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Förord 
”FSC certifiering vid Bioenergi i Luleå AB” är mitt examensarbete och tillika avslutning på den 
civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi med inriktning mot kvalitetsteknik som jag läst vid 
Luleå tekniska universitet. Examensarbetet genomfördes vid Bioenergi i Luleå AB och tog 20 
veckor, det påbörjades under september 2005.  

Jag vill tacka alla som på något sätt bidragit med information och hjälpt mig under arbetets gång. 
Ett speciellt stort tack vill jag dock rikta till följande personer: 

Sigvard Lindfors, koncernsamordnare på Luleå Energi AB, för att Du trodde på mig och 
möjliggjorde detta arbete. 

Roger Lehtonen, VD Bioenergi i Luleå AB, för allt stöd, värdefulla åsikter, resurser och den tid Du 
ägnade mig. 

Hans Renfors, säljare och min handledare vid Bioenergi i Luleå AB, för värdefulla åsikter och den 
tid Du ägnade mig. 

All personal vid Bioenergi i Luleå AB samt Camilla Lindqvist vid Luleå Energi AB för att Ni aktivt 
medverkat under arbetets gång samt för det öppna välkomnandet Ni gav mig. 

Jag vill även tacka min handledare vid Luleå tekniska universitet, Görgen Edenhagen, för 
kommentarer, förståelse, stöd och tips under arbetets gång. 

 

Luleå den 26 februari 2006 

  

 

Sofi Bergdahl 
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Sammanfattning 
Bakgrunden till detta arbete är att Bioenergi i Luleå AB måste tillmötesgå kundkraven för att 
behålla sina marknadsandelar och ha möjlighet att utöka dessa. På senare tid har de stora kunderna 
börjat efterfråga bränslepellets som är certifierad enligt Forest Stewardship Council, FSC. 

Examensarbetets syfte var att hjälpa Bioenergi med framtagandet av en Forest Stewardship Council 
Chain of Custody certification. I den inledande kartläggningen användes i huvudsak intervjuer och 
observationer för att studera de anställda och tillverkningen. För att identifiera aktiviteter och brister 
i Bioenergis system studerades även interndokumentation och relevant litteratur. Resultaten från 
informationsinsamlingen analyserades ur ett kvalitetsperspektiv och jämfördes med kraven i FSC:s 
CoC standarder. Idéer till förbättringsförslagen grundades i första hand på teorier, de anställdas 
åsikter och examensarbetarens egna tankar. 

Arbetet fokuserade på att utveckla en certifieringsansökan vilket resulterade i ett godkänt certifikat 
den 6 februari 2006. 

 

Sökord; skog, FSC, certifiering, krav, kundtillfredsställelse, chain of custody, forest stewardship 
council, forskning, intervjuer, kvalitet, skogsbruk, utformning, standard. 
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Abstract 
This study was initiated by Bioenergi in Luleå AB that had a need to reach their customers´ 
demands for forest certified products. In recent years some of the biggest customers have started to 
ask for wood pellets Certified by Forest Stewardship Council, FSC.  

The purpose of this master thesis was to help Bioenergi with a Forest Stewardship Council Chain of 
Custody certification. The methods used in the initial survey were mainly interviews and 
observations in order to study employees and manufacturing. To identify activities and deficiencies 
in Bioenergi’s system intern documents and sales system were studied. The results from the 
observations and interviews were analysed with a quality perspective and compared to the demand 
of FSC CoC standard. The results from the observations and interviews were analysed with a 
quality perspective and compared to the demand of FSC CoC. Improvement ideas were based on 
theories, the employees’ and the students’ own thoughts. 

The focus of the master thesis was developing an FSC CoC application and the result consists of an 
assessed and certified application on the 6th of February 2006. 

 

Key words; forest, FSC, certification, demand, chain of custody, forest stewardship council, 
research, interview, quality, forestry, standard, guidelines, customer satisfaction. 
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1 Inledning 
Detta kapitel beskriver bakgrunden till examensarbetet, problemområdet samt arbetets syfte och 
avgränsningar, därefter ges läshänvisningar baserat på olika intressenters förkunskaper. 

1.1.  Bakgrund 
Jordens skogar krymper, hälften är borta. Av de stora, sammanhängande skogsområdena som är 
relativt opåverkade återstår endast en femtedel av det som en gång fanns. Hälften av dessa orörda 
områden finns i de nordliga skogarna. Det är av stor vikt och hög tid att arbeta för ett hållbart 
skogsbruk som varken utarmar naturen eller människors livsvillkor. Genom att knyta brukandet till 
konsumtion skapas ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens 
skogar. Därmed kan konsumtionen bidra till att värdet i världens skogar säkras. (Svenska 
Naturskyddsföreningen, 2005) Allt detta kan vi vara en del av. 

Inom skogsindustrin förekommer en utbredd illegal avverkning vilket är ett stort samhällsproblem 
världen över. Det är främst Ryssland, Baltikum, Indonesien, Brasilien och ett flertal av de 
centralafrikanska länderna som är drabbade, men problemet finns i samtliga länder med skogsbruk. 
Den illegala skövlingen ger i sin tur upphov till att lokalbefolkningens försörjningsmöjligheter 
minskar, de mänskliga rättigheterna kränks samt att de fattiga länderna berövas en viktig inkomst. 
Även möjligheterna till ett uthålligt skogsbruk försvåras i många länder. (Svenska 
Naturskyddsföreningen, 2005) 

Inom skogsbranschen finns det två olika typer av miljöstyrningssystem – miljöledningssystem och 
nivåstandarder. Miljöledningssystem utgör ett ramverk för att styra, mäta och utvärdera miljöarbete, 
de syftar till att strukturera upp arbetet med miljöfrågor inom företaget. Det ställer bland annat krav 
på ständiga förbättringar, men eftersom det saknas kravnivåer får produkter inte märkas inom ramen 
för miljöledningssystem. Nivåstandarder har absoluta kravnivåer som företaget måste uppnå för att 
få certifieras. Dessa system kan därför användas som grund för miljömärkning av produkter. 
Nivåstandarder kan användas separat eller tillsammans med miljöledningssystem. 

Inom skogsindustrin finns det två olika nivåstandarder Forest Stewardship Council (FSC) och Pan 
European Forest Certification (PEFC). Den största skillnaden mellan dessa två, enligt svenska 
naturskyddsföreningen, är att FSC stöds av miljöorganisationer och samer samt att beslut fattas i 
konsensus medan PEFC saknar detta stöd samt styrs genom ekonomin. 

FSC bildades 1993 i Toronto och är i dagsläget spritt till över 70 länder. FSC är ett globalt system 
som ska uppmuntra till ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av 
världens skogar. Iniativtagare till FSC är företrädare av miljöorganisationer, skogsbrukare, 
urbefolknings- och miljömärkningsorganisationer. 

Allteftersom miljömedvetandet ökar i Sverige och runt om i världen har miljökravet på företag och 
dess produkter ökat. För att behålla sina marknadsandelar måste företagen vara lyhörda i fråga om 
vad kunderna efterfrågar och uppfylla dessa krav. Bioenergi i Luleå AB har en erkänt hög kvalitet 
på sin träpellets, nu efterfrågar även kunderna vetskap om råvarans ursprung. Köparna vill veta att 
de får en ”ren” produkt och att de inte bidrar till brottslighet, misär eller miljöangrepp. FSC- 
märkningen ger tillverkare möjlighet att visa konsumenterna att deras produkter uppfyller miljö och 
andra viktiga krav som ställs för certifiering. 
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1.2. Problemdiskussion 
Företag inom träsektorn har blivit alltmer miljömedvetna i och med det överliggande hotet för 
råvarubrist samtidigt som kunderna efterfrågar miljövänligare alternativ, vilket företagen bör 
tillgodose för att skapa en god konkurrenskraft. Ett steg i riktning mot att säkra tillgängligheten av 
träråvara samt ta hänsyn till kundernas önskemål om miljömärkta produkter är att införa ett 
miljöledningssystem. 

Jag har valt att applicera problemet på Bioenergi i Luleå AB som är ett relativt ungt företag i en 
tämligen ny genre. Under sin tid ute på marknaden har målet varit att arbeta fram bästa möjliga 
kvalitet på träpellets. Ett eget internt kontrollsystem har utvecklats, vilket ligger som bas för en 
jämn och god kvalitet. Den marknadsandel som företaget besitter idag har förvärvats med kvaliteten 
som grund, att certifiera företaget har hamnat i skymundan. Vikten av kvalitets- och miljöcertifikat 
har nu avspeglats på marknaden, kunder i framförallt England och Tyskland efterfrågar detta. För 
att behålla nuvarande kunder och vinna nya gäller det att arbeta för ständiga förbättringar och 
samtidigt vara lyhörd inför marknadens krav. Bioenergi satsar nu på att certifieras sig inom Forest 
Stewardship Council vilket är det främsta önskemålet från kunderna. 

Att företag, precis som Bioenergi i Luleå AB, inte prioriterar certifieringar i första hand är relativt 
vanligt. Resurserna läggs istället på utveckling och andra förbättringsarbeten. Att utforma en 
certifieringsansökan och implementera de nödvändiga förändringarna kan ses som stora och 
besvärliga projekt. I början av detta examensarbete fanns skepsis mot att certifieringen skulle vara 
möjlig att genomföra inom tidsramen. 

1.3. Syfte 
Syftet med examensarbetet är att: 

 arbeta fram ett underlag som skall ligga till grund för en ansökan gällande 
spårbarhetscertifiering enligt Forest Stewardship Council 

 identifiera de brister som måste åtgärda för att kunna uppfylla de krav som ställs vid en 
certifiering samt lämna lösningsförslag på dessa. 

 ta fram erforderligt utbildningsmaterial gällande Forest Stewardship Council för dem som 
skall arbeta med det. 

1.4. Avgränsningar 
Examensarbetets avgränsar sig till att: 

 endast gälla Bioenergi i Luleå AB, det kommer inte att innefatta moderbolagen eller 
underleverantörer. 

 avslutas tidsmässigt senast den 28 februari 2006. 

1.5. Läshänvisningar 
För att underlätta läsandet av detta arbeta ges anvisningar nedan. 

 Den oinvigde läsaren som inte är insatt i Bioenergis verksamhet eller har några 
förkunskaper inom kvalitetsområdet bör läsa hela arbetet. 

 Den insatte läsare som har kunskaper rörande FSC och Bioenergis verksamhet kan 
koncentrera sig på kapitel 1 samt 4-9. 

 Den direkt berörda läsaren som varit delaktig under arbetets gång kan fokusera på kapitel 7 
och 9. 
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2 Företagspresentation 
I detta kapitel ges en kort presentation av Luleå Energi AB och dess verksamhet. Därefter beskrivs 
Bioenergi i Luleå AB, tillverkningen av bränslepellets samt nuvarande leverantörsförhållanden. 

2.1. Historik  
De första lamporna tändes i Luleå Stad år 1896, samma år som bolaget Luleå Energi grundades. En 
ångmaskindriven generator stod för hela elförsörjningen. I slutet av 1960-talet slogs 
eldistributionsområdena samman, det skedde som följd av att nuvarande Luleå kommun bildades. 
Kort efter sammanslagningen bildades Luleå Energiverk AB, med Vattenfall (30%) och Luleå 
kommun (70%) som ägare. Företaget gjorde ett namnbyte 1989 då det böt till nuvarande Luleå 
Energi AB. Första fjärrvärmeleveransen skedde 1973 men de stora förändringarna i verksamheten 
har skett under 1990-talet. Det var då omregleringen av elmarknaden påbörjades. Handel med el 
konkurrensutsattes och skiljdes åt från eldistributionsnätet juridiskt. Till följd av detta bildades 
dotterbolaget Luleå Energi Elnät som ägs till fullo av Luleå Energi AB. Året efter påbörjades en 
utbyggnad av optofibernätet under varumärket LuNet. År 1998 står fabriken för produktion av 
biobränsle klar. Den drivs som ett dotterbolag, Bioenergi i Luleå AB, ägt till 91 % av Luleå Energi 
AB och resterande 9 % ägs av SCA, Figur 2-1. (Luleå Energi AB intranät, 2005) 

 

Figur 2-1. Organisationsschema över Luleå Energi koncernen. (Luleå Energi AB intranät, 2006) 

2.2. Bioenergi i Luleå AB 
Bioenergi i Luleå AB är en av Sveriges största och ledande tillverkare av bränslepellets med erkänt 
hög kvalitet, de är specialiserade inom området. Företaget arbetar aktivt för att driva utvecklingen 
av bioenergi framåt. Produktionen analyseras och utvecklas ständigt med mål att erbjuda den mest 
energitäta bränslepelletsen på marknaden. Genom ett nära samarbete med kunder arbetas det för att 
höja kvaliteten till det yttersta. Därför är kundernas återkoppling av stor vikt. (Bioenergi, 2005) 

Enligt Roger Lehtonen, VD Bioenergi i Luleå AB, är de största kundsegmenten företagskunder, 
kraftvärmeverk och energibolag i Sverige och övriga Europa. Konsumentmarknaden återfinns i 
Norr- och Västerbotten, vilken förses med lösvikt- och säckleveranser. 
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Bioenergi har femton anställda inom marknad, försäljning och produktion, utöver dessa finns en 
entreprenör verksam åtta månader per år. All personal är direkt underställd VD:n, vilket innebär att 
företaget har en platt organisation. De ekonomiska funktionerna sköts gemensamt med 
moderbolaget Luleå Energi varav företaget inte har några ”egna” ekonomer anställda. 

2.3. Tillverkning av pellets 
All bränslepellets, vid Bioenergi i Luleå AB, framställs genom förädling av biprodukter från 
sågverks- och massaindustrin. Råvaran är rent sågspån från tall- och granskog. 
Tillverkningsprocessen är densamma för all pellets och sker på en lina i fabriken. Den färdiga 
produkten är utan tillsatser och bindemedel, en 100% naturlig produkt. Spånet torkas och mals till 
ett fint pulver innan det pressas ihop till små stavar som är extremt energirika, varje ton innehåller 
4900 kWh. För att stavarna skall hålla ihop utnyttjas träets eget lim, lignin. Pelletsen som tillverkas 
vid Bioenergis anläggning i Luleå är ett stavformigt bränslestycke med en diameter på 8 mm och 
maximallängd på 32 mm, Figur 2-2. Enligt Roger Lehtonen producerar företaget ca 90 000 ton 
bränslepellets per år. 

 

 
Figur 2-2. Färdig tillverkad bränslepellets. (Bioenergi, 2005) 

Företaget säljer och levererar pellets i lösvikt, bulk, direkt till kund via transporter med lastbil, tåg 
eller båt. De förpackar även pellets i säckar om 500 kg respektive 16 kg, vilka säljs via ett väl 
utbyggt nätverk av återförsäljare eller direkt till kund. Önskas småsäck, 16 kg, köpas en och en kan 
det göras från återförsäljare. Order på småsäck tas emot från 2496 kg det vill säga 3 pallar, dessa 
levereras med lastbil hem till kund på emballerade SI-pallar om 52 säckar. 

