och trafiksäkerhetskrav på godstransporter vilket 

är ett problem då kraven riskerar att bli verkningslösa utan uppföljning. Det bidrar även till en 

osund konkurrens på transportmarknaden. WSP Analys & Strategi har i denna förstudie undersökt 

om det finns någon befintlig organisation med revisionskompetens som skulle kunna bredda sitt 

verksamhetsområde till att även inkludera uppföljning av ställda miljö- och trafiksäkerhetskrav på 

godstransporter utan att det finns en standard att följa upp mot. Efterfrågan för den här typen av 

tjänst undersöks också bland transportköpare.    

 

I förstudien görs en kartläggning där ett antal olika organisationer och företag med revisionskom-

petens och verksamhet inom närliggande område beskrivs.  Det finns relativt många företag som 

har kompetens inom miljöområdet, såsom olika typer av konsultföretag, certifieringsorgan m.fl. 

Det är dock färre företag som arbetar med frågor kring trafiksäkerhet.   

 

För att ta reda på hur transportköpare arbetar med miljö- och trafiksäkerhetskrav och hur de ser på 

att köpa en extern tjänst för kravuppföljning genomfördes först ett mindre antal intervjuer med 

stora transportköpare.  Intervjuerna visade att transportköparna är medvetna om vikten av att följa 

upp ställda krav, men att uppföljningen trots det varierar. Svaren skiljde sig dock åt när det gäller 

hur transportköparna vill arbeta med uppföljning. Några är positiva till att i framtiden kunna köpa 

en revisionskonsulttjänst, medan andra snarare vill ha någon form av verktyg som stöd för upp-

följningsprocessen.  

 

För att få en kompletterande bild genomfördes även en marknadsundersökning bland 600 företag 

och 200 kommuner. Den visar att det finns ett intresse och en efterfrågan på företag som kan hjäl-

pa transportköpare att följa upp och kontrollera ställda miljö- och trafiksäkerhetskrav, både bland 

företag och kommuner. Kommuner verkar mer intresserade än företag och de minsta kommuner-

na (< 30 000 invånare) är mest positiva.  
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1 Inledning 

1.1 BAKGRUND 

En svaghet som har identifierats på flera olika håll när det gäller transporter är att krav på upp-

handlade godstransporter sällan följs upp. Vägverket Region Väst har jobbat mycket med att få 

transportköpare och transportutförare att arbeta systematiskt med krav på upphandlade godstrans-

porter och uppföljning av kraven, bland annat i olika typer av samverkansgrupper.  

 

En utvärdering genomfördes av Ekosofia AB på uppdrag av Vägverket Region Väst 20031 om hur 

krav från transportköpare görs tydliga för leverantörer, både när det gäller kravformulering, vad 

som händer om kraven inte efterlevs och hur köparen återkopplar till leverantören. Studien följdes 

upp år 20062 och resulterade i ett antal rekommendationer för hur transportköpare bör ställa och 

följa upp krav på godstransporter.    

 

En annan undersökning inom samma område genomfördes under 2007 av WSP Analys & Strate-

gi, även den på uppdrag av Vägverket Region Väst. Den handlade om hur stor andel av transport-

köparna som ställer krav på godstransporter och hur stor andel av dessa som har någon form av 

uppföljning3. Rapporten visar att en stor del av transportköparna inte ställer några krav på trans-

portörerna inom miljö och trafiksäkerhet och att de som ställer krav oftast inte kontrollerar att 

kraven följs. Resultatet beskrivs mer i detalj i kapitel 3.1.  

 

Det är numera vanligt att företag certifierar sina verksamheter inom miljö och kvalitet enligt en 

ISO standard. Det behöver dock inte betyda att företagen arbetar systematiskt med miljö och tra-

fiksäkerhet vid upphandling av godstransporter. För trafiksäkerhet finns i nuläget ingen standard 

att certifiera mot och inom ramen för standarder för miljöledningssystem prioriteras sällan trans-

porter och inköp av transporter. Det tyder på att det finns ett tomrum och där uppföljning av krav 

på upphandlade godstransporter är något som varje transportköpare bör ombesörja själv, men där 

många saknar både tid och kompetens.   

 

1.2 SYFTE 

Studien syftar till att undersöka om det finns ett behov av revisionskonsulter som kan följa upp 

miljö- och trafiksäkerhetskrav som transportköparna ställer vid upphandling av godstransporter. 

Den syftar också till att undersöka om det finns befintliga organisationer som kan bredda sina 

verksamheter till att även omfatta uppföljning av miljö- och trafiksäkerhetskrav på godstranspor-

ter och inte skapa någon helt ny organisation för detta.  

                                                      
1
 Vägverket publikation 2003:152 Utvärdering av miljö- och trafiksäkerhetskrav för godstransporter till 

Saab Automobil, Volvo Car Corporation och Volvo Trucks 
2
 Vägverket publikation 2006:39 Utvärdering av miljö- och trafiksäkerhetskrav för godstransporter ställda 

av Saab Automobil, Volvo Logistics 
3
 Vägverket publikation 2008:141 Andel transportköpare som ställer miljö- och trafiksäkerhetskrav vid 

upphandling av transporter 
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1.3 AVGRÄNSNINGAR OCH DEFINITIONER 

Följande avgränsningar har gjorts inom studien:  

 

○ Studien ger en översiktlig bild av icke ackrediterade företag verksamma inom närliggande 

områden, men tar inte upp specifika företags förutsättningar att bredda sin verksamhet 

inom revisionskonsultområdet.  

 

○ Studien begränsas till att undersöka uppföljning av krav och omfattar inte vilka eventuella 

effekter kravställandet ger.   

 

Med ordet ”revisionskonsult” avses i denna rapport en konsult som kan utföra revi-

sion/kravuppföljning av transportköparnas upphandlingskrav på godstransporter inom miljö och 

trafiksäkerhet. Det förutsätts att man förutom en god revisionskompetens och kunskap om miljö 

och trafiksäkerhet även har god kännedom om transportbranschen.  
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2 Upphandlingsprocessen 

2.1 SYSTEMATISKT ARBETE MED UPPHANDLING  

Ett systematiskt arbete med upphandling omfattar fyra olika delar; att ställa krav, att följa upp att 

kraven har uppfyllts, utvärdera vilka effekter kraven får samt stämma av effekterna mot uppsatta 

mål. I en upphandlingsprocess som syftar till att arbeta mot kontinuerlig förbättring krävs att alla 

delar inkluderas, se Figur 1.4  

 

 
 

 

Figur 1: Upphandlingsprocessen 

 

Ett krav som inte följs upp är inte lika värdefullt för de berörda eftersom det orsakar irritation, 

förlorar i trovärdighet och kan vara en källa till osund konkurrens inom transportnäringen. Trans-

portörer som lägger ner extra tid och resurser på att följa upphandlingskrav vill att beställaren 

kontrollerar detta, så att inte konkurrerande transportörer som inte följer kraven gynnas. Det blir 

också svårt att redovisa vilka effekter upphandlingskraven får om ingen uppföljning genomförs. 

Det slås bland annat fast i rapporten Upphandlingskrav för entreprenadmaskintjänster5. Där man 

menar att krav är en del av ett system, men att kraven i sig inte ger någon nytta per automatik. 

2.2 ATT STÄLLA KRAV 

Krav kan ställas på olika sätt, antingen på vad som skall uppnås, vilka ramar som finns för ge-

nomförandet eller genom att anvisa om hur man skall agera för att uppfylla kravet. Man skiljer på; 

 

 Specificerade krav  

 Funktionskrav 

 

Specificerade krav är den vanligaste typen av krav och talar om hur man skall göra för att uppnå 

ett krav. Exempel på detta är krav på utbildning i sparsam körning, att använda ett visst bränsle, 

en viss storlek av fordon eller en lägsta nivå på euroklass. Det är oftast lättare att kontrollera efter-

                                                      
4
 Miljöstyrningsrådet rapport 2008:E1 Marknadsanalys: Miljöanpassad upphandling av godstransporter 

5 Utdrag ur ”Upphandlingskrav för entreprenadmaskintjänster samt för transporttjänster med tunga fordon med 

särskilt låga utsläpp”, redovisning av uppdrag som gavs i Vägverkets regleringsbrev för 2006 

Krav Effekt 
Avstämning 

mot mål 
Uppföljning 
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levnaden av och förstå specificerade krav, men samtidigt kan de minska leverantörens möjligheter 

att optimera sin egen verksamhet.  

 

Funktionskrav innebär att man ställer krav på vad man vill uppnå och inte hur det skall uppnås. 

Ett exempel på detta är att ställa krav på redovisning av bränsleförbrukning för uppdraget och se-

dan sätta upp mål för hur stor sänkning av bränsleförbrukningen som skall göras. Det ger leveran-

tören större flexibilitet att själv välja bästa lösningen. Det är dock svårare att följa upp att funk-

tionskrav uppfylls då det kräver en annan typ av mätning och redovisning.   

2.3 UPPFÖLJNING AV KRAV 

Kontroll och uppföljning av miljö- och trafiksäkerhetskrav ställda av transportköpare kan ske i tre 

olika nivåer:  

 

 Självkontroll: Transportören genomför en egenkontroll och skickar sedan ett intyg till 

transportköparen att ställda krav har uppfyllts.  

 

 Andraparts kontroll: Transportköparen ställer krav och följer själv upp dem. Det kan vara 

en fördel då det redan finns en befintlig kontakt mellan köpare och utförare.  

 

 Tredjeparts revision 

En tredjepartsrevision innebär att revisionen utförs av ett externt anlitat företag. Revi-

sionsföretaget kan sedan vara ackrediterat eller icke ackrediterat. Skillnaden är att ackre-

diterade företag kontrolleras av SWEDAC, som är Styrelsen för ackreditering och teknisk 

kontroll. 

 

2.4 VANLIGA KRAV 

Det saknas gemensamma riktlinjer för kravställandet på godstransporter. Olika transportköpare 

ställer olika krav. Det finns dock ett antal miljö- och trafiksäkerhetskrav som ofta återkommer i 

upphandling och här följer ett urval av dessa.   