2.4. Leverantörer 
SSAB och Lulekraft AB är två företag som Bioenergi är beroende av för att kunna tillverka 
bränslepellets. Den gas som bildas i SSAB:s process levereras till Lulekraft som i sin tur använder 
den för att producera ånga, el och hetvatten. Rökgaserna som bildas skickas vidare till Bioenergi 
och används som torkgas för spånet. Se bilaga 1. 

SCA Skog AB Norrbränslen, SCA, är delägare och tillika ensam leverantör av råvara till Bioenergi 
i Luleå AB. SCA köper in sågspånet av ett flertal aktörer på marknaden och säljer det vidare till 
Bioenergi. Transporterna av råvaran sker direkt från SCA:s leverantör till Bioenergis anläggning. 
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3 Metod 
Detta kapitel återger de arbetssätt och den metodik som använts för att uppfylla syftet med 
projektet, även reliabilitet, validitet och generaliserbarhet diskuteras. 

3.1. Metod 
En metod är ett redskap för att uppnå de målsättningar som satts upp med olika undersökningar 
respektive forskningar. Metodlära ligger som grund för att uppnå ett systematisk och planmässigt 
arbete. Metod i sig är enbart ett redskap och ger inte några svar på frågor, utan används som ett sätt 
att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Allt som kan bidra till att uppnå dessa mål är en 
metod. Att använda en eller flera metoder är nödvändigt men inte tillräckligt för att de resultat som 
kommer fram ska ge en bättre och sannare uppfattning om de förhållanden som undersökts. För det 
första kan metodredskap användas på olika sätt, antingen för att fördunkla eller tydliggöra faktiska 
förhållanden utifrån en och samma metod. För det andra är det avgörande hur uppfattning eller 
förståelse av de förhållanden som skall undersöka skapas inledningsvis. Slutligen är metod inte 
något som i sig självt är objektivt eller neutralt. Utan kan i många avseenden fungera som styrande 
med avseende på frågeställningen. (Holme & Solvang, 1997) 

3.2. Forskningsansats  
Forskningsverksamhet kan liknas vid vetenskapliga studier för att nå ny kunskap inom ett avgränsat 
område. Utredningsarbete däremot innebär grundliga och klargörande undersökningar, ofta på 
uppdrag eller beställning av någon. Många använder forskning och utredning som synonymer, 
följande citat visar på att en gräns kan dras mellan dessa bägge begrepp enligt Bengtsson och 
Bengtsson (1995) 

”Den stora skillnaden mellan dem är att forskningsarbetet skall vara 
teoretiskt förankrat… Forskarens arbete tar sin utgångspunkt i etablerade 
teorier och modeller… Forskaren har till skillnad från utredaren… 
vetenskapssamhällets krav och normer att leva upp till.” (Patel & 
Davidsson, 2003) 

Den traditionella positivistiska uppfattningen innebär att forskningen både kan och ska stå utanför 
etik och moral. Denna tradition har klara föreskrifter beträffande vetenskapsmannens roll och 
ansvarsområden. Som forskare är målet att ständigt försöka finna det som faktiskt ”är” men det 
stämmer inte att forskaren till varje pris söker sanningen om han/hon lämnas för sig själv. Forskaren 
är påverkad av både sina egna förväntningar och de förväntningar som finns i omgivningen, de 
värdepremisser som formar dessa och så vidare. Tankegången vid forskning är ofta kopplad till en 
uppfattning om att vetenskapligt arbete är något som är väsentligt skilt från all annan verksamhet. 
De vetenskapliga institutionerna är i sig garantier för kvalitet. (Holme & Solvang, 1997) 

Denscombe (2000) menar att det inte finns någon väg som ”är den rätta”, bra forskning uppnås inte 
genom att slaviskt följa föreskrifter om vad som är rätt och fel. Däremot bör valet av strategi göras 
noggrant med tanke på vad som lämpar sig bäst för den specifika undersökningen. Innan 
forskningen påbörjas bör valet av strategi och metoder vara gjort. Sammanfattningsvis menar 
Denscombe att bra forskning handlar om ”rätt sak på rätt plats”. Samt om att göra ett medvetet val 
vad det gäller tillvägagångssätt, vad som är lämpligt för den specifika undersökningen och 
problemställningen. 

”Det avgörande för bra forskning är att de val man gör är förnuftiga och att 
de är explicit uttryckta i forskningsrapporten” (Denscombe, 2000) 
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3.3. Kvalitativa och kvantitativa metoder 
Flitigt använda begrepp inom samhällsvetenskaperna är ”kvantitativ forskning” och ”kvalitativ 
forskning”. Skillnaden mellan dessa ligger i behandlingen av data mer än i metoden som sådan. Den 
centrala analysenheten är mer inriktad på ord vid kvalitativ forskning och siffror vid kvantitativ 
forskning. (Denscombe, 2000) 

 

 

 

 

 
Figur 3-1. Kvantitativt och kvalitativtinriktad forskning illustrerade utifrån användning av statistiska eller verbala 
analysmetoder. (Patel & Davidsson, 2003) 

Respektive metod har sina starka och svaga sidor. Metodvalet bör därför göras utifrån sådan 
kunskap och med utgångspunkt i den frågeställning som skall undersöka. Holme och Solvang 
(1997) menar vidare att det inte finns någon absolut skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Alla metoder är arbetsredskap som i olika grad använder sig av diverse metodiska 
principer; analytiska principer samt system- och aktörsprinciper. Denscombe (2000) menar i sin tur 
att det som verkligen skiljer kvalitativa forskningen, och ger den en egen identitet, i jämförelse med 
den kvantitativa är att den kvalitativa forskningen har ett särpräglat tillvägagångssätt vid 
insamlingen och analysen av data. 

Kvantitativa och kvalitativa metoder kan med fördel kombineras i en undersökning, principiellt sett 
finns det ingen konkurrens dem emellan. Den grundläggande likheten mellan dessa två metoder är 
att de har gemensamma syften, båda angreppssätten är inriktade på att ge en bättre förståelse. Den 
grundläggande skillnaden är att inom kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller 
tolkning av information som står i förgrunden. Vid kvantitativa metoder omvandlas ofta insamlad 
information till siffror och mängder. (Holme & Solvang, 1997) 

Kvalitativ forskning förknippas ofta med beskrivningar medan den kvantitativa förknippas med 
analys. Den kvalitativa forskningen lämpar sig bättre för beskrivningar, vilka ofta är ingående och 
detaljerade. Den har en strävan efter att betrakta saker i deras kontext och poängtera hur de hänger 
ihop och är beroende av varandra. Kvantitativ forskning tenderar att fokusera på vissa specifika 
faktorer och sedan studera dessa i förhållanden till andra specifika faktorer. (Denscombe, 2000) 

Kvalitativ data har sin styrka i att de visar på totalsituationen, studierna präglas av flexibilitet och de 
kvantitativa av struktureringar. Denna återfinns i den form att om det under undersöknings- och 
informationsinsamlingsfasen upptäcks att vissa frågeställningar glömts bort eller formulerats fel 
rättas detta till. Upplägget är flexibelt vad det gäller vilka frågor som tas upp och i vilken 
ordningsföljd de ställs. (Holme & Solvang, 1991) 

Större delen av examensarbetet kommer att bygga på kvalitativ data då en stor del av 
certifieringsarbetet går ut på att beskriva den aktuella verksamheten ingående och sammanhängande 
samtidigt som ett flexibelt upplägg är fördelaktigt. Den främsta informationskällan kommer att vara 
ord i form av intervjuer och befintliga dokument. 

Enbart 
statistiska analyser 
 
Kvantitativt 
inriktad forskning 

Enbart 
verbala analyser 
 
Kvalitativt 
inriktad forskning 
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3.4. Surveyundersökning 
Under senare del av 1900-talet har surveyundersökningar kommit att bli ett av de vanligaste och 
populäraste tillvägagångssätten vid samhällsforskning. Surveyundersökningen står för att ”göra en 
uttömmande och detaljerad granskning” den kan även förklaras som ”skaffa fram data till en 
kartläggning”. Utmärkande för surveyundersökningar som tillvägagångssätt är dess kombination av 
bred täckning, fokus på ögonblicksbilden vid en speciell tidpunkt och beroendet av empirisk data. 
Tillvägagångssättet inrymmer mer empirisk forskning vid en bestämd tidpunkt, vilken eftersträvar 
så omfattande och fullständigdata som möjligt. (Denscombe, 2000) 

Surveyundersökning, vilket inte är en metod utan en strategi som tillämpades under arbetets gång, 
har enligt Denscombe (2000) tre karaktärsdrag; bred och omfattande täckning, vid en bestämd 
tidpunkt samt empirisk forskning. Detta innebär att forskaren aktivt får söka den nödvändiga 
informationen där den finns vilket ofta är fallet i samband med genomförandet av certifieringar. Det 
är viktigt att ha en bred täckning men samtidigt söka efter detaljer i konkreta saker. Undersökningen 
avser vidare de aktuella förhållandena som råder vid tidpunkten för datainsamlingen. Denscombe 
(2000) tar upp en rad lämpliga metoder att använda vid val av denna strategi: frågeformulär, 
intervjuer, skriftliga källor och observationer. 

3.5. Projektarbete 
Ett vanligt och kostsamt arbetssätt i projekt är att skynda sig igenom planering samt 
förundersökning och gå direkt på genomförande. Syftet med att organisera en verksamhet i 
projektform är att uppnå ökad effektivitet och målet är att optimera användningen av de resurser 
som finns att tillgå. Det handlar om att på ett så effektivt sätt som möjligt styra och samordna 
resurser, inom och utanför organisationen, mot de mål som är uppsatta. Det är inte storleken eller 
längden på uppdraget som avgör om det är ett projekt, utan att det är tydligt avgränsat i tiden. 
Definitionen av ett projekt är att det har en unik uppgift, tidsatt, egen budget och en tillfällig 
organisation. (Tonnquist, 2005) 

Projekt beskrivs ofta som ett förlopp med ett antal faser, den generella består av fyra faser: 
Förstudie, planering, genomförande och avslut. Under förstudien analyseras förutsättningarna och 
uppdraget specificeras, senare görs planer för genomförandet. I genomförandefasen arbetas det i 
projekt och resultatet införs, när detta är avklarat utvärderas och avvecklas projektet i avslutsfasen. 
Eftersom arbetet med framtagande av en certifieringsansökan har en tydlig början, förstudie, och ett 
tydligt slut, erhållande av certifikat, ansågs det relevant att lägga upp arbetet efter denna modell. 
Arbetets karaktär ansågs även stämma bra överrens med de definitioner som Ronnquist (2005) 
anger för ett projekt. 

Vidare beskriver Tonnquist (2005) en projektmodell bestående av 10 steg med underpunkter: 1) 
Sammanfattning, 2) Bakgrund, syfte och mål, 3) Kravspecifikation, 4) Leverans och införande, 5) 
Nulägesanalys och intressenter, 6) Tidsplan och aktiviteter, 7) Organisation och bemanning, 8) 
Budget, 9) Kommunikation och kvalitetssäkring samt 10) Riskanalys och riskhanteringsplan. Det 
ingår även 7 beslutspunkter: 1) Initera projekt, 2) Inled planering, 3) Starta genomförande, 4) 
Avstämning, 5) Överlämna resultat, 6) Stäng projekt och 7) Stäm av effektmål. 

3.6. Förbättringscykeln 
När en verksamhet skall förbättras är det viktigt att problemen angrips systematiskt och noggrant. 
Förbättringscykeln, även kallad problemlösningscykeln, PDSA-cykeln samt Shewhartcykeln, är ett 
angreppssätt för att uppnå detta. Cykeln har fyra faser, planera, gör, studera och lär, som alla bör 
gås igenom vid problemlösning, Figur 3-2. I de fall ständiga förbättringar vill uppnås skall samtliga 
faser gås igenom varv efter varv utan att upphöra. (Klefsjö m fl, 1999) 
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Figur 3-2. Förbättringscykelns fyra faser. Idé från Klefsjö m fl (1999). 

I planera-fasen skall fakta samlas in om situationen som råder, grundorsaker till problemet samt 
alternativa lösningar identifieras. Den bästa lösningen väljs ut och en handlingsplan utarbetas för de 
åtgärder som krävs för genomförandet av denna. Det bestäms även hur resultatet skall följas upp 
och utvärderas. I nästa fas som kallas gör genomförs de planerade åtgärderna. I studera-fasen 
genomförs en uppföljning, resultatet av åtgärderna mäts och utvärderas. Den sista fasen, lär, 
används för att dra nytta av arbetet. Om åtgärderna genererat till förbättringar bör dessa 
implementeras permanent och nya rutiner arbetas fram. Därefter fortsätter arbetet med nästa 
problem i planeringsfasen. Uppnåddes inte en förbättring så görs samma procedur om en gång till 
med samma problem. Det är viktigt att utgångspunkten alltid är planera-fasen. (Klefsjö m fl, 1999) 

Att arbeta med förbättringscykeln kanske låter självklart men enligt Klefsjö m fl (1999) är fallet 
långt ifrån detta i många organisationer. Planeringen är dålig, lösningen inte genomtänkt, resultatet 
följs inte upp och konsekvenserna blir i många fall brandkårsutryckningar. Detta kostar pengar och 
tid går till spillo, det innebär också att inblandade personer tappar entusiasm och inspiration. Vidare 
menar de att det går att underlätta arbetet med förbättringscykeln genom att dokumentera arbetet 
samt sätta upp start- och stoppdatum för respektive fas. 

Förbättringscykel sågs som ett bra komplement till projektarbetets struktur och genomförande. Att 
arbeta med förbättringscykeln i projektets genomförande fas där problem identifieras samt lösningar 
genereras och utvärderas såg som en tidsbesparande metod som skulle gynna utfallet. Samtidigt 
som det skulle leda till väl genomtänkta lösningar som samspelade istället för motverkade varandra. 

3.7. Datainsamling 
Valet av metod för datainsamlingen är en fråga om ”rätt sak på rätt plats”. En premiss som 
Denscombe (2000) anser att forskaren bör arbeta utifrån. Forskaren bör fråga sig själv vilken metod 
han/hon anser bäst lämpad för uppgiften. De fyra forskningsmetoderna; frågeformulär, intervjuer, 
observationer och skriftliga källor konkurrerar mot varandra men lämpar sig bäst för olika 
situationer. Trots detta menar Descombe (2000) att de kan kombineras för att skapa olika men 
ömsesidigt stödjande sätt att samla in data, de kompletterar varandra. Olika metoder kan användas 
för att samla in data om en och samma sak. Det finns inte heller någon metod som är den generellt 
bästa för alla situationer. Vidare menar Descombe (2000) att varje metod kan ge saken en särskild 
vinkling, ett särskilt perspektiv, och dessa perspektiv kan forskaren utnyttja som ett redskap för att 
jämföra och kontrastera. 