Urval av miljökrav 

Krav på miljöplan och övrigt miljöarbete kan innebära att företaget måste ha en miljöpolicy 

och/eller bedriva ett aktivt internt miljöarbete, t.ex. genom att företaget har identifierat sina mest 

miljöpåverkande verksamheter och att en handlingsplan för hur dessa ska hanteras har tagits fram. 

Transportköpare kan också ställa krav på att leverantören skall ha ett strukturerat och dokumente-

rat miljöarbete som är öppet för granskning eller att leverantören skall vara certifierad enligt ISO 

14001 eller motsvarande. Ofta ställs också krav på att chaufförer ska ha genomgått utbildning i 

sparsam körning eller att personal ska ha genomgått en allmän miljöutbildning för att få en grund-

läggande förståelse för miljöfrågor.  

 

I upphandling av godstransporter kan transportköpare även ställa särskilda krav på fordon, t.ex. 

avgaskrav, vilket innebär att fordon som används inte får vara äldre än ett visst antal år eller ska 

klara utsläppsnivåerna motsvarande en viss euroklass. Det kan också ställas krav på att ett särskilt 
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bränsle skall användas, t.ex. MK1 diesel, diesel med 5 % RME inblandning eller att förnyelsebara 

bränslen skall användas i första hand. Transportköparen kan också kräva att bränsleförbrukningen 

och således utsläppen av koldioxid ska minska med ett visst antal procent per år eller inte vara 

högre än ett visst antal liter/ton per år. För att klara att bevisa den typen av krav kan olika former 

av extrautrustning underlätta, t.ex. bränsleuppföljningssystem, tvåkortssystem vid tankning etc.  

 

Det ställs även krav på att oljor och smörjmedel skall uppfylla särskilda kriterier för miljömärk-

ning, att däcken skall vara HA-oljefria och att kylaggregat skall drivas på koldioxid etc.  

Urval av trafiksäkerhetskrav 

Ett krav som kan ställas av transportköparen när det gäller trafiksäkerhet är att det ska finnas en 

trafiksäkerhetspolicy som företaget aktivt arbetar med. Som regel brukar det även som en lägsta 

nivå ställas krav på att transportören skall följa lagen när det gäller användning av bilbälte och 

kör- och vilotider. Leverantören brukar även få tillhandahålla kopior och intyg på gällande hand-

lingar såsom körkort mm till transportköparen. Vissa transportköpare ställer även krav på att leve-

rantörernas chaufförer skall genomföra årliga hälsokontroller.  

 

Det ställs även trafiksäkerhetskrav på leverantörernas fordon, såsom att det ska genomföras extra 

bromstester för att säkerställa att bromsfunktionen på lastbilen fungerar acceptabelt. Det kan även 

ställas krav att det skall finnas särskild utrustning för lastsäkring och/eller alkolås.  

Andra typer av krav och verktyg vid upphandling 

QIII  

LO och NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande) har i ett samarbete med SNF 

(Svenska Naturskyddsföreningen) utvecklat ett bedömningssystem för tunga vägtransporter. Ut-

vecklingen startade 2003 och har resulterat i ett benchmarkingsystem för arbetsmiljö, trafiksäker-

het och miljö som kallas QIII. QIII delfinansieras av Vägverket, Folksam, Länsförsäkringar och 

Trygg Hansa. Målet med QIII är att påverka transportköpare till att i högre grad ställa krav på sina 

transportörer i upphandlingen.  De krav som transportköparna ställer på transportörerna bedöms 

och betygssätts av QIII. En stjärnklar bedömning fås om man uppnår minst en stjärna av maximalt 

fem.  

 

QIII omfattar en enskild upphandling av transporter och inte ett helt företags systematiska arbete 

med transportupphandlingar. Till sin hjälp har QIII en systemhandbok i vilken de olika miljö- och 

trafiksäkerhetskraven beskrivs. Utöver de så kallade baskraven, som t.ex. ”finns trafiktillstånd och 

relevanta försäkringar” och ”följs lagar och avtal”, bedöms även aspekter kring arbetsmiljö, tra-

fiksäkerhet och miljö.6 QIII: s bedömningar inom miljö- och trafiksäkerhetsområdet omfattar krav 

på: 

 Utsläpp till luft 

 Effektivare drivmedelsanvändning 

 Utsläpp av miljöstörande ämnen 

 Hastighet  

 Säkra fordon 

                                                      
6
 QIII (2008-01-25): www.q3.se  

http://www.q3.se/
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 Alkohol och droger 

 

Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier 

Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier hette från början ”EKU-verktyget” och utvecklades av 

en delegation som tillsattes av regeringen 1998. De skulle vara ett stöd till upphandlande organi-

sationer när det gällde kravställandet inom miljö- och trafiksäkerhetsområdet. Kriterierna för 

godstransporter omfattade bara vägtransporter. År 2003 togs EKU-verktyget över av Miljöstyr-

ningsrådet och utformades till Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för godstransporter. Just 

nu pågår ett arbete med att revidera kriterierna och det beräknas bli klart i början på 2009. De kri-

terier som nu finns tillgängliga togs alltså fram under den tidigare utvecklingen av EKU-verktyget 

och Miljöstyrningsrådet poängterar att dessa kriterier inte har genomgått den kvalitetssäkrings-

process som används idag. Eftersom kriterierna är under omarbetning ges i föreliggande rapport 

inga exempel på krav.7 

 

Forum för hållbara transporter 

Forum för Hållbara Transporter är ett samarbete mellan Vägverket och sex stora transportköpare. 

Syftet är att gemensamt försöka förankra godstransporter på företagens hållbarhetsagenda då före-

tagens godstransporter påverkar både säkerhet och miljö.  

 

Företagen som tillsammans med Vägverket driver Forum för hållbara godstransporter är Perstorp 

AB, Stena Recycling AB, Strålfors AB, Trelleborg Industri AB, Preem Petroleum AB och Södra. 

 

Samarbetet har resulterat i ett webbaserat verktyg som kallas Systole och fungerar som ett hjälp-

medel för transportköpare när det gäller att ställa krav på miljö och trafiksäkerhet vid upphandling 

av godstransporter. Systole är uppdelat i bedömningsgrunder (vilka inkluderar miljö och trafiksä-

kerhet). Varje bedömningsgrund är uppdelad i kravgrupper som har flera kravnivåer (1 – 7). De 

stegrade kravnivåerna gör verktyget flexibelt och innebär att köparen kan ställa rimliga krav på 

sina transportörer för att framåt, tillsammans avancera till högre nivåer. Systole lanserades som en 

webbapplikation 2008 .8 

                                                      
7
 Miljöstyrningsrådet (2008-01): www.msr.se  

8
 Forum för hållbara transporter (2008-07-10): www.transportupphandling.se  

http://www.msr.se/
http://www.transportupphandling.se/
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3 Transportköparnas efterfrågan  

3.1 TIDIGARE STUDIER 

En tidigare studie framtagen av WSP Analys & Strategi på uppdrag av Vägverket Region Väst 

undersökte hur stor andel av transportköparna som ställer krav på transporter och hur många som 

genomför någon form av uppföljning9. Undersökningen omfattade ett urval på 550 grossist- och 

industriföretag med fler än 5 anställda i Västra Götaland, Hallands- och Värmlands län samt 251 

åkerier inom samma område. Resultatet visar att en stor del av transportköparna inte ställer några 

krav på sina godstransporter inom miljö och trafiksäkerhet, se Figur 2. Undersökningen visar ock-

så att det finns ett betydande gap mellan andelen som ställer krav och uppföljning av kraven.   

 

Andel transportköpare som ställer samt följer upp krav
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Figur 2: Andel transportköpare som ställer och följer upp krav
10

  

 

Svaren från åkerierna skiljer sig till stor del från transportköparnas svar.  

67 % av åkerierna upplever att det ställs krav från transportköparna att det ska finnas en miljöpo-

licy och 63 % att det ska finnas en trafik- och säkerhetspolicy, vilket är mer än dubbelt så mycket 

som transportköparna själva anger (28 % respektive 23 %). De upplever dock inte att uppföljning 

av kraven sker i lika hög grad, 45 procent när det gäller miljöpolicy och 46 procent när det gäller 

trafik- och säkerhetspolicy, se Figur 3. En möjlig förklaring till skillnaden i svar kan vara att de 

transportföretag som engagerar en stor andel av åkerierna ställer krav på utförarnivå oavsett om 

deras kunder, d.v.s. transportköparna gör det.   

                                                      
9
 Vägverket publikation 2008:141 Andel transportköpare som ställer miljö- och trafiksäkerhetskrav vid 

upphandling av transporter 
10

 Ibid. 
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Andel åkerier som anser att det ställs krav samt att kraven följs upp
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Figur 3: Andel åkerier som anser att det ställs krav och att uppföljning av kraven sker
11

 

 

Det väsentliga är dock att både transportköpare och åkerier till stor del är eniga om att det råder en 

relativt stor differens mellan att ställa och följa upp krav och det bidrar till att skapa irritation och 

en osund konkurrens inom transportbranschen, vilket nämndes tidigare.  

 

För att komplettera tidigare nämnda studie och undersöka transportköparnas syn på revisionskon-

sulter har dels ett mindre antal intervjuer med stora transportköpare genomförts och dels en mark-

nadsundersökning bland ett större antal företag och kommuner, vilket beskrivs närmare i kapitel 

3.2 samt 3.3.    

 

3.2 INTERVJUER MED TRANSPORTKÖPARE 

Metod 

För att undersöka efterfrågan av revisionskonsulter bland transportköpare lite närmare har inter-

vjuer genomförts med fem olika företag. Företagen är från skilda branscher, såsom tillverkning, 

textil och grossistverksamhet etc. Urvalet har gjorts slumpmässigt och gemensamt för företagen är 

att de köper mycket transporter. Företagen bör endast ses som representativa för dem själva på 

grund av det begränsade antalet intervjuer. Det bör också påpekas att de företag som har tagit sig 

tid och deltagit i intervjuerna troligen är intresserade av dessa frågor, vilket sannolikt avspeglas i 

deras svar.   

                                                      
11

 Ibid. 
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Miljö- och trafiksäkerhetskrav  

De intervjuade företagen skiljer sig åt när det gäller huruvida de ställer miljö- och trafiksäkerhets-

krav vid upphandling av godstransporter eller inte. De bedriver ett aktivt miljöarbete och flera av 

företagen är certifierade enligt ISO 14001. Det verkar dock finnas en viss osäkerhet bland flera 

företag när det gäller vilka miljökrav de ska ställa och flera av dem känner att de skulle behöva 

någon form av stöd i detta arbete. Ett av de intervjuade företagen har använt sig av QIII: s verktyg 

för att ställa miljö- och trafiksäkerhetskrav.  

 

Ett krav som återkommer på flera företag är att leverantörerna skall vara ISO certifierade enligt 

14001 eller motsvarande miljökrav. När det gäller trafiksäkerhetskrav är bilden något varierande, 

två av företagen ställer inte några trafiksäkerhetskrav alls, medan de andra tre gör det i någon 

mån. Det bör tilläggas att företagen har kommit olika långt när det gäller de här frågorna, men de 

är aktuella och flera av företagen befinner sig mitt i arbetet med att se över både sina miljö- och 

trafiksäkerhetskrav.  

Uppföljning av krav  

När det gäller uppföljning av kraven, så är det egentligen bara ett företag som säger sig följa upp 

kraven noggrant. Företaget ifråga kontrollerar sina leverantörer flera gånger per år genom att åka 

ut och besöka dem och begär in emissionsdata varje kvartal. Det är ett resurskrävande jobb, men 

hela företaget genomsyras av ett aktivt miljöengagemang enligt den intervjuade och därför hante-

ras det som en självklar del i arbetet med godstransporter.  

 

De andra företagen har egentligen ingen direkt uppföljning av sina krav, vilket kan ha flera olika 

orsaker. Ett av företagen menar att problemet när det gäller uppföljningen är att tiden inte räcker 

till, trots att viljan att följa upp kraven finns.    

 

Ett annat företag träffar sina transportörer flera gånger per år för att diskutera pris och möjliga 

förbättringsåtgärder, men ibland tas även frågor kring miljö upp. De genomför dock ingen enskild 

uppföljning av särskilda krav, utan på dessa möten förs en mer övergripande diskussion.  

 

Ett av de intervjuade företagen ligger precis i startgroparna både vad gäller själva kravställningen 

och uppföljningen av kraven, men planerar att redan i upphandling och avtalsskrivning ta upp hur 

kontroll av kraven kommer att ske. Nu ställs krav på att leverantörerna skall vara miljöcertifierade 

och detta följs upp genom att det intervjuade företaget begär in kopior på certifikaten.  

 

Slutligen finns det ett företag som ställer relativt omfattande krav på sina godstransporter, men 

befinner sig liksom företaget ovan i startgroparna och har inte hunnit komma till arbetet med upp-

följning av kraven ännu. De känner att det skulle vara bra att få någon sorts stöd i uppföljningsar-

betet, då det finns en osäkerhet i hur man ska följa upp kraven relaterat till bl.a. om alla krav mås-

te följas upp samtidigt eller hur ofta uppföljning måste ske. 

 

Sammanfattningsvis anser alla de intervjuade företagen att uppföljning är viktigt och de flesta tror 

att deras transportörer skulle uppskatta en bättre uppföljning av kraven. Trots det följer bara ett av 

de fem företagen upp att kraven efterlevs och ett annat av företagen har precis påbörjat sitt upp-

följningsarbete.  
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Om revisionskonsulter 

Intervjuerna visar att det finns en blandad syn på den här typen av uppföljningstjänst. Tre av före-

tagen är positivt inställda och de tror att det finns ett stort behov av hjälp med detta arbete. De tror 

också att en tredjepartsgranskning skulle öka trovärdigheten i företagens miljöarbete. Företagen 

menar även att betalningsviljan är relativt hög om det tros gynna dem i deras miljöprofilering. De 

är också väl medvetna om att det kostar att ta in extern kompetens och påpekar att exempelvis en 

ISO certifiering kostar mycket.  

 

Flera av företagen menar att det skulle vara det enda sättet för mindre företag att kunna följa upp 

ställda miljö- och säkerhetskrav, då det inte finns utrymme för att anställa någon för just den 

tjänsten.  

 

Två av de intervjuade företagen är dock mer tveksamma till att ta in extern kompetens. Det ena 

företaget menar att de ändå skulle få lägga ner mycket resurser i form av tid och kunskap för att 

sätta igång en extern part och därför tror de inte att man skulle tjäna så mycket tid på det. Då tror 

de att det kanske är bättre att göra det själv. De påpekar också att om företaget vill ha en tydlig 

miljöprofil bör uppföljning av krav vara något som prioriteras internt på företaget.   

 

Det andra företaget ser ett problem i att ta in en extern part för att gå igenom leverantörsavtal, då 

de anser att det är en sak mellan köparen och säljaren och inte något som företaget gärna visar 

upp. De tror att det skulle vara bättre om Vägverket erbjuder stöd till företagen så att de själva kan 

arbeta med uppföljning av kraven. Ett förslag är att det tas fram någon typ av uppföljningsverktyg 

eller checklista som företagen kan använda sig utav. Ett alternativ till detta skulle dock enligt fö-

retaget kunna vara att koppla det till ISO systemet så att miljö- och kvalitetsrevisorer kan genom-

föra uppföljningar av transportavtalen. Eftersom dessa revisorer redan är insatta i företagets verk-

samhet skulle det enligt det intervjuade företaget kännas bättre än att exempelvis ta in en extern 

konsult.   

 

Företagen är överens om att frågor kring miljö- och trafiksäkerhet måste förankras i hela verk-

samheten och inte bara hanteras av en ensam miljöchef eller liknande. Det måste finnas ett samar-

bete mellan miljö, inköp och logistik för att arbetet ska få betydelse och ge några märkbara effek-

ter. Miljö- och trafiksäkerhet måste hanteras på samma sätt som ekonomi och kvalitet och aktivt 

införlivas i verksamheten. Uppföljning av krav måste finnas med som en del i upphandlingen och 

avtalsskrivningen menar flera av de intervjuade.  

Trovärdighet 

Frågan om och hur en tredjepartsrevision av företagets miljö- och trafiksäkerhetskrav skulle ha 

någon betydelse för företagets miljöprofil diskuterades med de intervjuade. Flera av de intervjua-

de menade att det behövs någon form av intyg eller certifikat som visar att en tredjepartsrevision 

har genomförts. En menade att om Vägverket själva stod bakom någon typ av certifikat skulle det 

väga minst lika tungt som en ISO certifiering och företaget skulle kunna få stor nytta av det i sin 

miljöprofil medan en annan inte trodde det spelade så stor roll vem som hade utfärdat certifikatet 

utan bara att det var utfärdat av en oberoende part.  
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En annan synpunkt som framfördes var att ett certifikat inte betyder särskilt mycket om inte före-

taget som fått certifikatet är duktiga på att visa upp det. Om företaget själva meddelar sina kunder 

att man ställer miljö- och trafiksäkerhetskrav och noggrant kontrollerar att de följs upp, så betyder 

det lika mycket som ett certifikat från en tredjepart.  

 

Sammanfattande resultat 

Sammanfattningsvis gav intervjuerna med transportköparna inget entydigt svar utan varierade 

från företag till företag. Några av dem tror att möjligheten att kunna ta en extern revisionskonsult 

skulle öka förutsättningarna till kravuppföljning, särskilt för små- och medelstora företag, medan 

andra hellre skulle vilja ha någon form av stöd i sitt interna arbete för att själva kunna utföra upp-

följning på ett bättre sätt. 

3.3 MARKNADSUNDERSÖKNING BLAND TRANSPORTKÖPARE 

Metod 

För att komplettera resultaten från intervjuerna och ge en bredare bild kring den aktuella frågan 

baserat på ett större urval transportköpare genomförde marknadsundersökningsföretaget Linfab på 

uppdrag av Vägverket Region Väst en marknadsundersökning bland 600 företag och 200 kom-

muner.   

 

Bland företagen svarade 469 st. på frågor, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 79 % (se Tabell 1) 

och 153 av kommunerna, vilket ger en svarsfrekvens på 77 % (se Tabell 2). Intervjuerna med fö-

retagen gjordes mellan den 2-18 september 2008 och kommunerna mellan den 18-25 september 

2008.  

 

Kommunerna klassificerades i tre grupper beroende på antal invånare; stora kommuner >100 000 

invånare, medelstora kommuner 30 000<100 000 invånare och små kommuner < 30 000 invånare. 

 

Tabell 1: Marknadsundersökning med företag 

Antal
Bruttourval 600
Naturligt bortfall 5
Nettourval 595
Antal svar 469
Svarsfrekvens (%) 79
Antal företag som köper godstransporter 282  
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Tabell 2: Marknadsundersökning kommuner 

Antal invånare >100 000 30 000- 

100 000

<30 000 Totalt

Bruttourval 13 58 129 200
Naturligt bortfall 0 0 0 0
Nettourval 13 58 129 200
Antal svar 11 43 87 153
Svarsfrekvens (%) 85 74 67 77  
 

Andel företag som ställer och följer upp krav 

Resultaten från intervjuerna med företag och kommuner kommer att redovisas var för sig. När det 

gäller företagen så ställer knappt 60 % av de företag som köper godstransporter miljö- och trafik-

säkerhetskrav vid upphandling och lite drygt hälften av dessa följer upp att kraven efterlevs (ca 35 

%), se Figur 4. Det är en betydligt högre andel som anger att de både ställer och följer upp krav än 

i tidigare marknadsundersökningar bland transportköpare, som nämndes i kapitel 3.1. Skillnaden 

kan bero på att de båda undersökningarna inte var utformade på samma sätt när det gäller svarsal-

ternativ. Det kanske är lättare för en transportköpare att svara ja på den lite mer öppna frågan 

”Ställer du miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av godstransporter” än att ta ställning 

till ett större antal alternativ om hur man faktiskt ställer krav.  