Planera 

Gör Studera 

Lär 
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3.7.1. Litteraturstudie 
För att få en teoretisk referensram applicerbar på problemet gjordes en litteraturstudie. Litteratur 
relaterad till ämnet har sökts via databaserna LIBRIS, LUCIA, ELIN (naturvårdsverkets databas), 
artikelsök och fritt på Internets sökmotor Altavista. FSC:s hemsida, både nationell och 
internationell, har använts. Aktuella sökord är ”skog”, ”FSC”, ”certifiering”, ”certification”, ”chain 
of custody”, ”forest”, ”benchmarking”, ”forest stewardship council”, ”forskning”, ”intervjuer”, 
”kvalitet”, ”skogsbruk”, ”implementering”, ”utformning”, ”rapport”, ”manual”, ”generalisera” och 
”guidelines” i olika former och kombinationer. Även studie av litteratur, informationsmaterial, 
intranät och hemsidor tillhörande Luleå Energi koncernen har genomförts.  

Litteraturstudien är utgångspunkten till god forskning menar Denscombe (2000). Den innebär att 
principerna för surveyundersökningen tillämpas på skriftliga källor inom forskningsområdet. 
Tanken med litteraturstudien är att samla in så mycket som möjligt av det befintliga materialet inom 
området och därmed skapa en överblick.  

De skriftliga källor som används bör utvärderas av forskaren innan användandet. En fråga som kan 
ställas är: ”Har jag utvärderat dokumenten eller bara köpt dem rakt upp och ner?” (Denscomb, 
2000) Vidare hänvisar han till Platt (1981) och Scott (1990) som har satt upp fyra kriterier för 
utvärdering av källor: Autencitet, är dokumentet äkta och ursprungligt? Inte omskrivet eller 
förfalskat. Trovärdighet, i vilket syfte skrevs det, vem skrev det? Status på författaren. Är det en 
förstahandsredogörelse för något som författaren själv bevittnat? När skrevs dokumentet?  

3.7.2. Intervjuer 
Intervjuer är en mycket effektiv metod för användning som informationskälla. Intervjuer är mycket 
mer än en konversation menar Denscombe (2000), intervjuer innefattar även en rad antaganden och 
kunskaper om situationen. Det är ingen enkel metod och innebär dolda risker som kan medföra ett 
fullständigt misslyckande, om den inte föregås av noggrann planering och ordentliga förberedelser, 
samt genomförs med lyhördhet för den komplexa interaktionen under själva intervjun. Huruvida 
intervjuer ska använda som metod beror till stor del på om det är detaljerad information från relativt 
få antal människor eller mer ytlig information från en större grupp människor som skall samlas in. 
Behöver forskningen verkligen den typ av detaljerad information som intervjuer ger? Är det 
förnuftigt att förlita sig på informationen som samlas in från ett litet antal informanter? Dessa frågor 
bör kunna motiveras. Frågor som även bör beaktas är om det är möjligt att få direktkontakt med de 
eventuella intervjuobjekten? Och är intervjuerna genomförbara med tanke på tids- och 
resekostnader? (Denscombe, 2000) 

Besöksintervjuer är enligt Dahmström (2000) bra då frågor av mer komplicerade karaktär skall 
ställas eftersom oklarheter omedelbart kan redas ut. Dahmström menar att en negativ konsekvens 
kan uppstå den så kallade intervjuareffekten då aktören påverkas av intervjuaren. Intervjuer ansikte 
mot ansikte ger oftast en mer detaljerad information som går att bekräfta omedelbart. Det är även 
möjligt att känna av om informationen som erhålls är sanningsenlig i större grad än vid till exempel 
telefonintervjuer. Det finns en inbyggd effektivitet i denna typ av datainsamling, svarsfrekvensen 
blir högre, forskaren har möjlighet att omsorgsfullt välja ut de respondenter som lämpar sig bäst för 
att fylla urvalskategorierna. (Denscombe, 2000) 

Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar en vardaglig situation 
och ett vanligt samtal. Det innebär att detta är den intervjuform där forskaren utövar den minsta 
styrningen vad det gäller undersökningspersonerna. Här är sträva tvärtom, att låta respondenten få 
påverka samtalets utveckling. Standardiserade frågeformulär används inte eftersom påverkan vill 
minimeras. Däremot skrivs en handledning ner alternativt en manual till intervjun, detta som en 
försäkran för att alla områden som önskas täcks in. (Holme & Solvang, 1997) 
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Strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer 
Strukturerade intervjuer, innebär att forskaren har en mycket stark kontroll över frågornas och 
svarens utformning. Den kan liknas vid ett frågeformulär som intervjuobjektet svarar på ansikte mot 
ansikte. Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en färdig lista med ämnen som skall 
behandlas och frågor som skall besvaras. Intervjun är flexibel när det gäller ordningsföljd, 
intervjuobjektet får utveckla sina svar och tala mer utförligt om de ämnen som intervjuaren tar upp. 
Svaren är öppna och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter. När 
ostrukturerade intervjuer genomförs får tankarna flöda ännu friare hos intervjuobjektet än vid 
semistrukturerade intervjuer. Det som skiljer semi- och ostrukturerade intervjuer från de 
strukturerade är deras villighet att låta de intervjuade använda sina egna ord och utveckla sina egna 
tankar. Personliga intervjuer är den vanligaste typen av semi- och ostrukturerade intervjuer. En 
anledning till dess popularitet är att de är relativt lätta att arrangera. Ytterligare två är att den är lätt 
att kontrollera samt att det som sägs vid en personlig intervju härstammar från en källa. 
(Denscombe, 2000) 

Intervjuer kommer att användas som en av datainsamlingsmetoderna i denna studie då en stor del av 
data är baserad på erfarenheter och privilegierad information. Att använda besöksintervjuer som 
datainsamlingsmetod ansågs relevant eftersom behovet av detaljerad information väntades bli stor 
samtidigt som det var osäkert vilken typ av information som fanns dokumenterad och i vilken 
omfattning. Författaren hade även möjlighet till direktkontakt med samtliga intervjuobjekt och 
kunde därmed skapa en situation som liknade den vardagliga. Användning av strukturerade 
intervjuer och/eller standardiserade frågeformulär valdes bort eftersom detta ansågs styra 
respondenterna för mycket vilket skulle kunna leda till att information gick förlorad. 

3.7.3. Observationer 
Observationer är en metod för primärdata insamling, där forskaren kommer nära det som ska 
studeras samtidigt som det inte kräver kommunikation, utan bygger på direkta observationer av 
händelser. (Patel & Davidsson, 2003) Observationer bygger inte på vad människor säger att de gör 
eller vad de säger att de tänker, utan på vad de verkligen uträttar. Det finns två typer av 
observationsforskning enligt Denscombe (2000); systematisk- och deltagandeobservation. 
Deltagandeobservationer används för att tränga in djupare i situationerna för att kunna förstå 
kulturen och processerna, vilket vanligtvis ger kvalitativdata. Sytematiska förknippas ofta med 
kvantitativdata och statistik. Det som är gemensamt för dessa båda metoder är att det är direkta 
observationer och att data samlas in i den verkliga situationen ute på fältet. (Denscombe, 2000) 

Vid ostrukturerade observationer vill forskaren samla in så mycket data som möjligt om ett 
problemområde och notera allt som händer. Strukturerade observationer följer istället ett 
observationsschema, vilket medför att forskaren fokuserar på vissa speciella händelser. En väl 
genomför strukturerad observation gör bearbetning och sammanställning enklare än för en 
ostrukturerad observation. (Patel & Davidsson, 2003) 

I examensarbetets första skeende kommer framförallt deltagande ostrukturerade observationer 
användas. Detta för att författaren skall erhålla en djupare kunskap om organisationen och dess 
kultur samt arbetsrutiner och tillverkningsprocess. Därefter kommer arbetet övergå till strukturerade 
observationer dels för att ge en djupare kunskap i specifika situationer som anses relevanta under 
arbetets gång samt för att verifiera information som erhållits från intervjuerna. Att endast använda 
strukturerade observationer känns inte relevant då författaren i det inledande skeendet helt saknade 
kunskap om verksamheten. 
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3.7.4. Benchmarking 
Ordet benchmark kommer från engelskan och betyder bland annat fixpunkt och norm. 
Benchmarking är i första hand en förbättringsmetod som går ut på att jämföra sig med och lära av 
de bästa företagen. (Berggren, 1992) menar att för en del innebär benchmarking enbart ett sökande 
av referensvärden från andra företag. Sandkull och Johansson (2000) bygger vidare på detta och 
anser att benchmarking även kan beskrivas som en systematisk och civiliserad form av 
industrispionage. 

Det finns ett flertal metoder som kan användas för att samla in information om 
benchmarkingpartners, bland annat officiella rapporter och publikationer, företagsbesök, mässor, 
enkäter och personliga kontakter. (Berggren, 1992) Det är viktigt att ha i åtanke att den insamlade 
informationen i de flesta fall inte kan användas rakt av på den egna organisationen. Bergman och 
Klefsjö (2001) framhåller vikten av att informationen anpassas för att lösningarna ska ge 
förbättringar och ökad konkurrenskraft. 

Examensarbetaren har för avsikt att använda benchmarking i form av personliga kontakter och 
företagsbesök i syfte att lära och byta erfarenheter med en samarbetande organisation i samma 
genre som nyligen påbörjade sin FSC CoC certifiering. 

3.7.5. Urval 
Det är mycket viktigt att använda en urvalsram, vilket är en objektiv förteckning över den 
”population” från vilken forskaren kan göra sitt urval. En bra urvalsram ska vara relevant, innehålla 
saker som är direkt relaterade till undersökningen, fullständig, täcka alla relevanta uppgifter, exakt, 
den ska utesluta alla uppgifter som saknar relevans, samt vara aktuell det vill säga den ska innehålla 
nya tillägg och förändringar, och vara fri från överflödiga uppgifter. Denscombe (2000) menar att 
det är bättre att erkänna de tänkbara orsakerna till att urvalsramen inte är perfekt och diskutera 
vilken möjlig inverkan detta kan ha på urvalet och undersökningsresultatet. Eftersom det är 
osannolikt att någon urvalsram skulle vara perfekt. God forskning försöker inte dölja sina 
begränsningar utan bör tillstå de brister som kan finnas. 

Det finns i huvudsak två typer av urvalstekniker, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Den 
förstnämnda baseras på en föreställning om att de människor eller företeelser som ingår i urvalet har 
valts därför att forskaren har en uppfattning om att dessa sannolikt utgör ett representativt tvärsnitt 
av människorna eller företeelserna i hela populationen som studeras. Icke- sannolikhetsurval 
innebär att människor eller företeelser som ingår i urvalet definitivt inte utgör ett slumpmässigt 
urval. Här råder inte principen för sannolikhetsurval där varje enhet i populationen skall ha samma 
chans att komma med i urvalet. (Denscombe, 2000) 

För kvalitativa undersökningar gäller en annan logik för urvalets storlek. En liten storlek på urvalet 
stämmer bra överens med den karaktär som kvalitativdata har. Det finns välgrundade teoretiska skäl 
till att de flesta kvalitativa forskare använder tekniker för icke-sannolikhetsurval och goda praktiska 
skäl till att kvalitativa forskare ägnar sig åt ett litet antal enheter i undersökningen menar 
Denscombe (2000). En motivering för att använda icke-sannolikhetsurval bygger på idén om att 
forskningsprocessen snarare är en ”upptäcktsprocess” än ett prövande av hypoteser, härstammar 
ursprungligen från Glaser och Strauss (1967). Lincoln och Guba (1985) beskriver forskaren som en 
detektiv som följer ledtrådar. Varje spår som forskaren följer pekar i en viss riktning och ger 
upphov till nya frågor som måste besvaras. Urvalets storlek och sammansättning är inte helt 
förutsägbart från början. De människor, företeelser eller texter som väljs ut vid kvalitativa 
undersökningar behöver nödvändigtvis inte vara representativa eller typiska enheter. Det är mer 
troligt att urvalet försöker inkludera speciella enheter, sådant som är extrema, ovanliga, bäst eller 
sämst. Detta gör det möjligt att få maximal variation i de data som samlas in, ett brett spektrum 
snarare än en smalt fokuserad informationskälla. (Denscombe, 2000) 
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Kvalitativ forskning tenderar att, i högre grad än kvantitativ forskning, använda en urvalsmetod som 
baseras på sekventiellt upptäckande av enheter och betonar ett inkluderande av speciella enheter. 
Dessa två kännetecken tenderar att leda kvalitativa forskare i riktning mot strategier för icke-
sannolikhetsurval, som ”subjektiva urval”, ”snöbollsurval” och teoretiskaurval, snarare än strategier 
baserade på principer för slumpmässighet och sannolikhet. (Denscombe, 2000) 

Subjektivt urval, där urvalet ”handplockas” för undersökningen för att det anses mest troligt att just 
dessa ger värdefullast data. Den används då forskaren redan har en viss kännedom om de människor 
eller företeelser som ska undersökas. De väljs ut med ett speciellt syfte i åtanke, de utvalda 
människornas eller företeelsernas särskilda kvaliteter och deras relevans för undersökningstemat. 
”Mot bakgrund av det jag redan vet om undersökningstemat och de människor eller företeelser jag 
studerar, vem eller vad kommer sannolikt att ge den bästa informationen?” Det är en fördel att 
subjektivt urval tillåter forskaren välja människor eller företeelse som hon/han kan anta vara 
avgörande för undersökningen. Det är oftast både mer ekonomiskt och informativt än 
konventionella sannolikhetsurval. (Denscombe, 2000) 

Snöbollsurval, som renderar i snöbollseffekt, avser ett urval som bestäms genom en process där en 
person hänvisar till nästa person. Undersökningen omfattar till en början bara ett fåtal personer. Var 
och en kan tillfrågas om ytterligare två personer som skulle kunna vara relevanta för 
undersökningen. Urvalet växer alltså som en snöboll i takt med att de nytillkomna får föreslå 
ytterliga två personer vardera som skulle tänkas kunna ingå i urvalet. Detta är en effektiv teknik för 
att bygga upp ett rimligt stort urval, i synnerhet när de används i småskaliga forskningsprojekt. 
Forskaren kan även be människorna föreslå personer som uppfyller vissa urvalskriterier. 
(Denscombe, 2000) 

Teoretiskt urval, valet av enheter sker successivt allteftersom en teori utvecklas på grundval av de 
belägg som framkommer. På varje steg i forskningsprocessen används nya belägg för att modifiera 
eller bekräfta teorin, vilket sedan i sin tur pekar på ett lämpligt val av enheter för nästa steg i 
forskningsprocessen. (Denscombe, 2000) 

Urvalet grundas på ett icke-sannolikhetsurval där ett brett spektrum av information med 
specialistkompetens eftersträvas. De första respondenterna handplockas med hjälp av snöbollsurval 
detta för att erhålla värdefull information i ett tidigt skeende. Valet av respondenter baseras vidare 
på en kombination av teoretiskt urval och snöbollsurval eftersom detta ansågs generera den 
fullständigaste informationen och de lämpligaste respondenterna. 

3.8. Analysmetoder 
Examensarbetets fokus ligger inom kvalitetsområdet och behandlar främst kvalitativdata vilket har 
påverkat valet av analysmetoder. 

3.8.1. Brainstorming 
Persson (2002) menar att brainstorming kännetecknas av att en grupp, 2-4 personer, samlas och 
spånar fram idéer och förslag. En tavla eller ett blädderblock används för att synliggöra samtliga 
idéer, vilket skall generera ytterligare förslag. Så länge nya idéer kommer fram fortsätter arbetet, 
under denna tid får ingen kritik ges på grund av dess hämmande effekt.  

Brainstorming, även kallad spånskiva, är en arbetsmetod där idéer och arbetssätt tas fram på en 
relativt spontan väg. Under arbetet finns fyra regler som bör följas för att nå ett så bra resultat som 
möjligt; ingen kritik eller debatt, det finns inga gränser, kvantitet är viktigt samt blanda och 
kombinera. (Klefsjö m fl, 1999) 
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Brainstorming är speciellt användbart i följande situationer: 

 När nya idéer ska genereras eller för att lista upp många möjligheter 

 När en lösning på ett problem inte kan resoneras fram logiskt 

 När flera personers besitter olika delar av kunskap och information om problemet 

Att ta vara på medarbetarnas kreativitet vid examensarbetets utförande ansågs viktigt, dels för att 
befästa arbetet och skapa delaktighet hos personalen och dels för att dra nytta av den 
specialistkunskap de besitter. Enligt Klefsjö m fl (1999) är denna metod ett steg på vägen mot en 
framgångsrik organisation. 

3.8.2. De sju ledningsverktygen 
De sju ledningsverktygen används för att underlätta strukturering och analys av kvalitativ data, så 
kallad verbal information. Verktygen kan med fördel kombineras sinsemellan för att få en effektiv 
samt mer tillförlitlig sammanställning och analys av data. En kombination speciellt lämpad för att 
identifiera problem och finna samt prioritera lämpliga lösningar är släktskaps-, träd-, och 
matrisdiagrammet. (Bergman och Klefsjö, 2001) De sju ledningsverktygen innefattar förutom de 
tidigare nämnda även relationsdiagram, matrisdataanalys, processbeslutsdiagram samt pildiagram. I 
detta arbete används endast släktskapsdiagram varför författaren anser det överflödigt att presentera 
de övriga annat än vid namn. 

Släktskapsdiagram används för att identifiera och beskriva problem, verktyget kan även användas 
till att hitta bakomliggande orsaker till problem. Det används med fördel när det är stora mängder 
verbal information som skall struktureras, vilken ordnas i närbesläktade grupper. (Klefsjö m fl, 
1999) Släktskapsdiagrammets syfte och användningsområde ansågs stämma väl överrens med den 
förutsedda analysens karaktär, vilket låg till grund för valet. 

3.9. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
”Validitet handlar om i vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att erhålla data anses 
exakta, riktiga och träffsäkra.” Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, där resultatet skall vara 
konsekvent och tillförlitligt. Samma resultat skall erhållas gång efter gång såvida det inte görs 
variationer i mätobjektet. (Denscombe, 2000) Generaliserbarhet innebär att något ger en mer allmän 
giltighet åt någon regel eller utsaga som ursprungligen endast gällt ett fåtal fall. (National 
encyklopedin, 2006) 

3.9.1. Validitet 
Bengtsson och Bengtsson (1995) menar att validitet är synonymt med relevans och anser att det 
innebär att forskaren verkligen har samlat in de data som det var avsett att han/hon skulle göra. Att 
använda flera metoder vid en undersökning ger olika typer data om samma ämne vilket sannolikt 
ger en ökad kvalitet. För att uppnå detta genomfördes datainsamlingen först efter en omfattande 
studie av hela tillverkningsprocessen och gällande standarder. 

Tillvägagångssättet med användande av flera metoder gjorde det möjligt att bekräfta eller 
ifrågasätta resultaten genom att jämföra data som framskaffats med hjälp av olika metoder. Enligt 
Denscombe (2000) ökar validiteten i data om saker kan ses ur olika perspektiv och resultaten kan 
bekräftas. Det bevisar inte att forskaren har rätt men ger en bild av att data överrensstämmer mellan 
metoderna och att resultatet inte beror på vilken metod som använts vid undersökningen. En analogi 
som ofta används i dessa sammanhang är triangulering, en exakt position bestämts utifrån två eller 
fler koordinater. (Denscombe, 2000) 
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När data samlas in via intervjuer är det svårt att veta om informationen är sanningsenlig. Om det är 
faktiska frågor kan kontroller utföras för att se om informantens uppgifter bekräftas av andra källor. 
För att verifiera den information som erhölls vid intervjuer och observationer användes de metoder 
som Denscombe (2004) anser är lämpliga för detta ändamål. Utskrifter kontrollerades, data 
kontrollerades med andra källor samt rimligheten i data kontrollerades. Används följande kontroller 
kan forskaren i högre grad lita på de data som intervjuerna ger menar Descombe (2004). Alla 
anställda på företaget fick möjlighet att komma till tals, eftersom det rör sig om ett mindre företag, 
vilket torde leda till att icke-sannolikhetsurvalet inte påverkar arbetets validitet negativt. 

3.9.2. Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet i studien och om att motverka skevheter samt felaktiga 
resultat enligt Bengtsson och Bengtsson (1995). Forskningsinstrumenten ska vara neutrala i sin 
inverkan för att kriteriet för reliabilitet skall uppnås. Vid en kvalitativ undersökning är forskarens 
jag en integrerad del av forskningen. I detta fall kan frågan om tillförlitlighet ställas som nedan, 
enligt Denscombe (2004). 

”Om någon annan genomför undersökningen, kommer han eller hon fram 
till samma resultat och drar han eller hon samma slutsatser?” 

Det är av stor vikt att vid kvalitativ forskning noggrant redogöra för forskningens mål och 
grundläggande premisser, hur forskningen genomfördes samt resonemanget bakom de beslut som 
fattas vilket författaren avsett att göra i denna rapport. Om forskaren spår och nyckelbeslut går att 
följa från undersökningens början till de resultat och slutsatser den leder fram till så är mycket 
vunnet i frågan om reliabilitet. Författaren har för att öka reliabiliteten ytterligare noggrant fört ett 
detaljerat protokoll över forskningsbesluten vilket enligt Denscombe (2004) skall vara fördelaktigt. 
Samt samlat in all data själv vilket innebar att respektive insamlingsmetod hade samma upplägg. 

3.9.3. Generaliserbarhet 
Denscombe (2004) poängterar vikten av att hålla isär begreppen ”generaliserbarhet” och 
”överförbarhet”. Båda uttrycken innebär att tillämpa forskningsfynden mer allmänt och att det inte 
bara inskränker sig till den specifika organisationen som ingick i undersökningen. Generaliserbarhet 
är en mätbar kvalitet i forskningsresultaten, något som går att pröva och kontrollera, oftast 
förknippat med kvantitativa och positivistiska forskningsstilar. Överförbarhet är en process där den 
specifika forskningens relevans för andra företeelser snarare är föreställd är faktiskt påvisad. 
Denscombe (2004) menar vidare att vid överförbarhet ”flyttas” bokstavligen resultatet från en 
forskningssituation över till andra situationer. Denna typ av generalisering har en tendens att 
förknippas med användning av kvalitativ data. 

”Överförbarhet är den föreställningsmässiga tillämpningen av fynd på andra 
situationer. Det är något man gör på ett informellt, personligt och kreativt 
sätt. Det är den process som läsarna utför när de drar slutsatser vid läsningen 
och ”för över” resultaten till andra situationer. Ju mer information de har om 
den ursprungliga forskningen, desto mer initierade blir deras slutsatser.” 
Dencombe, (2004) 

För att öka generaliserbarheten av examensarbetet har stor vikt lagts på att beskriva utförandet och 
tillvägagångssättet vid Bioenergi i Luleå AB. Detta för att läsarna skall ha mycket information att 
grunda sina egna slutsatser på vid läsningen, förenkla förståelsen och därmed underlätta 
generaliseringen. Kapitlen rörande metod och teori har getts större plats för att underlätta förståelsen 
för utförandet av arbetet. 
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisas obearbetad data utan tolkning som kommit fram i samband med 
undersökningen samt metodgenomförande. Standarderna gällande FSC CoC certifiering redovisas 
inte i sin helhet i denna rapport på grund av dess omfattning. Den intresserade återfinner dessa på 
www.fsc.org.  

4.1. Arbetsgång 
Examensarbete utfördes i projektform, momenten som redovisas i Figur 4-1 arbetades igenom i 
kronologiskordning. Storleken på figurerna representerar översiktligt den tid som lagts ned på 
respektive moment. Arbetet med släktskapsdiagram har inte fått något eget moment utan återfinns 
tillsammans med brainstorming.  

 
Figur 4-1. Examensarbetets utförande i förhållande till tidsaxel. 

Momenten planering, sammanställning av utbildningsmaterial och inlämning av ansökan redovisas 
inte närmare i detta kapitel. Det förstnämnda på grund av att informationen inte direkt påverkar 
analysen. De övriga två eftersom de innefattas under utbildning respektive revision inklusive 
förberedelser. 

Förbättringscykeln var en tillgång genom hela arbetet, vilken användes både i stort för hela 
projektet samt i flera av de olika delmomenten. 
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4.1.1. Utförande 
Examensarbetet utfördes i projektform efter den modell som beskrivs av Ronnquist (2005) och med 
hjälp av förbättringscykeln Klefsjö m fl (1999). Detta för att uppnå effektivitet i arbetet och 
samtidigt erhålla bästa möjliga resultat ur de resurser som fanns att tillgå. 

Innan planeringsmomentet genomfördes de två första faserna i den generella projektmodell som 
Ronnquiat (2005) beskriver. En kort sammanfattning av projektet, bakgrundsbeskrivning, syfte, mål 
och avgränsningar fastställdes, projektet initierades. En kravspecifikation rörande resultat, 
genomförande och förutsättningar arbetades fram det vill säga planeringen inleddes. Vidare 
bestämdes hur resultatet av projektet skulle överlämnas till beställaren och införas i den miljö det 
avseddes för. Därefter togs beslut om start av genomförandet av själva projektet, vilket följde 
arbetsgången i figur 4-1, och en preliminär tidsplan fastställdes. De återstående 5 punkterna som 
Ronnquist (2005) anger gicks igenom i momentet planering. Avstämningar gjordes efterhand som 
genomförandet fortskred för att kontrollera gentemot tidsplan och förväntningar. De tre sista 
beslutspunkterna genomfördes i samband med att arbetet slutfördes vid Bioenergi. 

4.2. Nulägesanalys 

4.2.1. Allmänna observationer 
För att erhålla en korrekt bild av verksamheten, finna det som faktiskt ”är” (Holme & Solvang, 
1997), samt samla in så mycket data som möjligt ägnades de första dagarna åt allmänna 
ostrukturerade observationer av Bioenergi i Luleå AB:s verksamhet. En allmän introduktion hölls 
med rundvandring i anläggningen. Författaren följde med produktionspersonalen i sitt dagliga 
arbete under två dagar. Därefter observerades säljare och ekonomer när de utförde sina sysslor. 
Under observationstiden ställdes frågor rörande de olika arbetsuppgifterna till vederbörande 
personal för att erhålla primärdata rörande verksamheten. 

Vid framtagande av ett certifieringsarbete krävs en ingående och detaljerad beskrivning av nuläget 
som visar på totalsituationen, detta för att skapa en väl underbyggd grund att arbeta vidare ifrån. 
Redan i ett tidigt skede inriktades forskningen och datainsamlingen mot kvalitativa metoder, vilket 
förespråkas av Denscombe (2000) samt Holme & Solvang (1991) vid den här typen av 
undersökningar. 

4.2.2. Fördjupning i gällande standarder och påbörjade ansökningar 
Gällande standarder för FSC certifiering av tillverkare togs fram i samråd med FSC-sverige. En 
fördjupning i organisationen samt aktuell standard, FSC-STD-40-004 (version 1.0), genomfördes. 
Vilket ledde till att ytterligare standarder, FSC-STD-40-005 (version 1.0) och FSC-STD-40-201 
(version 2.0), införskaffades för studier. Material från två, tidigare påbörjade, certifierings 
ansökningar fanns att tillgå, inledda vid Bioenergi 2003 respektive januari 2005. 

För att det överhuvudtaget ska bli aktuellt med en FSC certifiering av ett producerande företag 
måste andelen inlevererat FSC certifierat spån överstiga 10 %. Detta kontrollerades genom att 
kontakta råvaruleverantören, i detta fall Bertil Leijdingen och Lars Södergren vid SCA. Dessa 
tillhandahöll historik om spånspecifikationer från och med 2004, vilken visade att medelvärdet legat 
på ca 30%. 
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4.2.3. Specifika observationer 
Utifrån de gällande standarderna studerades specifika arbetsmoment djupare med strukturerade 
observationer som grund. Detta för att fokusera på speciella händelser och erhålla insikt om vart 
avvikelserna från gällande regelverk fanns. Observationerna koncentrerades främst till hantering av 
pellets genom hela processen, lager och paketering, moment rörande försäljning och användande av 
affärssystemet samt hantering av dokument. Vid dessa tillfällen gjordes skriftlig dokumentation. En 
del moment ifrågasattes för att personalen skulle skapa egna reflektioner över rådande situation och 
alternativa arbetssätt. Avsikten med detta var att det skulle vara gynnsamt i samband med senare 
inplanerade intervjuer. 

4.2.4. Studier av befintliga dokument 
Eftersom observationerna visade på avvikelser från standarderna, på samtliga punkter förutom 
tillverkningsprocessen i sig, så genomfördes en studie beträffande befintliga rutiner och huruvida 
dessa var nedskrivna. Här framkom att de dokumenterade rutiner var föråldrade eller saknades. 
Under åren har arbetssätten förbättras efterhand utan att generera i skriftliga ändringar. Istället har 
de nya rutinerna förmedlats muntligt utan förankring i dokument. 

4.2.5. Intervjuer 
Intervjuer valdes att utföras med den personal som hade den största insikten i gällande 
arbetsuppgift, det vill säga ett subjektivt icke-sannolikhetsurval. Enligt Denscombe (2000) finns det 
välgrundade teoretiska skäl att den här typen av urval väljs vid kvalitativ forskning. I de fall flera 
personer utförde samma arbetsuppgift gjordes intervjuer med samtliga som fanns tillgängliga vilket 
tenderade i ett snöbollsurval. Även VD:n, tidigare fabrikschef, intervjuades då denne har djup 
kunskap i stora delar av verksamheten. Intervjuer rörande affärssystemet genomfördes, förutom 
med säljare vid Bioenergi, med Camilla Lindqvist, Luleå Energi, samt Jörgen Karlsson, 
Industridata. I och med att SCA är leverantör och delägare i bolaget intervjuades även Bertil 
Leijdingen och Lars Södersten. Intervjuerna finns sammanfattade i bilaga 2, av utrymmesskäl är 
inte samtliga intervjuer sammanfattade var för sig. 