 

Andel företag som ställer och följer upp krav

0% 20% 40% 60% 80%

1

Ställer krav

Följer upp krav

 

Figur 4: Andel företag som ställer - och följer upp miljö- och/eller trafiksäkerhetskrav vid upphandling av 
godstransporter  

Andel kommuner som ställer och följer upp krav 

När det gäller kommuner anger 100 % av de stora kommunerna att de ställer krav och drygt 60 % 

av dem följer upp att kraven efterlevs. Bland de medelstora kommunerna anger 98 % att de ställer 

krav och knappt 80 % att de följer upp kraven. Bland de små kommunerna anger ca 90 % att de 

ställer krav och knappt 70 % att de följer upp kraven (se Figur 5). De stora kommunerna ställer 

alltså i högre utsträckning krav medan de medelstora och mindre kommunerna är bättre på att föl-

ja upp att de krav som ställs efterlevs.  
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Andel kommuner som ställer och följer upp krav
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Figur 5: Andel kommuner som ställer och följer upp krav 

Hur sker uppföljning av krav på företagen 

Bland de företag som följde upp krav anger knappt 50 % att de begär in dokumentation från 

transportörerna, drygt 5 % att de genomför enkätstudier, drygt 10 % att de genomför egna revi-

sioner och 0 % anlitar externa företag för uppföljning. Majoriteten, drygt 50 %, anger att de 

genomför revisioner på annat sätt, se Figur 6.  

Hur kraven följs upp på företag 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Annat sätt

Anlitar företag som

gör revisioner

Genom egna

revisioner

Via enkät

Begär in

dokumentation

 

Figur 6: Fördelning mellan olika sätt att följa upp krav på företag (obs. ett företag kan följa upp krav på flera 
olika sätt) 

 

Revisioner på annat sätt kan innebära en rad olika saker men de mest frekvent förekommande 

som nämns i intervjuerna med företagen är:  

 

”Alla de transportörer som vi anlitar är ISO certifierade eller motsvarande vilket säkerställer att 

de uppfyller de krav som vi ställer”.  

 

”Vi får automatiskt information från de transportörer som vi anlitar.” 
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”Genom samtal med transportören.” 

 

”Vi genomför inspektioner och gör stickprov på plats hos transportörerna.” 

 

”Vi genomför kontinuerligt möten med transportörerna där de får redovisa hur de lever upp till 

kraven.” 

 

”Vi tar reda på vilka bilar de kör med och undersöker sedan själva utsläpp etc.” 

 

”Vi pratar med chaufförerna” 

 

”Vi begär in statistik över utsläpp och andra dokument om miljöpolicys och liknande.” 

 

”Leverantörsutvärderingar utförs regelbundet.” 

 

”Vi arbetar tillsammans med Vägverket och gör uppföljningar med deras kravspecifikationer”.  

 

Många av de redovisade svaren skulle passa in under några av de andra alternativen såsom 

genomför egna revisioner, begär in dokumentation o.s.v. men av någon anledning har de klassats 

som annat sätt. Det tycks finnas en stor tilltro till ISO certifieringar och andra typer av certifie-

ringar och kan transportörerna visa upp en certifiering behövs ingen mer kontroll. Många företag 

får även information automatiskt från transportörerna utan att de själva behöver efterfråga det.  

Hur sker uppföljning av krav på kommunerna 

Bland de kommuner som följer upp krav anger majoriteten oavsett antal invånare att de följer upp 

krav på ”annat sätt”. De större kommunerna verkar dock i något högre grad följa upp krav genom 

att begära in dokumentation eller genomföra egna revisioner hos transportörerna. 6 % av de mel-

lanstora kommunerna har angett att de anlitat externt företag för uppföljning av krav medan ingen 

av de stora eller små kommunerna har gjort det. Det verkar vara få kommuner som följer upp krav 

via enkät.  
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Hur kraven följs upp bland kommuner 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Annat sätt

Anlitar företag som

gör revisioner

Via enkät

Genom egna

revisioner

Begär in

dokumentation

>100 000 

30 000<100

000 

<30 000 

 

Figur 7: Fördelning mellan olika sätt att följa upp krav på kommuner (obs. att en kommun kan följa upp krav 
på flera olika sätt) 

 

När det gäller kommunernas svar på vad uppföljning på annat sätt innebär exemplifierar följande 

svar de mest frekvent förekommande svaren:  

 

”Vet ej, det sköter varje avdelning själva.”  

 

”Genom täta kontakter med transportörerna” 

 

”Genom avtalsrevisioner” 

 

”Vi kollar klassningar på motorer och bränsle” 

 

”Vi gör miljöbokslut” 

 

”Vi har ett eget system för uppföljning” 

 

”Vi följer Vägverkets krav” 

 

Kommunernas svar liknar till viss del företagens svar när det gäller förklaringar på hur de följer 

upp krav på annat sätt. Vissa skulle kunna klassas som genomför egna revisioner eller begär in 

dokumentation men har av någon anledning inte blivit det. Ett vanligt sätt som kommunerna tycks 

följa upp krav på är genom samtal med transportörerna, vilket kanske kan ifrågasättas om det 

verkligen bör ses som en uppföljning. Möten med leverantörerna är också ett vanligt sätt för 

kommunerna att arbeta med uppföljning.   

Företagens inställning till revisionskonsulter för kravuppföljning 

Figur 8 visar hur de intervjuade företagen svarade på frågan om huruvida de skulle kunna tänka 

sig att anlita ett externt företag för uppföljning av miljö- och/eller trafiksäkerhetskrav på gods-
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transporter. De företag som är mest negativt inställda till en kravuppföljningstjänst återfinns bland 

de företag som inte ställer några krav idag, 71 % svarar nej inte alls troligt och 5 % nej inte sär-

skilt troligt. De företag som är mest positiva till att köpa en extern tjänst för uppföljning av miljö- 

och/eller trafiksäkerhetskrav är de företag som ställer krav men som inte följer upp kraven idag. 

Där anger 11 % att ja, mycket troligt att de skulle anlita en extern tjänst och 24 % att ja, ganska 

troligt. Även bland företag som följer upp krav idag är andelen positiva tillsammans 35 % men 

andelen som anger alternativet ja, mycket troligt är något lägre än bland den grupp som inte följer 

upp krav.  

 

Andel företag som skulle kunna tänka sig att anlita en extern tjänst för 

kravuppföljning
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Figur 8: Andel företag som skulle kunna tänka sig att anlita en extern tjänst för kravuppföljning 

 

33 % av de intervjuade företagen anger att de skulle börja ställa krav om det fanns en extern tjänst 

anpassad för deras krav och till ett rimligt pris, se Figur 9. Vad som anses vara ett rimligt pris va-

rierar troligen mellan olika företag och från person till person och en exakt definition har inte ta-

gits fram inom studien. Anledningen till att det nämns är för att undvika svar som ja om det inte 

är för dyrt som ofta tenderar att bli ett vanligt svar annars.   
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Andel företag som skulle ställa krav om det fanns en extern 

tjänst för uppföljning att köpa anpassad för deras krav? 

Ja

33%
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67%

 

Figur 9: Andel företag som skulle ställa krav om det fanns en extern tjänst för uppföljning  

 

Kommunernas inställning till revisionskonsulter för kravuppföljning 

Andelen kommuner som skulle kunna tänka sig att anlita en extern tjänst för att följa upp miljö- 

och/eller trafiksäkerhetskrav på godstransporter framgår av Figur 10. Överlag är kommunerna 

mer positivt inställda till en kravuppföljningstjänst än företagen. Liksom för företagen är de 

kommuner som inte följer upp krav idag de som är mest positiva. Där anger 20 % ja, mycket tro-

ligt och 54 % ja, ganska troligt att de skulle köpa en sådan tjänst. De som är mest negativa är 

även här de kommuner som inte ställer miljö- och/eller trafiksäkerhetskrav idag. 45 % bland dessa 

anger nej, inte alls troligt att de skulle anlita en sådan tjänst.  

 

Andel kommuner som skulle kunna tänka sig att anlita en extern tjänst 
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Figur 10: Andel kommuner som skulle kunna tänka sig att anlita en extern tjänst för kravuppföljning 
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Inställningen till en extern kravuppföljningstjänst bland olika stora kommuner framgår av Figur 

11. De mindre kommunerna tycks vara mer positivt inställda till en kravuppföljningstjänst. 15 % 

anger ja, mycket troligt och 45 % ja, ganska troligt till att köpa en sådan tjänst. Bland de stora 

kommunerna anger 27 % ja, mycket troligt och 27 % ja, ganska troligt. En relativt stor andel, 27 

%, anger att de inte vet, vilket kan tyda på att det har varit svårare att nå rätt person på de större 

kommunerna än de små.  

 

Andel kommuner fördelat på antal invånare som skulle kunna tänka 
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Figur 11: Andel kommuner fördelat på antal invånare som skulle kunna tänka sig att anlita en extern tjänst 
för kravuppföljning 

 

Bland de kommuner som inte ställer miljö- och/eller trafiksäkerhetskrav vid upphandling av gods-

transporter anger 55 % att de skulle börja ställa krav om de kunde köpa en extern tjänst för krav-

uppföljning, medan 45 % anger att de inte skulle börja ställa krav. Detta visas i figur 12. 
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Figur 12: Andel kommuner som skulle ställa krav om det fanns en extern tjänst för uppföljning 
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Sammanfattande resultat 

Bland de företag som köper godstransporter ställer 58 % krav på miljö- och/eller trafiksäkerhet 

vid upphandlingen och 36 % följer upp att kraven efterlevs. 30 % anger att det skulle vara mycket 

eller ganska troligt att de skulle anlita en extern tjänst för kravuppföljning om det fanns till ett 

rimligt pris, se figur 13.  
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Figur 13: Sammanfattade resultat från de företag som köper godstransporter  

 

Bland kommunerna så anger 100 % att de köper godstransporter, mellan 85-100 % att de ställer 

krav och 60 till knappt 80 % att de följer upp att kraven efterlevs.  En stor andel, mellan 50-60 %, 

anser att det är mycket eller ganska troligt att de skulle anlita en extern tjänst för kravuppföljning 

om en sådan fanns till ett rimligt pris (se Figur 14).  
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Figur 14: Sammanfattande resultat från samtliga intervjuade kommuner 
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Bland de företag och kommuner som inte ställer miljö- och/eller trafiksäkerhetskrav anger 33 % 

av företagen och 55 % av kommunerna att de skulle börja ställa krav om det fanns en extern tjänst 

för uppföljning.  
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4 Kartläggning av revisionsföretag 

Syftet med den här studien var tvådelat. Dels var det att undersöka behovet av och efterfrågan på 

en extern tjänst för kravuppföljning och det har beskrivits tidigare i rapporten. Det var också att 

undersöka om det finns företag och organisationer som arbetar med närliggande frågor och såle-

des har kompetens inom området som skulle kunna utöka sina verksamheter till att även omfatta 

uppföljning av miljö- och/eller trafiksäkerhetskrav på godstransporter. Detta kapitel omfattar dels 

en genomgång av aktuella standarder som certifieringsorgan och deras revisorer certifierar mot 

som på något sätt berör området miljö- och/eller trafiksäkerhet och dels en kartläggning av befint-

liga organisationer och företag som har systematik och kompetens för att kunna utföra oberoende 

revisioner.   

4.1 AKTUELLA STANDARDER 

Det finns en grundläggande skillnad mellan upphandlingskrav och krav som baseras på en stan-

dard. Upphandlingskrav är unika och de transportköpande företagen väljer själva vilka krav de 

vill ställa. Standarder är fastställda kravlistor som ger anvisningar om hur företag organiserar, föl-

jer upp, utvärderar och redovisar sitt arbete med exempelvis miljö och/eller kvalitet och samma 

krav gäller överallt, oavsett företag.  

 

Här följer ett begränsat urval av befintliga och kommande standarder med koppling till studien12.  

 

ISO 14001 

Standard för miljöledningssystem där arbetet inriktas mot förebyggande åtgärder som omfattar 

hela verksamhetens funktioner 

ISO 14001 är en standard för miljöledningssystem som ska underlätta för företag och organisatio-

ner att bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete.  

Standarden ger anvisningar om hur företag kan organisera, följa upp, utvärdera och redovisa sitt 

miljöarbete. Miljöaspekter i produktutvecklingen, hur man beskriver produkters miljöegenskaper 

samt en gemensam terminologi för området är andra standarder som ingår i gruppen av standarder 

i ISO 14000-serien13.  

 

EMAS 

System för miljöstyrning där arbetet inriktas mot förebyggande åtgärder som omfattar alla före-

tagets funktioner 

EMAS är EU: s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning. Det är öppet för alla typer av verk-

samheter och syftet är främst att stimulera företag och organisationer att utveckla sitt miljöarbete 

på ett systematiskt och enhetligt sätt, utöver gällande lagkrav. Det ska ske genom ett detaljerat 

program med klart definierade mål, åtgärdsprogram och utvärdering av alla essentiella miljöför-

hållanden som berörs av verksamheten. Beskrivningen av hur ett miljöledningssystem skall se ut 

inom ramen för EMAS är likvärdigt med kraven för ISO 14001.14 

                                                      
12

 SIS (2008-02-01): www.sis.se  
13

 Ibid. 
14

 EMAS (2008-04-21): http://www.emas.se/shortemas.asp  

http://www.sis.se/
http://www.emas.se/shortemas.asp
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ISO 9000 

En serie av standarder för kvalitetssystem med styrning av samtliga företagsfunktioner 

Ett kvalitetsledningssystem är ett verksamhetssystem där alla aktiviteter i en organisation påver-

kar kvaliteten på företagets produkter eller tjänster. Det innebär att det ska finnas en uppbyggd 

struktur för hur man arbetar med kvalitetsfrågor i företaget.  

 

Att systemet följs och fungerar säkerställs genom internrevision. Om företaget vill certifiera sig 

för att få ett ”erkännande” av sitt arbete med ledningssystem krävs det att ackrediterade certifie-

ringsorgan genomför återkommande externa revisioner.15   

 

EPD (Environmental Product Declaration) 

Beskrivning av miljöeffekter från varor, produkter och tjänster för arbete mot ständiga förbätt-

ringar 

EPD står för Environmental Product Declaration och är ett informationssystem för att beskriva 

miljöegenskaper hos produkter och tjänster. Systemet är initierat och drivet av näringslivet och 

administreras av Miljöstyrningsrådet. Syftet med en EPD är att ge lättillgänglig, jämförbar och 

kvalitetssäkrad information om produkters och tjänsters miljöprestanda. EPD innehåller inte några 

värderingar eller förutbestämda kravnivåer och systemet är därför öppet för i princip alla nationel-

la och internationella målgrupper och marknader.16  

 

ISO/PAS 28000 

“Specification for security management systems for the supply chain” är en standard för ökad 

säkerhet i leveranskedjan 

Standarden för Transportsäkerhet ISO/PAS 28000 riktar sig främst mot företag i transportsektorn, 

men även företag inom tillverkningsindustrin och servicebranschen m.fl.17 Den syftar till att möj-

liggöra bättre kontroller av transportflöden, bekämpa smuggling och bemöta pirat och terroristhot 

samt att skapa en säker ledning av den internationella leveranskedjan. ISO/PAS 28000 antogs av 

ISO 2005 och har stora likheter med miljöledningsstandarden ISO 14001. Det är ett system som i 

första hand inriktar sig på hur lednings- och kontrollsystem ska utvecklas.18  

 

AFS 2001:1 

En svensk kravstandard som reglerar arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagen 

 

OHSAS 18001 

Internationell standard för arbetsmiljöfrågor 

OHSAS 18001 är uppbyggd på samma sätt som ISO 9001 och 14001, vilket gör integrering mel-

lan ledningssystemen enkel. Ett företag som certifierats enligt OHSAS 18001 uppfyller kraven i 

AFS 2001:1. 

 

                                                      
15

  SIS (2008-04-21): www.iso.se  
16

 Miljöstyrningsrådet (2008-04-21): http://www.msr.se/sv/epd/Kort-om-EPD/  
17

 LRQA (2008-04-21): http://www.lrqa.se/iso-28000-transportsakerhet/  
18

 Kommerskollegium 2008:1 ”Säkerhet i leveranskedjan: Hur påverkas handeln av det ökade antalet säker-

hetsinitiativ?” 

http://www.iso.se/
http://www.msr.se/sv/epd/Kort-om-EPD/
http://www.lrqa.se/iso-28000-transportsakerhet/
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SIS TK/511 

Ledningssystem för trafiksäkerhet 

SIS – Swedish Standards Institute har tillsammans med Vägverket initierat ett arbete för att ta 

fram en ny ISO standard för trafiksäkerhet. Arbetat pågår just nu och Sverige är drivande i det 

internationella arbetet. I december 2007 genomfördes en omröstning bland ISO:s medlemsländer 

om huruvida det behövdes en trafiksäkerhetsstandard eller inte och majoriteten röstade för det 

svenska förslaget.   

 

I början av 2008 var initiativet formellt godkänt genom ISO: s medlemsländer och en ”Project 

Committee 241 Road Traffic Safety Management Systems” med ett svenskt sekretariat tillsattes. I 

juni 2008 hölls det första internationella mötet där det grundläggande upplägget godkändes och en 

gemensam målbild började ta form. I förslaget till ”design specification” har ett antal grundläg-

gande principer för hur ett ledningssystem för trafiksäkerhet bör se ut och följande delar har man 

kommit överens om:  

 

Att ledningssystemet skall 

○ Fokusera på antal döda och människors hälsa 

○ Utgå ifrån ett holistiskt perspektiv 

○ Anpassas till företagets/organisationens interna och externa verksamhet 

○ Ske systematiskt och strukturerat 

○ Baseras på bästa tillgängliga information 

○ Vara en del av beslutsfattandet 

○ Vara en transparent och inbegripande process 

 

Huvuddragen i det framarbetade materialet följer kriterierna i guiden ISO 72, som fastställer delar 

och struktur i en internationell standard för ledningssystem. Det har också influerats av struktu-

rerna i ISO 14001:2004 och ISO 9001:2000.  

 

Arbetet med att ta fram en ISO standard för trafiksäkerhet beräknas pågå t.o.m. 2011. 19  

4.2 METOD 

Kartläggningen av revisionsföretag med koppling till miljö- och/eller trafiksäkerhet baseras 

främst på informationssökning via Internet samt kompletterande intervjuer.  

 

Organisationerna/företagen har delats in i två huvudsakliga grupper; ackrediterade och icke ac-

krediterade företag och beskrivs närmare i detta kapitel.  

4.3 ICKE ACKREDITERADE FÖRETAG 

Det finns ett antal olika organisationer och företag som har revisionskompetens utan att vara s.k. 

ackrediterade. Det kan t.ex. handla om företag som sysslar med avtalsuppföljning eller miljörevi-

sion. I följande avsnitt beskrivs några exempel på icke ackrediterade företag som skulle kunna 

vara aktuella som revisionskonsulter. Mer information om ackrediterade företag finns längre ner i 

kapitlet.  

                                                      
19

 Anette Eriksson, SIS, mailkontakt (2008-03-22) 
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Miljörevisorer 

Miljörevision beskrivs som ett verktyg för att objektivt värdera resultat gentemot överenskomna 

revisionskriterier i miljöarbetet20.  

 

Vid en miljörevision identifieras både starka och svaga sidor i miljöarbetet och åstadkomna resul-

tat jämförs med satta mål. I revisionen verifieras hur ständiga förbättringar kan uppnås och det 

visar att företaget/organisationen arbetar seriöst med miljöfrågor.   