Huvudmålen med intervjuerna var att få fram en helhetsbild samt alternativa arbetssätt att utföra 
respektive komplettera de nuvarande med. De sågs även som ett sätt att förankra de framtida 
förändringarna hos berörd personal samt att få personalens delaktighet i arbetet, vilket ansågs av 
stor betydelse när författaren efter genomförd certifiering skulle lämna arbetsplatsen och befintlig 
personal ta över ansvar samt det fortlöpande arbetet. Lämpligt sätt att uppnå detta är genom 
kvalitativa, personliga, semistrukturerade intervjuer där undersökningssituationen liknar ett vanligt 
samtal, minst styrning utövas och oklarheter kan redas ut på en gång. 

Informationen som framkom i samband med de allmänna och specifika observationerna samt 
intervjuerna skulle även ligga till grund för den verksamhetsbeskrivning som skulle medfölja 
ansökan. Den insamlade informationen strukturerades med hjälp av släktskapsdiagram. 

4.3. Identifiering av brister och lösningar 

4.3.1. Kravlista 
Utifrån de identifierade avvikelserna mot standard, studien av befintliga dokument, observationer 
samt intervjuer sammanställdes en kravlista med möjliga lösningar. Avvikelser angavs i punktform 
med ett antal alternativa lösningar som underpunkter. 



FSC certifiering 
 

28 

4.3.2. Benchmarking 
SCA BioNorr AB valdes i ett tidigt skede som ett lämpligt företag att utföra benchmarking på. 
Detta eftersom de producerar träpellets, låg något före i sitt certifieringsarbete samt att SCA AB är 
delägare i företaget och därmed kanske villigare att dela med sig av sin kunskap. Benchmarking är 
enligt Berggren (1992) en metod att jämföra sig med och lära av de bästa, vilket ansågs passande i 
den här typen av projekt. 

Benchmarkingen var inplanerad som ett platsbesök men efter en telefonintervju med Christina 
Storhannus på SCA BioNorr AB ändrades detta. Under intervjun, bilaga 2, framkom det att de inte 
hade hittat någon lösning på de problem som ansågs relevanta i Bioenergis fall samt att de i övrigt 
inte hade så väl utarbetade lösningar. En muntlig överenskommelse om ett nytt samtal i ett senare 
skeende träffades. Inget specifikt syfte eller planering för benchmarkingen upprättades eftersom den 
redan i ett tidigt skeende valdes bort på grund av att den inte ansågs kunna tillföra något av värde. 

4.3.3. Brainstorming 
Brainstorming användes som en metod för att ge personalen en chans att generera möjliga lösningar 
på de problemen som sammanställt på kravlistan och för att ta vara på medarbetarnas kreativitet 
samt skapa delaktighet. Brainstormingen genomfördes utifrån kravlistan, avvikelserna lyftes fram 
en och en i mindre grupper. Därefter genomfördes ytterligare brainstorming utifrån de förslag som 
framkommit samt de preliminära lösningar som togs fram samtidigt som kravlistan. Författaren 
sammanställde informationen med hjälp av släktskapsdiagram och kontrollerade hur väl den 
överrensstämde med framtagna lösningar samt vilka motsättningar som fanns. 

4.3.4. Lösningsgenerering 
Utifrån det som framkom under brainstormingen fastställdes en preliminär lista med lösningar i 
punktform. Denna togs fram genom att vikta de olika förslagen och dess innehåll, med hjälp av en 
tiogradig skala, utifrån den information som kommit fram under arbetets gång. 

4.3.5. Gruppdiskussioner 
Den sammanställda kravlistan tillsammans med de framtagna lösningsförslagen låg som underlag 
vid gruppdiskussionerna. Dessa genomfördes i mindre grupper för att ge samtliga närvarande en 
bättre chans att komma till tals, även enskilda diskussioner genomfördes när dessa ansågs som ett 
mer gynnsamt alternativ. Syftet med gruppdiskussionerna var att förankra lösningarna hos så stora 
delar av personalen som möjligt samt att göra en sista utvärdering av genomförbarheten. I samband 
med detta utformades de preliminärt nya kompletterande arbetsrutinerna. 

4.4. Implementering 

4.4.1. Enkätutformning 
I senare delen av arbetet togs en enkät fram, riktad till leverantörer, i syfte att användas som ett 
styrkande dokument rörande råvaransursprung, i det fall att träråvara skulle köpas in separat, utöver 
det som levereras in via SCA. Övervägande öppna frågor användes, vilket enligt Kylén (1994) styr 
svaren minst. Svaren skall inte bearbetas vidare utan endast användas som ett styrkande dokument, 
därmed inverkar inte bearbetningssvårigheterna som blir följden av öppna frågor. 
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4.4.2. Färdigställan av ansökan 
Ansökningshandlingarna färdigställdes utifrån gällande standarder tillsammans med den 
information som inhämtats under arbetets gång. Viss oklarhet rådde gällande aktuella standarderna 
eftersom vissa punkter var oklara och en ny reviderad version, FSC-STD-40-004 (version 2.0), låg 
som förslag. I samråd med Andreas Renöfäldt på SGS Sweden, som skulle utföra revisionen, och 
Peter Roberntz vid FSC-sverige kunde en lösning hittas. 

I samband med färdigställan av ansökan fördes diskussioner kring revisionen med Andreas 
Renöfält. Upplägget för den första revisionen bestämdes och offerten gicks igenom. Uppgörelsen 
rörande offerten gjordes eftersom Bioenergi redan gjort en delbetalning i samband med den 
tilltänkta certifieringen 2004 och det var viktigt att klargöra vilket belopp som kvarstod att betala in. 

4.4.3. Utbildning 
Under arbetets gång togs utbildningsmaterial fram för VD/ansvarig, säljare/ekonomi respektive 
produktion/paketering. En vecka innan utbildningstillfället fick personalen ut sina respektive häften. 
Utbildningen hölls den 21 december 2005, där samtliga anställda som inte hade förhinder 
närvarade. De resterande personerna fick undervisning vid överenskomna tillfällen. 

Utbildningen inleddes med att författaren höll en genomgång där personalen hade möjlighet att 
avbryta för frågeställning. Därefter hölls en generell diskussion kring de frågor som de närvarande 
önskade belysa extra samt de områden författaren ansåg viktiga. 

Avslutningsvis fick samtlig personal fylla i det skriftliga test som författaren tagit fram utifrån det 
utbildningsmaterial som lämnats ut till de anställda. Testen fanns i tre olika utförande anpassade till 
respektive utbildningshäfte. 

4.4.4. Införande av nya arbetsrutiner 
Efter utbildningen implementerades de nya rutinerna i det dagliga arbetet så långt det var möjligt. 
Detta för att vid revisionen kunna visa på hur arbetet flyter trots att detta tillfälle endast är till för att 
gå igenom ansökan och se om denna godkännes. 

4.4.5. Revision 
Den 10 januari 2006 genomfördes revisionen vid Bioenergi i Luleå AB av Andreas Renöfäldt SGS. 
Vid den inledande allmänna delen deltog Roger Lehtonen VD, Hans Renfors säljare och tilltänkt 
operativt ansvarig för FSC vid företaget, förutom författaren och Andreas Renöfäldt. 

Roger Lehtonen höll en genomgång rörande Bioenergis verksamhet, därefter tog Andreas Renöfäldt 
vid och berättade om FSC och SGS roll i certifieringen. Han informerade även övergripande om de 
gällande reglerna samt vilka troliga förändringar som skulle genomföras. Därefter gick 
examensarbetaren igenom ansökan tillsammans med Andreas Renöfäldt och visade praktiskt det 
moment som efterfrågades. Andreas Renöfäldt sammanfattade under dagen en rapport som sedan 
skickades in till FSC:s huvudkontor i Sydafrika där det slutliga godkännandet görs .  

4.4.6. Överlämnande av ansvar 
Under certifieringsarbetet fram till godkännandet har examensarbetaren haft det operativa ansvaret, 
för att därefter överlämna det till den ansvarige vid Bioenergi. 
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5 Teoretisk referensram 
I detta kapitel tas teori gällande själva problemet upp, den teori som har betydelse för analysen och 
förståelsen av arbetet. 

5.1. Kvalitet 
Ursprungligen kommer ordet kvalitet från latinets ”qualitas”, vilket betyder ”beskaffenhet”. Hur 
ordet kvalitet definieras kan skilja sig mycket beroende på i vilket avseende begreppet används. I 
standarden för ISO 9000:2000 definieras kvalitet som ”den grad till vilken inneboende egenskaper 
uppfyller krav”. Nedan följer ytterligare en tolkning av begreppet kvalitet. 

”Kvalitet på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa och helst 
överträffa, kunderna behov och förväntningar.” (Bergman & Klefsjö, 2001) 

Kvalitetsarbete kan beskrivas med fyra nödvändiga kvalitetsprocesser enligt Sörqvist (2000); attityd 
och kunskapsutveckling, planering, säkring och styrning samt förbättring. 

Genom att arbeta planmässigt med kvalitetsförbättringar kan kostnaderna minska. En bättre kvalitet 
leder dessutom till bättre kundtillfredsställelse och kundlojalitet och därmed i slutändan till ökade 
intäkter. Att på detta sätt öka lönsamheten har blivit realitet i de företag, där ledningen efter att ha 
insett den stora potentialen som finns i systematisk förbättringsarbetet, gett ett tydligt och engagerat 
ledarskap inom detta område. (Sandholm, 2001) 

Många organisationer har funnit att införandet av enstaka metoder eller tillämpning av enstaka 
angreppssätt inte är tillräckligt. För att nå de fina resultaten måste kvalitetsfrågorna angripa på ett 
strukturerat och långsiktigt sätt. Det är därför nödvändigt att först koncentrera sig på grundlig 
planering av hur verksamheten skall utvecklas med ett fokus på kvalitet. En strategisk plan bör 
arbetas fram där en modell innehållande fyra strategier, ledningens engagemang, 
kulturförändringar, förbättringar samt systematik i verksamheten. (Sandholm, 2001) 

5.2. Total Quality Management (TQM) 
Total Quality Management, även kallat offensiv kvalitetsutveckling av Bergman och Klefsjö 
(2001), innebär ett ständigt pågående arbete som handlar om att utveckla såväl processer och 
produkter som medarbetarna. Sandholm (2001) anser att begreppet totalkvalitet innefattar kvaliteten 
i samtliga interna processer och funktioner samt engagemanget hos alla medarbetare. Det är viktigt 
att hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling, Figur 5-1, samverkar och att en helhetsbild skapas. 
Hörnstenarna måste stödjas av lämpligt valda arbetssätt och konkreta verktyg för att en helhet skall 
skapas. Grunden för att uppnå detta är ett engagerat ledarskap. 
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Figur 5-1. Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. (Bergman & Klefsjö, 2001) 

5.2.1. Sätta kunderna i centrum 
Innebär ett aktivt arbete för att ta reda på kundernas behov och förväntningar för att sedan försöka 
uppfylla dessa. Ska det finnas en möjlighet att tillfredställa de externa kunderna måste först de 
interna kunderna känna sig nöjda. Dåligt motiverade och stimulerade medarbetare påverkar den 
slutliga kvaliteten i negativ bemärkelse. Bergman och Klefsjö (2001) 

5.2.2. Skapa förutsättningar för delaktighet  
Skapa förutsättningar för delaktighet innebär att ledningen på olika sätt underlättar för medarbetarna 
att känna delaktighet, engagemang och ansvar. (Bergman & Klefsjö, 2001) Det är viktigt att alla 
människor i en organisation ges förutsättningar för att utföra arbetet på ett sådant sätt att rätt kvalitet 
uppnås. Sandholm (2001) menar att alla människor i organisationen påverkar kvaliteten genom det 
dagliga arbetet. 

Viktiga nyckelord i sammanhanget är kommunikation, utbildning och delegation av ansvar och 
befogenheter. Det är inte bara den egna organisationen som måste engageras i förbättringsarbetet, 
utan också alla leverantörer som bidrar med material eller komponenter. (Bergman & Klefsjö, 
2001) 

5.2.3. Arbeta med ständiga förbättringar  
Ständiga försök att förbättra kvaliteten måste ske på grund av att de externa kundkraven hela tiden 
ökar, nya tekniska lösningar dyker upp och nya former för affärsverksamhet skapas. Symbolen för 
ständiga förbättringar är enligt Bergman och Klefsjö (2001) den så kallade förbättringscykeln 
”Planera – Gör – Studera – Lär”. 

5.2.4. Basera beslut på fakta 
Inom offensiv kvalitetsutveckling är det viktigt att beslut alltid baseras på fakta och är väl 
underbyggda. Bergman och Klefsjö (2001) menar vidare att slumpfaktorer inte får ha avgörande 
betydelse. För att uppnå den här typen av beslut krävs det kunskap om variation och förmåga att 
skilja verkliga orsaker från ”brus”. De belyser även vikten av att den information som införskaffas 
måste struktureras och analyseras ordentligt. 
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5.2.5. Arbeta med processer 
Målet med en process är att tillfredställa sina kunder i så stor utsträckning som möjligt med hjälp av 
så lite resurser som möjligt. En process kan liknas vid en kedja av aktiviteter som upprepas i tiden. 
Processen stöds av en organisation vilken består av människor och deras relationer samt olika typer 
av hjälpmedel. Repeterbarheten av processen gör den mätbar och resultaten kan därmed ligga som 
utgångspunkt för ständiga förbättringar. (Bergman & Klefsjö, 2001) 

5.2.6. Engagerat ledarskap 
Ett effektivt kvalitetsarbete kräver engagerat ledarskap. Det ligger på ledningens ansvar att skapa 
förutsättningar för kvalitetsarbete, ange dess inriktning och följa upp resultatet, därmed är dess roll 
väldigt viktig i samband med förbättringar. Sörqvist (2000) menar vidare att det krävs rätt attityder 
både hos ledning och medarbetare för att nå framgång med arbetet. 

5.3. Certifiering 
En certifiering är en försäkran om att sådan tilltro erhållits rörande aktuell produkt, tjänst eller 
process så att denna är i överrensstämmelse med standard eller annat regelgivande dokument. 
Certifieringen skall genomföras i enlighet med ett certifieringssystem med bestämda regler och 
ledning för verksamheten. Försäkran om att tillräcklig tilltro erhållits kommer från en tredje part, 
oftast från ett certifieringsorgan. (Nationalencyklopedin, 2006) 

För att ge detta arbete en högre trovärdighet så kommer certifierings-, ackrediteringsorganet och 
certifieringen att presenteras i detta avsnitt. 

5.4. Certifieringsorgan 
Det centrala organet, i detta fall FSC, som förvaltar och administrerar ett certifieringssystem har 
möjlighet att decentralisera arbetet med rätten att utföra certifiering av överensstämmelse. Ett 
certifieringsorgan kan således driva egen provnings- och kontrollverksamhet eller låta denna 
verksamhet utföras av andra organ. (Nationalencyklopedin, 2006) 

5.4.1. Ackrediteringsorgan 
Ackrediteringsorgan är ett företag som utför inspektioner, verifiering, testning och certifiering på 
uppdrag av kund gentemot ett certifieringsorgan. SGS är ett världsledande företag inom sin genre, 
dess kärnverksamhet kan delas in i tre kategorier: (SGS, 2006) 

 Inspektionsverksamhet. Kvantitet, vikt och kvalitet inspekteras och verifieras på 
handelsvaror. Inspektionerna äger oftast rum hos tillverkarna eller i samband med lastning 
alternativt lossning av godset. 

 Testverksamhet. Produkters kvalitet och utförande testas i förhållande till varierande hälso-, 
säkerhets- och andra reglerande standarder. 

 Certifieringar. SGS certifierar produkter, system eller service som möter de krav som avsett 
regelverk ställer. Standarderna kan vara fastställda av regeringar ex GOST R, standardorgan 
ex ISO 9000 eller av kunder. SGS utvecklar och certifierar även enligt sina egna standarder. 

SGS Qualifor är världsledande och det mest etablerade certifieringsprogram vad det gäller 
ansvarsfulla skogsbruk. Mer än 1550 skogar, företag inom träindustrin samt producenter av trävaror 
har certifierats genom SGS Qualifor sedan 1994. Programmet har hittills använts i 60 länder världen 
över. SGS är det enda certifieringsorgan i världen som tillhandahåller ett totalt integrerat 
skogscertfieringssystem. De certifikat som kan ingå i detta är skogscertifikat i form av FSC 
Qualifor / PEFC / SFI / CSA, miljöcertifikat ISO 14001, personalhälso- och säkerhetscertifikat 
OHSAS 18001 samt kvalitetscertifiering ISO 9000. (SGS, 2006) 
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FSC har utsett SGS som ett ackrediterat certifieringsföretag världen över. Personalen som SGS 
tillhandahåller är behöriga ISO 9000/14001 certifierare och har omfattande skogskunskaper. Dessa 
ska innefatta en skogsrelaterad utbildning, minst fem års erfarenhet samt tillmötesgående 
juridiskkunskap. (SGS, 2006) 

5.4.2. Revision 
Certifiering sker genom en FSC-ackrediterad certifierare. Om certifieraren vid en inledande kontakt 
bedömer att det dokumenterade systemet håller upprättas ett kontrakt om certifiering. Certifieraren 
och aktören förbinder sig där att följa FSC:s regler angående spårbarhet under kontraktstiden. 
Revisionen inriktar sig på att bedöma systemet och dess tillämpning samt redovisningen. 
Certifieraren försöker bland annat bedöma och värdera riskerna för sammanblandning av FSC-
material med annat material som ej får ingå i FSC certifierade produkter. En revisionsrapport 
upprättas. Baserat på rapporten beslutar certifieraren sedan om certifiering och utfärdar certifikat. 
Certifieraren meddelar också giltighetstid för certifikatet och frekvens för uppföljande revisioner. 

Certifierare har även ansvar för att tillhandahålla FSC-märket inklusive riktlinjer till ett certifierat 
företag, samt kontrollera dess användning, både gällande "on-product", det vill säga märkning på 
produkt, och "off-product", det vill säga i trycksaker, på hemsida med mera. 

5.5. FSC 
Forest Stewardship Council, FSC, bildades 1993 i Toronto, i dagsläget spritt till över 70 länder. 
Initiativtagare till FSC är företrädare av miljöorganisationer, skogsbrukare, urbefolknings- och 
miljömärkningsorganisationer. (FSC, 2005) 

FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation där ”alla” har möjlighet att komma till 
tals och gemensamt definiera vad ett ansvarsfullt skogsbruk är. Huvudkontoret är beläget i Bonn, 
Tyskland. Högsta beslutande organ för internationella FSC är dess Generalförsamling. Den består 
av tre kammare, en för ekonomiska intressen, en för miljö- och en för sociala intressen, med vardera 
en tredjedel av rösterna. För att bedriva ett effektivt FSC-arbete globalt etableras nationella initiativ 
i olika delar av världen. (FSC, 2005) 

Svenska FSC är en ideell förening tillika nationellt initiativ som ansvarar för att reglerna för det 
FSC certifierade skogsbruket är anpassade till svenska förutsättningar. Dess uppgift är att hantera 
frågor om den svenska FSC-standarden, sprida information om FSC samt stödja certifierarna i 
arbetet med att tillämpa standarderna. Svenska FSC sköter kontakterna med internationella FSC. 
Finansieringen sker i dag främst genom medlemsavgifter, bidrag och projekt. (FSC, 2005) 

5.5.1. Vad gör FSC och varför finns de? 
FSC är ett globalt system som ska uppmuntra till ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt 
livskraftigt bruk av världens skogar. Detta ska åstadkommas genom att knyta brukandet till 
konsumtionen. FSC har satt ihop regelverk för certifiering av produkter från skogen och för 
ansvarsfullt skogsbruk. Ett märkningssystem upprättades för att möjliggöra en ansvarsfull 
konsumtion. Här kan konsumenterna bidra till att värden i världens skogar säkras genom att välja att 
köpa skog och träprodukter som är märkta med FSC-logotypen, Figur 5-2. (FSC, 2005) 

 
Figur 5-2. FSC-mixed logotyp.
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FSC verkar för ett frivilligt ackrediteringsprogram för organisationer och företag som certifierar 
skogsbruk och produkter vars råvara kommer från dessa skogar. FSC certifierar alltså inte själva. I 
FSC:s principer och kriterier finns det övergripande riktlinjer för hur skogsbruket ska bedrivas, 
vilka gäller generellt över hela världen. Dessa regler är sedan anpassade till de olika ländernas 
lokala förutsättningar och en av FSC:s viktigaste uppgifter är därför att stödja arbeten för 
utvecklande av nationellt anpassade FSC-skogsbruksstandarder. Genom internationella spårbarhets- 
och märkningsregler av produkter från skogen kan sedan det certifierade skogsbruket kopplas till en 
ansvarsfull konsumtion. (FSC, 2005) 

FSC har blivit ett verktyg för att motverka det illegala skogsbruket och att främja den lokala samt 
regionala kontrollen över skogsresurserna. FSC certifieringar har blivit möjliga genom 
internationellt stöd från bistånds- och miljöorganisationer, vilket även har ökat möjligheterna för 
svensk industri att importera legalt och certifierat virke. (Dahl, 2001) 

I dagsläget kan hela kedjan i skogsindustrin; skogsbruk, tillverkare och detaljister med flera, välja 
att certifiera sig inom FSC. Regler och tillvägagångssätt skiljer sig naturligtvis mellan genrerna. 

5.5.2. FSC CoC certifikat 
FSC:s system för spårbarhet, Forest Stewardship Council Chain Of Custody, kopplar ihop 
ansvarsfulla skogsbruksmetoder och produkter med konsumentledet. FSC:s CoC certifiering är 
avsedd för företag som bearbetar, förädlar eller handlar med FSC certifierade träprodukter. (Forest 
Stewardship Council, A.C., 2004) 

Huvudsyftet med FSC CoC certifiering är att säkerställa att FSC-material kan följas genom hela 
produktions- och hanteringsprocessen utan brott på kedjan. För att garantera kopplingen mellan en 
FSC-märkt produkt i butiken till det FSC certifierade skogsbruket, måste leden mellan skog och 
konsument vara spårbarhetscertifierade. Slutkonsumenten kan välja att köpa FSC certifierade 
produkter med vetskap om att det finns ett system som kontrollerar att virkets ursprung är 
kontrollerat och godkänt. (Forest Stewardship Council, A.C., 2004) 

Kraven för att bli FSC CoC certifierad innefattar fem stycken huvudområden: 

 Krav på kvalitetssystem 

 Krav på trävarans/träfibrernas ursprung 

 Krav på kontroll och dokumentation av produktionen 

 Krav på FSC-produkter och märkning 

 Krav på dokumentation och specifikation 

5.5.3. Standarder 
En standard rörande certifiering är ett styrande dokument som fastställer de krav som skall 
uppfyllas för att företaget/produkten skall godkännas för det specifika certifikatet. Vilka krav som 
ställs i standarden beror på certifikatets kategori samt certifieringsorgan. 

FSC har arbetat fram en rad olika standarder och policys för olika ändamål med grund inom 
skogsindustrin. Bara vad det gäller CoC certifieringar finns det sex olika standarder och policys. 
(FSC, 2005) 
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 FSC-STD-40-004 Companies supplying and manufacturing FSC certified products 

 FSC-STD-40-005 FSC standard for non FSC certified controlled wood 

 FSC-STD-40-201 FSC on-product labelling requirements 

 FSC-POL-40-001 Precentage-based claims policy 

 FSC-POL-40-002 Group chain of custody certification 

 FSC-POL-40-003 Mulit-site chain of custody certification 

Utöver dessa tillkommer, beroende på verksamhet, ytterligare ett antal olika styrande dokument 
exempelvis gällande tillsats av kemikalier alternativt återvunnet material. 

5.6. Enkätutformning 
Kylén (1994) påvisar betydelsen av enkätens utseende och att det alltid skall finnas ett följebrev 
eller inledning till enkäter så att svararna blir motiverade. De uppgifter som bör finnas med är 
avsikt, vem som skickar ut den, vilka får den, vart enkäten skall skickas och vad svaren skall 
användas till, hur länge det tar att besvara frågorna samt när rapporten kommer ut och hur denna 
hittas.  

Det finns tre olika sätt att fråga på enligt Kylén (1994) dessa är; öppna frågor, frågor med fasta 
alternativ samt frågor med skalor. Han fortsätter med att poängtera att öppna frågor är den modell 
som styr svaren minst men samtidigt är svaren på den här typen av frågor svårast att bearbeta. De 
tre typerna av frågeställningar skiljer sig på så sätt att en öppen fråga besvarar respondenten med 
egna ord, när frågor med fasta svarsalternativ ställs sätter läsaren bara ett eller flera kryss för det 
alternativ denne anser bäst överensstämmande. Skalor används för bedömning eller instämmande, 
den tillfrågade får markera efter en skalaxel hur väl påståendet är sant alternativt svara på en fråga 
utefter markerade skalsteg. (Kylén, 1994) 

När en enkät skall skapas är det viktigt att uppdraget först är klart formulerat, vad är målet med 
enkäten. Därefter går enkätkonstruktionen genom fyra steg, utkast, första och andra 
försöksversionen samt slutversion. Det är viktigt att tänka på att inte göra enkäten för lång eftersom 
detta ibland kan erbjuda motstånd. (Kylén, 1994) 

5.6.1. Tester 
För att mäta kunskap används ofta test i olika utformningar, vilken i många fall kan liknas med 
enkäters. Tester går i stort går ut på att frågor ställs och svar erhålles, de används för det mesta som 
diagnostiska redskap och inte som redskap för forskning menar Denscombe (2000). Vidare hävdar 
han att tester kan spela en viss roll för forskningen, och denna roll går tillbaka på tre kännetecken 
som är gemensamma för tester. 

 Ett enhetligt tillvägagångssätt det vill säga ett test bygger på att samma frågor ställs till alla 
deltagare. 

 Det sker under kontrollerade former, tyngdpunkten är på mätning av ett karaktäristiskt drag 
det vill säga testet innebär att man klassificerar, kategoriserar och räknar specifika 
egenskaper eller drag till exempel människors kunskap. 

 Det sker en jämförelse med en ”universell” norm det vill säga resultaten skall kunna 
jämföras. 
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5.7. Hållbart skogsbruk 
Hållbart skogsbruk är ett begrepp som används i samband med certifieringssystem. Det bör dock 
poängteras att ett miljömärkt eller certifierat skogsbruk inte nödvändigtvis är det samma som ett 
hållbart skogsbruk. Det finns inga specifika nivåer eller gränser som kan definiera om skogsbruket 
är hållbart eller inte, det beror helt på vilken tidsskala och perspektiv som är utgångspunkten. 
Användningen av olika miljöstyrningssystem visar dock på att skogsbruket är på rätt väg och att 
miljöfrågorna har fått större tyngd. (Dahl, 2001) 

Till en början var målet med skogscertifiering att ett hållbart skogsbruk skulle uppnås. Detta har 
med tiden reviderats på grund av definitionssvårigheter. Idag är målet istället att skogsbruken skall 
vara väl skötta eller att det ska bedrivas en god skötsel. Syftet med detta är först och främst att 
upprätthålla en god hälsa i ekosystemen. En god skogsskötsel anses mätbar och enkel att definiera, 
att certifiera utifrån detta har vunnit bred acceptans inom både vetenskapliga och icke-vetenskapliga 
samfälldheter. (Vogt m fl, 2000) 
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6 Analys 
I detta kapitel presenteras den analys som gjorts av informationen som samlats in under arbetet. 
Analysen har gjorts med utgångspunkt i FSC:s gällande standarder och den framtagna kravlistan. I 
vissa fall har Bioenergis verksamhet används för att förtydliga analysen. Kravområdena från 
standarderna redovisas men dock inte samtliga underpunkter på grund av att svaren på dessa 
ansetts mer eller mindre självklara samt av utrymmes skäl.  

6.1. Modell för analysen 
Planering är en av fyra nödvändiga kvalitetsprocesser vid kvalitetsarbete enligt Sörqvist (2000). 
Efter att ha planerat arbetet och undersökt vilka standarder som skulle vara aktuella vid en FSC 
certifieringen av ett producerade företag påbörjades sorteringen av den insamlade informationen 
med hjälp av släktskapsdiagram. Analysen genomfördes därefter utifrån de tre aktuella FSC CoC 
strandarna, FSC-STD-40-004, FSC-STD-40-005 och FSC-STD-40-201. 

”Hur skicklig man än är i forskningsprocessens övriga faser, så blir alla 
ansträngningar fruktlösa om man inte lyckas sortera det insamlade 
materialet på ett vettigt sätt. Sorteringen är själva förutsättningen för att man 
ska kunna åstadkomma någon intelligent analys och dra några logiska 
slutsatser.” (Bengtsson och Bengtsson, 1995) 

6.2. Gällande standarder 
Arbetet med att genomföra FSC certifieringen påbörjats vid två tidigare tillfällen vid Bioenergi 
vilket medförde att det fanns en standard i företagets ägo, FSC-STD-40-004 version 1.0. För att 
utvärdera huruvida dokumentet fortfarande var aktuellt kontaktades Peter Roberntz på FSC-sverige. 
En ny version av FSC-STD-40-004 låg inne som förslag, författaren gick igenom även denna och 
jämförde de två olika utgåvorna med varandra. I samråd med Peter Roberntz drogs slutsatsen att 
den nya standarden troligtvis inte skulle bli aktuell förrän efter årsskiftet 2005/2006 samt att de 
förslag på förändringar som fanns inte skulle påverka arbetet nämnvärt. I Bioenergis fall skulle de 
stundande förändringarna leda till ett enklare förfarande. 