 

Inom miljörevision skiljer man på intern miljörevision, som kan utföras av egen personal eller av 

anlitad extern person och på extern miljörevision där en revisor arbetar på uppdrag av någon an-

nan än den som ska revideras. En kund kan t.ex. revidera en leverantör genom en extern miljöre-

vision.  

  

Grunden för en miljörevisor är en tredagars utbildning som kort beskrivet behandlar förståelsen 

för grunderna i intern miljörevision, ger deltagaren grundläggande kunskaper i hur en intern mil-

jörevision planeras och genomförs samt ökar förståelsen för nyttan med miljörevisioner. Det finns 

olika företag som erbjuder kurser i miljörevision, bl.a. några av de ackrediterade certifieringsor-

ganen som exempelvis DNV, Semko, LRQA och SP (för mer information om ackrediterade före-

tag se kapitel 4.4), men även andra företag tillhandahåller kurser inom miljörevision, som exem-

pelvis Aluco Utbildning, Askengren, Canea och WSP.   

 

För att utveckla sin miljörevisionskunskap kan man antingen certifiera sin miljörevisionskompe-

tens enligt ISO19011/14012 och om man inte vill gå hela vägen genom en ISO certifiering kan 

man ansöka om att bli en MIS-godkänd revisor.  (Läs mer om personcertifierade miljörevisorer i 

kapitel 4.4) 

 

MIS står för ”Miljörevisorer i Sverige” och är en intresseförening och ett nätverk för miljöreviso-

rer. MIS startades 1991 och har idag 350 medlemmar. Föreningen arbetar för att utveckla miljöre-

vision, genom både utbildning, erfarenhetsutbyte och kvalitetssäkring. MIS har bland annat tagit 

fram egna etiska regler som varje medlem förbinder sig att följa.  

 

Från och med 2004 började MIS även att erbjuda sina medlemmar en kvalitetsstämpel, möjlighe-

ten att bli en MIS-godkänd revisor. För att bli det krävs att man uppfyller följande kriterier: 

 

○ Gymnasieutbildning 

○ Fyra års arbetslivserfarenhet (alternativt två år plus 80 poäng relevant akademisk ut-

bildning)  

○ Ett års arbetslivserfarenhet inom relevant miljöområde 

○ Tre dagars revisorsutbildning 

○ Fyra fullständiga revisioner, minst fyra dagar på plats 

○ Kompetensutveckling, minst fem dagar, varav en dag ISO 14001 och två dagar miljöla-

gar/regler 

○ Åtar sig att följa MIS etiska regler 

○ Två rekommendationer från yrkesrelaterade kontakter 

                                                      
20

 MIS (2008-04-23): www.mis.a.se 

http://www.mis.a.se/
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○ Medlem i MIS 

○ Vidimerad revisionsrapport, kompetensintyg 

○ Godkänner att MIS vid behov gör stickprov och tar referenser 

 

Intyget för en MIS-godkänd revisor gäller i två år. 21  

 

Den största andelen av Sveriges miljörevisorer arbetar internt på olika företag och organisationer. 

En del av dessa är MIS-godkända och/eller personcertifierade, men majoriteten har den korta 

grundutbildningen. Interna miljörevisorer har ofta en annan tjänst som de kombinerar med miljö-

revision på sin arbetsplats.  Vid interna revisioner flyttar revisorerna runt i verksamheten, så att de 

inte reviderar sin egen avdelning.  

 

Externa miljörevisorer arbetar med tredjepartsrevision och bland dessa är andelen personcertifie-

rade revisorer högre. Många av dessa arbetar på certifieringsorganen.22   

QIII: s revisorer 

QIII har idag 7 revisorer som reviderar krav gentemot QIII (läs mer om QIII i kapitel 2.4). Revi-

sionerna arbetar utifrån fastlagda bedömningsmallar och checklistor, men de arbetar också med 

utveckling av riktlinjer och system.  

 

QIII: s revisorer har genomgått en utbildning som omfattar en teorikurs om 16 timmar, en testbe-

dömning och en ”skarp bedömning” som görs i samarbete med en etablerad revisor. För att bli 

antagen till utbildningen krävs att man ska ha utfört minst fyra dokumenterade revisioner av led-

ningssystem eller motsvarande avtalsuppföljningar inom transportområdet och vara en juridisk 

person eller anställd på ett företag som arbetar med revisioner och avtalsuppföljningar. Nuvarande 

revisorer kommer från olika typer av verksamheter, bland annat konsultbranschen, ett trafiksäker-

hetscentrum och ett universitet.23  

Andra tjänsteföretag 

Utöver miljörevisorer och QIII revisorer finns en rad andra företag som arbetar med att erbjuda 

företag sina tjänster inom miljö- och kvalitetsfrågor. Det kan handla om hjälp med miljölednings-

system, miljöjuridik, miljöutbildningar och miljökommunikation. Det kan också innebära att arbe-

ta mot en certifiering enligt ISO 9000, ISO 14001, AFS 2001 m.fl. Det kan även handla om kon-

sulter eller rådgivningsföretag som har god kunskap om transportbranschen.  

Säkerhetsrådgivare 

Verksamheter som på något sätt hanterar farligt gods (såsom transport, lastning eller lossning) 

skall enligt lag utse en säkerhetsrådgivare, som åtar sig att arbeta förebyggande i syfte att förhind-

ra olyckor i samband med transporter av farligt gods. Kravet på säkerhetsrådgivare gäller trans-

                                                      
21

 MIS (2008-04-23): www.mis.a.se   
22

 Ulf Andersson, intern miljörevisor på Göteborgs Universitet och medlem i MIS, samtal (2008-04-17) 
23

 QIII (2008-04-18): www.q3.se  

http://www.mis.a.se/
http://www.q3.se/
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porter på väg, järnväg, luft och sjö. En säkerhetsrådgivare kan vara anställd på företaget ifråga, 

men det finns även möjlighet att köpa tjänsten externt.  

 

För att bli säkerhetsrådgivare ska man genomgå en examination som anordnas av Räddningsver-

ket. Den behöver inte omfatta alla transporslag utan kan begränsas till något eller några av dem. 

Examinationen består av tre olika delar: allmänna frågor, transportrelaterade frågor och en fall-

studie. Den som genomgått prov och klarat det får ett intyg av Räddningsverket. Giltighetstiden är 

fem år och efter det måste ett nytt prov genomföras.  

 

Den sökande behöver ha kunskaper om risker förenade med transporter av farligt gods, lagar, för-

ordningar och föreskrifter som är tillämpliga för de olika transportslagen och de uppgifter som 

särskilt specificerats i lagstiftningen. 24   

  

4.4 ACKREDITERADE FÖRETAG  

Det finns även ett antal revisionsföretag med koppling till miljö- och/eller trafiksäkerhet som re-

viderar verksamheters ledningssystem enligt befintliga standarder, såsom ISO 14001 och ISO 

9001. Dessa företag kallas certifieringsorgan och är ackrediterade av Swedac. En närmare be-

skrivning av ackreditering och certifiering följer i avsnitt.  

Ackreditering och certifiering
25

 

I Sverige finns totalt ca 6 000 företag certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och 

ca 5 000 enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Ett ledningssystem inkluderar policys och mål 

för att styra verksamheten åt ett visst håll samt rutiner för att följa upp och nå målen.  

 

Många verksamheter som inför ett ledningssystem vill bli certifierade eftersom det ger ett bevis 

på att ledningssystemet är fungerande och komplett. Det kan exempelvis behövas vid upphand-

lingar eller för att stärka företaget i sin marknadsföring gentemot kunder. En certifiering innebär 

att ledningssystemet bedöms av ett oberoende certifieringsorgan.  Vid revisionen tas ett helhets-

grepp där man går igenom både policys, rutiner för uppföljning och företagets förmåga att tilläm-

pa dessa i den dagliga verksamheten. Bedömningen sker mot en specifik standard och kontinuer-

ligt.   

 

Värdet av certifieringen beror till stor del på vem som har utfärdat certifikatet och därför utfärdas 

de flesta certifikat i världen av ackrediterade och oberoende certifieringsorgan.  

 

I Sverige är SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, den myndighet som kon-

trollerar och utfärdar ackreditering till organisationer/företag, s.k. certifieringsorgan. Certifie-

ringsorganen kontrollerar i sin tur företag och utfärdar certifiering enligt internationella standar-

der.  

 

                                                      
24

 Räddningsverket (2008-01): www.raddningsverket.se   
25

 Swedac (2008-04-23): www.swedac.se  

http://www.raddningsverket.se/
http://www.swedac.se/
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Ett företag kan vända sig till SWEDAC och ansöka om att bli ackrediterat enligt angiven standard 

t.ex. ISO 9001. En sådan ackreditering innebär att SWEDAC regelbundet kontrollerar att företa-

get innehar den kompetens som krävs för att certifiera andra företag i enlighet med det som före-

taget självt blivit ackrediterat för.  

 

Ackreditering bygger huvudsakligen på fyra grunder:  

 

○ Kompetens 

Certifieringsorganet måste ha kompetenta revisorer och en kompetent ledning för att en 

certifiering ska kunna bidra till att utveckla andra företag och organisationers verksamhe-

ter. Kompetensen omfattar inte bara kunskap om aktuell standard och kompetenta reviso-

rer utan även god kännedom om den bransch som det berörda företaget arbetar inom, vi-

ket är något som SWEDAC kontrollerar vid en granskning.  

  

○ Opartiskhet 

Certifieringsorganet får inte på något sätt ägna sig åt att hjälpa företag att bygga eller in-

föra ledningssystem. Revisorerna får inte heller ha några kopplingar till företaget.  

 

○ Långsiktighet 

Certifieringsorganet måste kontinuerligt genomföra granskningar av de certifierade led-

ningssystemen, så att de fortfarande kan anses som effektiva och bidrar till förbättrade 

verksamheter. 