De befintliga dokumenten rörande certifieringen studerades översiktligt, varur slutsats drogs att 
arbetet var tvunget att utföras från grunden. Ansökan hade bara tre ifyllda punkter, informationen 
var bristfällig och felaktig, inget grundligt arbete hade utförts innan ifyllandet av ansökan påbörjats. 
Detta visade ytterligare på vikten av att planera utförande ordentligt istället för att försöka nå ett 
snabbt resultat. 

6.3. Kartläggning av nuläget 
Att skapa en solid grund att bygga vidare på, det vill säga alltid basera beslut på fakta som är väl 
underbyggd, är viktigt i alla sorters arbete oavsett om det är teoretiskt eller praktiskt men framförallt 
när det gäller offensiv kvalitetsutveckling enligt Bergman och Klefsjö (2001). Informationen som 
framkom i samband med de allmänna och specifika observationerna samt intervjuerna låg till grund 
för den verksamhetsbeskrivning som skulle medfölja ansökan. I ett första skede togs en 
nulägesanalys fram och verifierades med de anställda, vilket sågs som en del i att skapa 
förutsättningar för delaktighet som är en av hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. 
Allteftersom det nya systemet arbetades fram kompletterades nulägesanalysen tills den blev en 
framtidsanalys som skulle visa att det nya systemet uppfyller ställda krav enligt gällande standard, 
FSC-STD-40-004 version 1.0. 
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6.4. Kvalitetssystem 
För att arbeta fram ett kvalitetssystem som klarar kraven som är ställda i gällande standard samt ger 
kvalitet i de interna processerna och funktionerna samt ökar engagemanget hos medarbetarna 
användes FSC-STD-40-004 version 1.0 och TQM som utgångspunkt. 

6.4.1. Ansvar 
Det skall finnas en utsedd person eller position på företaget som har huvudansvaret för 
certifieringen. Det är dennes uppgift att se till att gällande standars följs och att företaget gör 
erforderliga uppdateringar för att ständigt ha ett aktuellt system. För att lyckas med detta på ett 
effektivt sätt krävs ett engagerat ledarskap som är grunden till offensiv kvalitetsutveckling och 
förankring i ledningen, Bergman och Klefsjö (2001). I Bioenergis fall utsågs VD:n till 
huvudansvarig och en innesäljare till operativt ansvarig. Det praktiska kontinuerliga arbetet med 
certifieringen åligger den operativt ansvarige, denna skall även hålla sig uppdaterad vad det gäller 
förändringar rörande FSC CoC certifiering enligt krav i standarden. Den huvudansvarige är den som 
har ansvaret gentemot FSC och bestämmanderätten vad det gäller förändringar inom företaget. 
Uppdelningen gjordes eftersom den lösningen ansågs mest fördelaktig. Företaget är i sig en liten 
organisation och samtliga anställda verkar direkt under VD:n varav det föll sig naturligt att denna 
skulle ha huvudansvaret. Vem som skulle ha det operativa ansvaret var något mer osäkert. Att även 
detta skulle åläggas VD:n kändes inte aktuellt på två grunder. Det ena skälet var att det ansågs 
bättre att få ner ansvaret till en av de anställda för att skapa delaktighet, det andra var att VD:n i 
dagsläget har en stor arbetsbörda och därmed inte skulle kunna utföra arbetet till fullo. Valet för 
operativt ansvarig föll på en innesäljare eftersom denne hade viss kunskap rörande FSC, var 
handledare till examensarbetaren och därmed erhöll viss kunskap varefter arbetet fortlöpte. Hans 
arbetsroll som innesäljare spelade in, det är en fördel om ansvaret åligger en person med 
kontorstjänst eftersom dokumentation är en viktig del i certifieringen. Det ansågs även viktigt att 
personen i fråga skulle ha kontroll över försäljningen och goda kunskaper i affärssystemet eftersom 
erforderlig data återfinns där. I ett stort företag med fler anställda och underavdelningar föreslås 
huvudansvaret åligga chefen för marknads/försäljningsavdelningen, detta för att få arbetet förankrat 
på en lagom hög nivå. Detta alternativ hade benchmarkingföretaget valt att implementera i sin 
organisation. 

Sörqvist (2000) menar att attityd och kunskapsutveckling är en av fyra nödvändiga 
kvalitetsprocesser. Alla nyckelpersoner, anställda och entreprenörer, skall ha kunskap om vad FSC 
innebär och även förstå sina specifika ansvarsområden. Författaren anser att samtliga anställda på 
ett företag är nyckelpersoner i sin profession. I det här fallet fanns inga oklarheter eftersom all 
personal på företaget skulle bli berörd av certifieringen på ett eller annat sätt. Även här spelade 
alltså företagets storlek in. Det ansågs också nödvändigt att utbilda ytterligare tre personer utöver de 
som är anställda vid Bioenergi: En verksam entreprenör som utför heltidsarbete 8 månader om året 
och två personer vid ett av moderbolaget som har hand om kundtjänst, fakturor samt 
orderregistrering. 
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6.4.2. Målsättning FSC CoC 
Företaget skall fastställa en lista över samtliga produktgrupper som skall ingå i FSC CoC 
certifieringen. I Bioenergis fall var detta enkelt eftersom företaget i dagsläget endast har en 
produktgrupp, bränslepellets. Certifieringen skulle därför gälla för produktgruppen FSC certifierad 
trä/bränslepellets. I det fall att förändringar sker, exempelvis om torvpellets tas in i produktion, 
måste produktgruppschemat uppdateras. Att uppdatera produktlistan en gång per månad finns det 
inget behov av, eftersom företaget endast tillverkar en produkt, träpellets, som säljs i fyra olika 
standardutföranden, vilket innebär att det inte finns några ytterligare produkter att ta in i 
produktgruppen. Produktlistan skall finnas tillgänglig och ständigt uppdaterad. Det är även viktigt 
att ha i åtanke att produkter som ingår i samma grupp inte får skilja sig i råvarusammansättning, 
kvalitet och/eller värde. 

Varje produktgrupp skall specificeras utefter råvaruinnehållet, i det här fallet blev det FSC-mixed. 
Att uppnå klassningen FSC-pure ansågs inte relevant, ett flertal faktorer vägde in. Det certifierade 
spånet som levereras in är klassat som FSC-mixed, att urskilja vilka bilar som kommer med det är 
inte möjligt med rimliga resurser. Upplagringsplanen skulle behöva utökas för att kunna lagra det 
certifierade spånet separat. Produktionen skulle också bli påverkad eftersom den certifierade 
pelletten skulle behövas köra separat och spånfickorna tömmas mellan körningarna. Lagerhuset där 
den färdiga pelletten förvaras skulle även det behöva byggas ut för att möjliggöra separation av 
certifierad och icke certifierad pellets. Silon som pelleten går genom i samband med säckning och 
lastning skulle behöva tömmas helt vid varje tillfälle. Säckningen skulle också kompliceras då två 
olika sorters säckar skulle fodras, en för certifierad pellets och en för icke-certifierad, och byten 
göras i takt med de olika körningarna. 

För att kunna använda ett affärssystem på ett enkelt och funktionelltsätt måste de certifierade 
produkterna kunna hanteras i detta och därmed behöver de egna artikelnummer. För att göra det så 
enkelt som möjligt för säljare och andra som använder affärssystemet ska de certifierade 
produkternas artikelnummer vara relaterade till de ocertifierade produkterna. Det är egentligen en 
och samma produkt i olika förpackningar, med eller utan FSC-logotyp. Det enklaste sättet att uppnå 
detta ansågs vara att lägga till en extra siffra, samma för alla fyra, innan de ”gamla” artikelnumren. 

Företagets FSC CoC system, policys, system, procedurer, arbetsrutiner med mera, skall vara 
tillräckligt för att säkerställa att alla produkter i FSC produktgruppen uppfyller samtliga krav i 
gällande standard. I detta skeende av arbetet löstes inte samtliga krav eftersom det fanns vetskap om 
att det ställda kravet skulle uppfyllas efterhand vartefter arbetet fortskred på grund av att standarden 
i ett tidigt skeende gåtts igenom i sin helhet. 

6.4.3. Dokumenterat tillvägagångssätt 
Företaget skall ha skriftliga tillvägagångssätt och/eller arbetsrutiner för att säkerställa 
implementeringen av alla delområdena i gällande standard. Detta ses som ett krav vilket kommer att 
uppfyllas efterhand arbetet går vidare. I ovan nämnda dokument skall det även specificeras vem 
eller vilken position inom företaget som ansvarar för implementeringen av respektive förändring. 
Detta för att ha en klar rollfördelning som förhindrar att saker förbises varvid ingen vill kännas vid 
problemet. Eftersom målet var att detta skulle göras av en och samma person, examensarbetaren, 
ansågs denna bit överflödig. Speciellt då huvudansvarig samt operativt ansvarig i examensarbetaren 
frånvaro redan utnämnts, vilka skulle överta arbetet i det fall att implementeringen inte hanns med 
inom examensarbetets tidsram. 
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När nya kompletterande arbetsrutiner arbetades fram involverades de anställda i arbetet för att 
förankra arbetet ordentligt. I annat fall riskeras att de anställda känner ett motstånd och inte är 
villiga att ändra arbetssätt. Bergman och Klefsjö (2001) visar på vikten av delaktighet för att alla 
människor i en organisation ges förutsättningar för att utföra arbetet på ett sådant sätt att rätt kvalitet 
uppnås samtidigt som tillfredsställelsen bland de interna kunderna ökar. 

6.4.4. Dokument och rapporter 
Dokument och rapporter rörande certifieringen skall upprätthållas i korrekt, uppdaterat och 
fullständigt skick, de skall finnas tillgängliga oavsett tidpunkt. Samtliga dokument och rapporter 
skall vara specificerade av företaget och skall arkiveras i minst fem år. Vad det gäller fakturor och 
liknande handlingar säger den gällande bokföringslagen att dessa skall arkiveras i tio år, vilket 
automatisk löser arkiveringsbestämmelserna för dessa. Hur arkiveringen för övriga dokument skulle 
ske vara något mer osäkert eftersom det inte finns något arkiv i Bioenergis lokaler, utan de samsas 
med Luleå Energi i Strandarkivet. Det sågs som nödvändigt att dokumenten skulle finnas på plats 
på det företag som ansökte om certifikatet varför idén om FSC-pärmar och -mapp på 
marknadsservern hölls som den bästa. 

6.4.5. Utbildning 
De anställdas kunskap ska styrkas, personalen skall ha erforderlig kunskap för att kunna svara på de 
frågor som kan ställas i samband med revision. Utbildning och kunskap är enligt Bergman och 
Kelfsjö (2001) viktiga delar för att skapa förutsättningar för delaktighet. Här valdes internutbildning 
som lämplig metod eftersom det är ett sätt att få ut informationen till flera människor, samtidigt som 
vetskap erhålls om vilka som fått den. Även möjligheten till gruppdiskussion/brainstorming där de 
anställdas funderingar kan lyftas fram och generera nya tankebanor. Utbildningsmaterialet 
upprättades i tre olika utgåvor, VD/operativtansvarig, säljare samt kontrollrum/packning. Detta för 
att det ansågs onödigt att personer som inte berörs av viss information skall behöva fördjupa sig i 
denna. I de flesta fall ger ett för stort informationsflöde negativ effekt enligt Kylén (1994). Vad som 
skulle ingå i respektive utbildningsmaterial grundades på vilken information examensarbetaren 
ansåg relevant i förhållande till de krav som ställdes i gällande standard samt vilka arbetsrutiner 
som berörde respektive ”grupp”. 

Det skriftliga test som togs fram för att verifiera att de anställda tagit till sig informationen 
uppfördes även det i tre versioner. Den här metoden valdes eftersom en verifiering på kunskap där 
frågorna ställs till en grupp inte ger ett mått på individens kunskap. Det blir oftast de som är mest 
framåt som svarar och därmed svårt att utröna hur stor del av gruppen som verkligen besitter 
kunskapen. Testet utformades med utgångspunkt i Kyléns (1994) fyra steg för enkätkonstruktion 
och Denscombes (2000) tre kännetecken för tester. 

För att kunna påvisa att utbildning genomförts samt vilka som deltagit måste en dokumentation 
göras. Ett lämpligt och enkelt sätt att följa upp detta är att låta deltagarna fylla i en namnlista där 
utbildningsdatum är specificerat. Genom datum och rubrik kan denna sammankopplas med aktuell 
utbildningsplan. 
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6.5. Råvarans ursprung 
All råvara som skall användas till FSC certifierade produkter måste vara antingen FSC-pure, FSC-
mixed, återvunnen efter slutkund, annat återvunnet eller kontrollerad. Bioenergi har ett flertal 
underleverantörer, dessa kontrollerades och slutsats drogs att endast tre av dessa är innehavare av 
FSC CoC certifikat. Övriga underleverantörer måste undersökas med avseende på vart deras råvara 
har sitt ursprung så att det inte härstammar från källor FSC klassar som otillåtna. Här väcktes 
tanken att SCA egentligen är Bioenergis enda leverantör eftersom de köper in och säljer vidare all 
råvara som levereras. Detta innebär att det endast är SCA som behöver inneha ett FSC CoC 
certifikat och att det är deras uppgift att kontrollera råvaransursprung eftersom FSC CoC fungerar 
så att producenten endast är skyldig att kontrollera kedjan ett steg bakåt det vill säga till sin 
leverantör. 

För att täcka upp eventuella separata inköp utanför samarbetet med SCA måste en metod för att 
kontrollera råvaransursprung tas fram. I de fall leverantören är certifierad enligt FSC så krävs ingen 
kontroll. Ett sätt att utföra denna är att hyra in en oberoende besiktningsman som på uppdrag 
kontrollerar leverantören, vilket FSC (2005) har som förslag. Ett sätt att förenkla förfarandet är om 
en ledande person på företaget styrker att råvaran kommer från kontrollerade skogar. Eftersom alla 
dokument rörande certifieringen skall sparas och kunna plockas fram måste styrkandet finnas som 
ett dokument. Att utforma underlaget som en enkät har fördelar genom att avseendet kan förklaras 
och svar erhålls på de frågor som är nödvändiga för att kunna klassa ursprunget som kontrollerat. 
Samtidigt som alla leverantörer får svara på samma frågor och en underskrift av behörig person 
finns dokumenterad. 