  

○ Internationell acceptans 

Certifikat som har ett certifieringsmärke i kombination med  

SWEDAC: s ackrediteringsmärke omfattas av internationella överenskommelser och ac-

cepteras utomlands.  
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Certifieringsorgan i Sverige 

Det finns ett tiotal certifieringsorgan i Sverige som är ackrediterade för olika ledningssystem med 

koppling till studien (ISO 9001, ISO 14001, EMAS och OHSAS).  

 

Följande certifieringsorgan finns listade på SWEDAC: s hemsida26:  

 

○ AAA Certification AB (ej EMAS, OHSAS) 

○ BMG Trada Certifiering AB (ej EMAS, OHSAS) 

○ Bureau Veritas Certification AB 

○ Det Norske Veritas Certification AB 

○ Hungarian Standards Institution (ej EMAS, OHSAS) 

○ LRQA Sverige AB (ej OHSAS) 

○ SEMKO Certification AB 

○ SFK Certifiering AB 

○ Slovenian Institute of Quality and Metrology (ej EMAS, OHSAS) 

○ SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

○ Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB (ej EMAS, OHSAS) 

○ Türk Loydu Foundation Economic Enterprise (ej EMAS, OHSAS) 

○ ÅF-TÜV Nord AB (ej OHSAS)  

 

En närmare beskrivning av företagen och exempel på kunder finns i bilaga 2.  

Personcertifierade miljörevisorer 

Miljörevisorer kan, som nämndes tidigare, välja att personcertifiera sig enligt ISO19011/14012, 

vilket inkluderar både miljö och kvalitet. Det fungerar på samma sätt som vid annan ISO certifie-

ring, att granskning och certifiering görs av ett ackrediterat certifieringsorgan. Skillnaden är att 

certifikatet är personligt. I Sverige finns det bara ett certifieringsorgan som genomför personcerti-

fieringar av miljörevisorer och det är företaget LRQA.27  

 

Certifieringsprocessen är uppdelad i fyra delar:  

 

○ Ansökan och granskning av verifikationer 

Den sökande ska fylla i ansökningsformulär som examinator och områdesansvarig utvär-

derar och poängsätter mot kravstandard. Den sökande ska uppfylla krav på grundutbild-

ning, arbetslivserfarenhet, specialutbildning och revisionserfarenhet. För kravet grundut-

                                                      
26

 Swedac (2008-04-23): www.swedac.se  
27

 MIS (2008-04-23): www.mis.a.se  

http://www.swedac.se/
http://www.mis.a.se/
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bildning gäller med akademisk utbildning 4 års total arbetslivserfarenhet varav minst 2 år 

inom miljöområdet och med gymnasieutbildning 5 års total arbetslivserfarenhet varav 

minst 2 inom miljöområdet. Utöver dessa krav behöver den sökande även ha formell ut-

bildning inom miljölagstiftning, miljöledningssystem och metod, tillvägagångssätt och 

teknik för att genomföra revisioner. För miljörevisorer krävs även minst 20 arbetsdagar i 

fält de senaste tre åren och minst 4 genomförda revisioner. För miljörevisionsledare krävs 

minst 15 arbetsdagar som miljörevisionsledare och minst 3 genomförda kompletta miljö-

revisioner.  

 

○ Bedömning av personliga egenskaper och lämplighet  

Om personen godkänns enligt kraven ovan görs en utvärdering av personliga egenskaper 

och färdigheter samt personlig lämplighet. Utvärderingen genomförs av examinator, om-

rådesansvarig samt en person utsedd av MIS styrelse.  

 

○ Skriftliga prov 

Den sökande prövas även genom två skriftliga prov. Det första ”allmänna provet” består 

av flervalsfrågor och det andra ”speciella provet” har frågor som kräver beskrivande svar. 

Klarar den sökande de båda proven utvärderar en ”behörig person” som inte deltagit i de 

tidigare bedömningarna och lämnar ett intyg om överensstämmelse. Därefter kan beslut 

om certifiering tas och ett certifikat utfärdas.  

 

○ Certifikat 

Utfärdat certifikat är giltigt i tre år under förutsättning att revisorn ifråga årligen verifierar 

sin yrkesverksamhet. Efter tre år kan en ”re-certifiering” ske efter ett mindre kunskaps-

test. Certifikat utfärdas till person som antingen uppfyller kraven för miljörevisor eller 

som miljörevisionsledare.28  

Ackreditering av revisionskonsulter 

För att SWEDAC skall kunna ha en roll i utvecklandet av en extern tjänst för kravuppföljning 

krävs att det finns ett s.k. kravdokument som SWEDAC kan ackreditera mot. Kravdokumentet 

måste vara allmänt tillgängligt och innehålla särskilda delar. SWEDAC tar inte själva fram krav-

dokument, men är mer eller mindre delaktiga i framtagandet. Det finns två vägar för att ta fram 

nya kravdokument/bestämmelser. Det kan antingen ske på frivillig basis eller via lagstiftning.  

 

En befintlig ISO standard kan även kompletteras inom ett visst område med ett specifikt bransch-

dokument. Branschdokumentet måste vara väl förankrat och framtaget i samarbete med aktuell 

bransch.  SWEDAC kontrollerar huruvida ett branschdokument är framtaget på rätt sätt, d.v.s. att 

remiss/samråd skett och att det påvisas att framtaget dokument är en slags kompromiss av de be-

rördas synpunkter. Ett kompletterande kravdokument till exempelvis miljöledningssystemet ISO 

14001 skulle kunna vara ett dokument där beställaren specificerar trafiksäkerhets- och övriga mil-

jökrav för upphandlade godstransporter. Det skulle t.ex. kunna innehålla krav på särskild teknisk 

utrustning, att regelbundna bromstest genomförs och att bränsleförbrukningen minskar varje år 

etc.  

                                                      
28

 LRQA (2008-04-23): www.lrqa.se  

http://www.lrqa.se/


 

31 

 

 

För att ackrediterade företag eller personcertifierade miljörevisorer ska kunna inkludera uppfölj-

ning av miljö- och trafiksäkerhetskrav inom ramen för deras certifieringsverksamhet krävs alltså 

ett fastställt kravdokument som revisorerna kan revidera mot. Det är alltså inte möjligt att revidera 

varje transportköpares specifika krav på just sina transportörer som var tanken med en revisions-

konsult.  
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5 Diskussion och slutsatser 

För att undersöka intresset för en extern tjänst för uppföljning av miljö- och trafiksäkerhetskrav 

bland transportköpare genomfördes intervjuer med transportköpande företag. Intervjuerna gav 

dock inget entydigt svar utan varierade från företag till företag. Några av dem tror att en revi-

sionskonsulttjänst skulle öka förutsättningarna till kravuppföljning, särskilt för små- och medel-

stora företag, medan andra hellre skulle vilja ha någon form av stöd i sitt interna arbete för att 

själva kunna utföra uppföljning på ett bättre sätt. Det bör också nämnas att de företag som har in-

tervjuats troligen haft ett relativt stort intresse för frågor kring miljö- och trafiksäkerhetskrav ef-

tersom de ställt upp med tid och svarat på frågor, vilket troligtvis även avspeglas i intervjusvaren.  

 

För att få en bättre uppfattning av efterfrågan hos transportköparna genomfördes en marknadsun-

dersökning bland ett stort antal företag och kommuner. Den visade att det finns ett intresse och en 

efterfrågan på företag som kan hjälpa transportköpare att följa upp och kontrollera ställda miljö- 

och trafiksäkerhetskrav. Ca 30 % av företagen och omkring 50 % av kommunerna angav att det 

var mycket eller ganska troligt att de skulle anlita en extern tjänst för kravuppföljning om det 

fanns att tillgå till ett rimligt pris. Bland de företag och kommuner som inte ställer miljö- och tra-

fiksäkerhetskrav idag angav 33 % av företagen och 55 % av kommunerna att de skulle börja ställa 

upphandlingskrav om det fanns en extern tjänst för uppföljning.  Resultaten tyder på att det finns 

en efterfrågan för den här typen av revisionskonsulttjänst.  

 

I kartläggningen över befintliga företag och organisationer som genomför revisioner inom miljö- 

och trafiksäkerhetsområdet har vi inte funnit någon som utför revisioner av transportköpares spe-

cifika upphandlingskrav på godstransporter. Däremot finns det företag som befinner sig inom det 

närliggande området, såsom miljö- och kvalitetsrevisorer, säkerhetsrådgivare, konsulter som arbe-

tar med avtalsuppföljning etc. Många av dem besitter även den revisionskompetens som efterfrå-

gas.  

 

Huvuddelen av de företag som tas upp i rapporten har kompetens inom miljöområdet, såsom mil-

jörevisorer och certifieringsorgan. Däremot saknas till stor del en generell trafiksäkerhetskunskap. 

Säkerhetsrådgivare, som arbetar med transporter av farligt gods, har dock viss kunskap om trafik-

säkerhet. Därför anses någon form av kompletterande utbildning inom trafiksäkerhet vara en för-

utsättning för att få igång arbetet med revisionskonsulter. En grundutbildning, liknande den för 

miljörevisorer, på 2-3 dagar skulle kunna vara ett alternativ.  

 

Om arbetet med revisionskonsulter fortsätter bör Vägverket ta ställning till huruvida tjänsten skall 

utföras av ackrediterade eller icke ackrediterade företag. Att välja ackrediterade företag säkerstäl-

ler rätt kompetens och oberoende granskning. En förutsättning för ackreditering är dock att det 

finns ett fastställt kravdokument och för att sammanlänka tjänsten till en ISO standard krävs att de 

krav som ackrediteringsorganen skall certifiera emot finns tydligt specificerade i kravdokumentet. 

Att ta fram ett kravdokument är ett relativt stort arbete och tar tid då det kräver en samstämmighet 

i branschen. Det innebär också att transportköpare inte kan ställa egna specifika upphandlingskrav 

utan måste följa de krav som finns i kravdokumentet.  
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Att välja att gå vidare med företag som inte är ackrediterade innebär troligen mindre administra-

tion och snabbare genomförande. Däremot kan det finnas en risk för att det blir svårare att säker-

ställa att granskningen sker oberoende och med rätt kompetens. Enligt intervjuer med transport-

köpare skiljer sig åsikterna åt om vem som bör utföra revisionen. Flera anser att den inte behöver 

utföras av ackrediterade företag utan att en tredjepartsrevision av ett icke ackrediterat företag är 

tillräckligt. De menar att det viktiga är hur transportköparna själva marknadsför sitt arbete med 

miljö och trafiksäkerhet, snarare än att kunna uppvisa ett ISO certifikat.  

 

Däremot bör det tilläggas att det är viktigt att en genomförd uppföljning bedöms som trovärdig 

och att den som skall genomföra en revision innehar relevant kompetensnivå inom aktuellt områ-

de. Det torde krävas någon form av kvalitetsstämpel för revisionskonsultföretagen eftersom det är 

troligt att en revision som genomförts av ett välkänt certifieringsorgan utåt sett skulle kunna ses 

som mer trovärdig än en som genomförts av en mindre känd miljöbyrå. I kvalitetssäkringen av 

revisionskonsultföretag bör även hänsyn tas till andra faktorer, såsom företagssekretess, bransch-

kunskap mm.  

 

Sammanfattningsvis kan vi i studien konstatera att det finns en efterfrågan på revisionskonsulter 

som skulle kunna hjälpa transportköpare att följa upp ställda miljö- och trafiksäkerhetskrav på 

upphandlade godstransporter. Vi kan också konstatera att det finns företag och organisationer med 

revisionskompetens som arbetar inom närliggande områden som skulle kunna bredda sina verk-

samheter till att även omfatta kravuppföljning.  
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Bilaga 1: QIII bedömning inom miljö- och trafiksäker-

hetsområdet 

 

 Utsläpp till luft: Miljöpolicy och redovisning av bränsleförbrukning, mål och handlings-

plan för minskad bränsleförbrukning 

 

 Effektivare drivmedelsanvändning: Utbildning, information och uppföljning, stödsystem 

för lägre bränsleförbrukning 

 

 Utsläpp av miljöstörande ämnen: Underhållsplan och kemikalieförteckning, produktval 

och serviceavtal, rengöring och underhåll 

 

 Hastighet: Trafiksäkerhetspolicy, kontroll av hastigheter, åtgärdsprogram och stödfunk-

tioner, strypta fordon 

 

 Säkra fordon: Rutiner för säker utrustning, handhavande och tillsyn, stödsystem och sä-

kerhetsutrustning 

 

 Alkohol och droger: Policy, alkohol och drogtester, stödsystem som t.ex. alkolås 
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Bilaga 2: Urval av certifieringsorgan 

I denna bilaga följer ett begränsat urval av företag som genomför certifieringar av miljö- och kva-

litetssystem och som är ackrediterade av Swedac.  

 

SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

SP-koncernens certifieringsverksamhet sträcker sig över många olika branscher, produkter och 

teknikområden. Den omfattas av SP Certifiering och dotterbolagen SITAC och SMP. SP Certifie-

ring erbjuder certifiering av produkter och ledningssystem och utfärdar certifikat enligt ett antal 

olika standarder. SITAC certifierar produkter och personer i Sverige inom bygg-, installations- 

och anläggningsområdet och SMP erbjuder tjänster inom maskin- och miljösäkerhetsområdet.  

 

Exempel på kunder som SP har certifierat är AB Svensk Budkontakt, ACi Transport & Spedition 

AB, ADR Transport AB, Alltransport i Östergötland AB, Bilfrakt Norsjö AB, Norrfrakt AB, 

Blomgrens Transport AB, Fujifilm Sverige AB, Golvkedjan AB m. fl. 29  

 

Semko Certification AB 

SEMKO Certification AB är ett godkänt certifieringsorgan som har ackrediterats av SWEDAC. 

De utför certifieringar enligt ISO 9000-serien, ISO 14001, QS9000, AFS 2001:1, EPD, Energi-

ledningssystem m.fl. samt verifierar enligt EMAS och utsläppsrapporter/koldioxidutsläpp.  

 

SEMKO Certification AB finns representerade över hela Sverige och ingår i ett internationellt 

nätverk. Företaget startade sin verksamhet 1993 och har under den tiden utfärdat fler än 2100 cer-

tifikat. Kunder återfinns inom många olika branscher, som till exempel Ahlsell AB, Aktiv orto-

pedteknik i Stockholms län AB, Alcro-Beckers AB, Apoteket AB, Banverket Produktion AB, 

Billerud Karlsborg AB, Dustin AB, Kalmar kommun och Lantmännen Agroetanol AB mfl.30   

 

Det Norske Veritas 

DNV är ett internationellt företag med 300 kontor i 100 olika länder. DNV erbjuder tjänster inom 

certifiering men även andra tjänster såsom kurser och seminarier, konsulttjänster mm. De utför 

certifieringar inom rad olika områden, bl. a. ledningssystem som t.ex. miljöledning, ISO, EMAS 

och energiledningssystem, produkter eller personer såsom olika typer av besiktningsmän, energi-

experter och kontrollanter. De erbjuder även oberoende granskning inför CE-märkning eller veri-

fiering, till exempel inom socialt ansvar eller hållbar utveckling.  Exempel på företag som har cer-

tifierats av DNV är WSP Sverige AB, AB Volvo, Göteborgs Hamn, International Färg AB, Preem 

Petroleum AB och Stena RoRo AB.31  

 

Bureau Veritas Certification 

Bureau Veritas Certification finns i Sverige på ett antal orter med huvudkontor i Göteborg. I Sve-

rige startade verksamheten 1992 men företaget finns representerat i 140 olika länder och har totalt 

utfärdat mer än 65 000 certifikat. Bureau Vertias Certification är ackrediterat av SWEDAC och 

                                                      
29

 SP (2008-01-15): www.sp.se  
30 Semko Certification AB (2008-02-01): www.semko-dekra.se 
31

 Det Norske Veritas (2008-01): www.detnorskeveritas.se  

http://www.sp.se/
http://www.semko-dekra.se/
http://www.detnorskeveritas.se/
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verkar inom många olika certifieringsstandarder, t.ex. ledningssystem (ISO 90001, 14001, EMAS, 

QS 9000, SS 627750 m.fl.) och produktcertifiering (FSC, BRC, IFS mfl).  

 

Bureau Veritas Certifications kunder finns inom många olika branscher. Exempel på kunder är 

Karlshamns Kraft AB, Stena Aluminium AB, Kinnarps AB, Bengts Åkeri AB, CombiTrans 

Groupage AB, ABB AB, Division Power Products och Power Systems.32 

 

SFK Certifiering AB 

SFK Certifiering AB är ett företag som startades 1992 och ägs av Svenska Förbundet för Kvalitet, 

vilket är en ideell förening med ca 3000 medlemmar som arbetar inom kvalitets- och miljöområ-

det. SFK Certifiering finns i Jönköping, Stockholm och Göteborg. SFK Certifiering arbetar med 

bland annat följande standarder ISO 9001, 14001, EMAS, OHSAS, ISO 27000 och Energiledning 

SS 627750.33 

 

LRQA Sverige AB 

LRQA Sverige AB ingår i Lloyd´s Register Group, som är ett internationellt företag med olika 

typer av verksamheter runt om i världen. LRQA Sverige är ackrediterade av SWEDAC och certi-

fierar bland annat enligt standarderna ISO 9001, TS 16949, ISO 14001, AFS 2001, OHSAS 

18001 och SS 627750.  

 

LRQA Sverige har ett varierande kundspektra, med kunder som Arbetslivsresurs AR AB, Göte-

borgs Spårvägar AB, AO Spårvagn, Trafik & Teknik, Hellefors Bryggeri AB, Elga AB och Gun-

nar Dafgård AB.34  

 

BMG TRADA Certifiering AB 

BMG TRADA Certifiering AB har förutom ett nära samarbete med ProSanitas också internatio-

nella samarbetspartners. BMG TRADA Certifiering startades 1995 och utför bland annat certifie-

ringar enligt OHSAS 18001, FSC, ISO 14001, ISO 9001, AFS 2001 och BRC.  

 

BMG TRADA Certifiering har kunder inom olika verksamhetskategorier, som bland andra Br 

Brandt Personbilar & Br Brandt Lastvagnar AB, Luftfartsverket - Landvetter Göteborg och Karl-

stads flygplats, IL Recycling, BAS Transport i Örebro AB och Kiviks Musteri AB.35 

 

ÅF (ÅF-TÜV Nord AB) 

Södra Sveriges Ångpanneförening har en division som heter ”Kontroll”. Kontroll äger tillsam-

mans med TÜV Nord Group ett intressebolag som utför certifieringar och som är ackrediterat av 

SWEDAC.  Standarder som används är bland annat ISO 9001, ISO 14001, QS 9000, BRC, EN 

ISO 13488 och OHSAS 18001. ÅF har kunder inom många olika branscher.36 

 

                                                      
32 Bureau Veritas Certification AB (2008-02-01): www.bvqi.se  
33

 SFK Certifiering AB (2008-01-21): www.sfkcertifiering.se  
34

 LRQA Sverige AB (2008-01-21): www.lrqa.se 
35

 BMG Trada Certifiering AB (2008-01-22): www.bmgtradacert.se     
36

 ÅF (2008-01): www.afconsult.com  

http://www.bvqi.se/
http://www.sfkcertifiering.se/
http://www.lrqa.se/
http://www.bmgtradacert.se/
http://www.afconsult.com/
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AAA Certification AB 

AAA Certification AB är ackrediterade av SWEDAC och genomför certifieringar mot bland an-

nat ISO 9001 och ISO 14001. Företaget finns i Gråbo utanför Göteborg. AAA Certification har 

hittills genomfört ett 30-tal certifieringar och exempel på kunder är bland annat Tyresöhälsan, 

Hexaformer AB, JW Byggteknik AB och Trollhättan Stad.37 

 

 

                                                      
37

 AAA Certification AB (2008-01): www.a3cert.com  

http://www.a3cert.com/
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