6.5.1. Återvinning i det egna ledet 
Det uppkommer spill i produktionen när fraktioner från pelletten slås lös i samband med transport 
och siktning. Bioenergi packar bränslepellets åt andra företag vilket innebär att dessa måste 
kontrolleras. Företagen är inte certifierade enligt FSC vilket innebär att råvaran som ingår i deras 
pellets måste kontrolleras. Detta kan göras med hjälp av enkäten, om spillet skall återintas i 
processen. Eftersom det är osäkert om Bioenergi kommer att fortsätta packa pellets åt andra företag 
samt att sågspån och dess spill än så länge räknas som annat återvunnet material uppstår inga 
problem i dagsläget. Spillet kan föras in i processen tills beslut om förändring av klassificeringen 
för pellets fattas. Därefter får en kontroll av råvarans ursprung göras om det fortfarande är aktuellt 
att paketera åt andra företag. 

6.6. Kontroll och dokumentation av produktionen 
Råvaran måste följas upp en gång per månad med avseende på ursprung (leverantör), volym FSC-
mixed och producerad andel FSC certifierad pellets. Uppföljningen skulle kunna ske manuellt eller 
genom ett mer datoriserat system. Användandet av ett manuellt system ses något mer osäkert 
eftersom säljarna inte kan kontrollera huruvida det finns tillräckligt med certifierad pellets i lager. 
Det uppstår då problem beroende på att det inte är tillåtet att sälja produkter som inte är tillverkad. 
För att kunna lägga en order måste säljarna då fråga den operativtansvarige om det är möjligt att 
lägga ordern. Används ett datoriserat system som är sammankopplat med affärssystemet skulle den 
operativtansvarige sköta uppdateringarna samtidigt som alla säljare har möjlighet att se hur stort 
lagret är. Det går även att lägga till en funktion som gör att affärssystemet inte tar emot en order där 
kvantiteten överskrider det tillgängliga lagret på FSC certifierad pellets. 
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6.6.1. Identifiering av FSC-produkter 
Produkter som är certifierade enligt FSC CoC skall kunna identifieras och spåras bakåt via fakturor 
och följesedlar vidare genom produktionen. Produkter som paketeras i förpackningar är lättast att 
märka och kontrollera, här är det möjligt att trycka ett specifikt nummer på varje förpackning, i det 
här fallet säck. Eftersom samtliga order oavsett artikel har ett gemensamt ordernummersystem är 
det inte möjligt att trycka ordernummer på säckarna. En loggbok skulle kunna användas för att 
specificera vilket datum en speciell säck är paketerad. För att sedan kunna koppla samman 
småsäckarna till fakturor och följesedlar kan emballagen märkas med ordernumret. Vid leverans av 
småsäck kan chauffören skriva ordernumret på emballagen med hjälp av spritpenna. Att 
märkningen sker i samband med utlastning och inte innan bilen lastas underlättar lagerhållningen 
samt lastning av bilarna. Är emballagen märkta innan måste chauffören leta fram rätt pallar och 
sedan sortera dem i en specifik ordning i bilen, logistiken blir betydligt enklare. 

Produkter som säljs i lösvikt utan förpackning kan inte märkas om rimliga resurser skall användas 
utan här får fakturan och följesedeln räcka ur identifieringssynpunkt. Bulken säljs inte tillskillnad 
från småsäck av återförsäljare vilket innebär att kunden köper produkten direkt från tillverkaren och 
kan då själv hålla reda på vilken följesedel/faktura som tillhör en viss leverans. 

6.7. FSC-produkter och märkning 
I Bioenergis fall är det inte möjligt att blanda ihop certifierad och ocertifierad pellets eftersom de 
endast har en lina där all produktion sker. All råvara som används är antingen klassad som FSC-
mixed, kontrollerad eller internt återvunnen, vilket gör att inga ställ är nödvändiga för att skifta 
produktgrupp. 

Hur stor andel pellets som får klassas och säljas som FSC-mixed certifierad kan beräknas antingen 
genom tröskelvärdes- eller kreditsystem. I det här fallet anses kreditsystemet mer lämpat eftersom 
författaren fick vetskap om att tröskelvärdessystemet skall tas bort 2008. Det är viktigt att inte 
märka upp produkter som certifierad i förtid. För att undvika att detta kan beräkningen göras på 
faktiska värden det vill säga föregående månads certifierade råvara. 

6.7.1. FSC-beräkning 
FSC-beräkningen skapas i Excel detta eftersom både examensarbetaren och den tilltänkte operativt 
ansvarige är bevandrade i programmet. Den enda ingående variabeln kommer att blir vikten spån 
eftersom all pellets tillverkas av rent sågspån. Att ta fram en omvandlingsfaktor, som kan användas 
när vikten rått spån skall beräknas om till vikt färdig pellets, är ett måste för att kunna bestämma 
hur mycket FSC certifierad pellets som produceras. Omvandlingsfaktorn beräknas utifrån ett 
medelvärde månadsvis över två år för att få en så noggrann siffra som möjligt. Lager äldre än 
tolvmånader måste räknas av enligt FSC:s bestämmelser, detta kan utföras manuellt eller läggas in 
som en funktion i FSC-beräkningen. För att minska arbetsbördan läggs denna funktion in i 
beräkningen förslagsvis. 

6.7.2. Affärssystemet  
För att förhindra övertrassering av innevarande lager ses en anpassning av affärssystemet som 
nödvändig. I och med att FSC-beräkningen ska göras på månadsbasis samtidigt som det ”vanliga” 
lagret uppdateras en gång per dygn går det inte att synkronisera dessa båda. Lagret för vanlig pellets 
är aktuellt medan FSC-lagret släpar en månad efter. Att lägga in två separata lager i affärssystemet 
där FSC-lagret kan ses som ett påhittat lager är en möjlig lösning. När en order på FSC-pellets läggs 
måste kvantiteten dras från båda lagren för att inte lagervolymerna skall misstämma. 
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6.8. Dokumentation och specifikation 
Fakturor och följesedlar tillhörande FSC certifierade produkter måste innehålla; köparens namn och 
adress, datum, beskrivning av produkten rörande FSC, kvantitet, giltigt CoC-nummer och en 
referens som kopplar samman produkten med faktura och följesedel. För att möjliggöra detta måste 
nya layouter på fakturor och följesedlar tas fram. I ett första skeende låg ett förslag att en generell 
förändring skulle ske men för att inte skapa förvirring bland kunderna så verkade det bättre att 
informationen rörande FSC endast skulle framgå på fakturor tillhörande märkt pellets. Det framkom 
senare att det inte heller är tillåtet att CoC-numret står på fakturor tillhörande omärkt pellets. 

Fakturorna tillhörande inköpt råvara och färdiga produkter skall innehålla samma typ av 
information. Oavsett om kunden är intresserad eller inte så skall informationen finnas med. 





Kapitel 7 
Resultat 

47 

7 Resultat 
I detta kapitel presenteras de viktigaste resultaten som framkom i samband med utförandet av 
examensarbetet, vid framtagandet av certifieringsansökan. 

7.1. Ansökan 
Dokumenten rörande certifieringen vid Bioenergi i Luleå AB presenteras inte i sin fulla utsago på 
grund av utrymmesbrist. Författaren har valt att göra stora sammanfattningar vilket även innebär att 
den ursprungliga layouten blivit justerad. 

7.2. Bioenergissystem 
I och med de förändringar som genomförts vid Bioenergi har en ny verksamhetsbeskrivning 
arbetats fram, bilaga 3. Denna kan användas som mall för verksamhetsbeskrivningar av andra 
företag. 

7.3. Kvalitetssystem 

7.3.1. Ansvar 
Det övergripande ansvaret åligger VD:n, det operativa ansvaret en innesäljare och i dennes frånvaro 
marknadsansvarige. I det fall att den operativt ansvarige lämnar företaget skall VD:n i samråd med 
de anställda utse en ny person i dennes ställe. 

All personal vid företaget, verksam entreprenör samt berörd personal vid moderbolag fick en 
introduktion angående FSC, vad det står för och innebär. De genomgick även en kortare 
internutbildning innehållande de krav, förändringar av arbetssätt och rutiner som en FSC CoC 
certifiering medför, bilaga 4. Tre personer hade förhinder vid utbildningstillfället dessa genomgick 
utbildning och test vid andra tillfällen. Utbildningsmaterialet delades ut i skriftligform, vilken typ 
av utgåva de fick styrdes av vilken position de hade, materialet skulle vara genomläst inför 
utbildningstillfället. Testet genomfördes som ett sista moment i utbildningen vilket i de flesta fall 
gav ett gott resultat. Ett utdrag av rubriker från utbildningsmaterialet för personalen i 
kontrollrummet återfinns i bilaga 5 och de frågor som ingick i testet för VD/operativtansvarig 
återfinns i punktform bilaga 6.  

7.3.2. Målsättning FSC CoC 
Det finns en certifierad produktgrupp vid Bioenergi vilken är FSC certifierad träpellets. Den FSC 
certifierade pelletten har inte samma artikelnummer som den ej certifierade. Artikelnumren för 
ocertifierad pellets består av tre siffror. De certifierade har fyra siffror, en tvåa har lagts till i 
artikelnumrets början. De artiklar som tillverkas vid Bioenergi indelat i respektive produktgrupp ses 
i Tabell 7-1. 
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Tabell 7-1. Produktlista 

PRODUKTLISTA BIOENERGI I LULEÅ AB 

    

Artikelnummer Produkt Storlek Produktgrupp 

210 Siktad träpellets bulk fr. 3 ton och uppåt 

211 Osiktad träpellets bulk fr. 3 ton och uppåt 

212 Storsäck á 500 kg 

213 Småsäck á 16 kg 

Träpellets 

2210 Siktad träpellets bulk, FSC-mixed fr. 3 ton och uppåt 
2211 Osiktad träpellets bulk, FSC-mixed fr. 3 ton och uppåt 

2212 Storsäck, FSC-mixed á 500 kg 
2213 Småsäck, FSC-mixed á 16 kg 

FSC certifierad 
träpellets 

Produktlistan uppdateras när behov finns, av operativt ansvarige, och är omedelbart tillgänglig för 
alla användare. 

7.3.3. Dokumenterat tillvägagångssätt 
De befintliga arbetsrutinerna är kompletterade men nya delar för att säkerställa att kraven i och med 
en FSC certifiering uppnås, bilaga 7, 8 och 9. Den operativtansvarige bär ansvaret för all vidare 
implementering vid företaget. 

7.3.4. Dokument och rapporter  
Bioenergi bibehåller sitt rådande dokumentationssystem, FSC-dokumenten kommer att spara dels 
elektroniskt och dels i pappersform. Företagets administrativa system säkerställer att erforderliga 
dokument sparas. Två FSC-pärmar innehållande allt material företaget har rörande FSC samt deras 
eget utarbetade system med arbetsrutiner med mera sammanställdes under arbetets gång. Dessa 
överlämnades till operativt- respektive huvudansvarig när arbetet avslutades. Pärmarna är tänkt att 
ligga till grund för det fortsatta kontinuerliga arbetet med FSC. Den operativt ansvarige har 
skyldighet att upprätthålla dokumenten fullständiga, korrekta och tillgängliga. Bilaga 10 och 11. 

Beräkningsunderlaget och övriga dokument sparas i fem år medan fakturor sparas i tio år. En gång 
per dygn sker en back-up på elektroniska dokument med lagring på annan plats i tre veckor. 
Veckovisa back-uper görs och lagras i tio år. 

7.3.5. Utbildning 
Den fastställda utbildningsplanen följdes, bilaga 4, och alla tilltänka personer som antingen kommer 
i kontakt med de certifierade produkterna eller tillhörande dokument genomförde utbildningen samt 
efterföljande test den 21 december 2005. Fortlöpande information rörande certifieringen skall ges 
till de anställda en gång i kvartalet av operativtansvarig. Ytterligare utbildningstillfällen skall läggas 
in när behov uppstår. I det fall att ny personal anställs skall denne få sin utbildning i samband med 
introduktionen till sin tjänst. För att följa upp deltagandet vid utbildnings och informationstillfällena 
används den framtagna deltagarlistan där de närvarande skriver sin namnteckning. 
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Utbildningsmaterialet innehåller utbildningsplan, allmän information om FSC, förändringar vid 
Bioenergi i samband med FSC CoC-certifiering, arbetsrutiner, fakta i punktform och varför de 
anställda ska engagera sig i detta, vilken nytta det medför. Ytterligare information tillkom i det 
utbildningsmaterial som de ansvariga fick rörande dokumentation, beräkningssystem, revisioner, 
FSC:s varumärke och läsanvisningar. 

Chauffören/erna som sköter leveranser av småsäck fick en mindre omfattande utbildning. Att även 
han fick utbildning grundades på att det är han som kommer att sköta märkningen av emballagen. 

7.4. Råvarans ursprung 

7.4.1. Input specifikations 
I det fall att Bioenergi börjar upphandla träråvara själva måste de säkerställa råvaransursprung. 
Detta kan göras genom att först kontrollera om företaget är certifierade enligt FSC i databasen på 
www.fsc-info.org och i annat fall använda frågeformuläret sammandraget i bilaga 16 för att uppnå 
klassningen kontrollerat ursprung. 

Företaget innehar en kopia av leverantörens FSC CoC certifikat. I samband med ny upphandling 
begär den operativt ansvarige in en kopia på leverantörens certifikat för kontroll av giltighetstid och 
omfattning. När gällande certifikat upphör begärs en kopia in på det nya. 

Leverantören ansvarar för att fakturorna från dem innehåller en specifikation för att spånet är FSC-
mixed och en hänvisning till överenskommen bilagd månadsredovisning, bilaga 12. Fakturan skall 
även innehålla leverantörens CoC-nummer. Följesedlarna redovisas inte i pappersformat utan dessa 
återfinns i datasystemet VIOL. 

7.4.2. FSC-beräkning 
För att beräkna andelen FSC certifierad pellets kommer FSC:s kreditsystem att användas, Figur 7-1. 
Omvandlingsfaktorn är 1,95, ett medelvärde beräknat över ett par år. Beräkningen utförs sista 
arbetsdagen varje månad och baseras på faktiska inlevererade värden som leverantören rapporterar 
in månadsvis. 

.  
Figur 7-1. FSC:s kreditsystem 

Ett program skapades i Excel för att kunna hantera de krav som ställs i och med en certifiering av 
en produkt som ska säljas vidare och råvara köps in till. Beskrivning av programmet återfinns i 
bilaga 9 och 13. För att under en längre tid ha möjlighet att testa det program ska hantera styrningen 
av produktionen skapades detta i ett så tidigt skeende som möjligt. 

X % FSC-material 
och/eller material 

som återvunnits efter 
konsumentledet 

Y %Annat 
återvunnet eller 

kontrollerat material 

FSC:s 
redovisningssy

stem för 
krediter 
används. 

En 
omräkningsfaktor 

används för att 
beräkna vikt eller 
volym av FSC-
material efter 
bearbetning. 

X % 
 märks med FSC-

mixed 

Y %  
märks inte med FSC 

http://www.fsc-info.org
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7.4.3. Affärssystemet 
Resultatet från FSC-beräkning förs in i affärssystemet. Ett sidolager för FSC certifierad pellets har 
skapats, vilket säger ifrån så att övertrassering inte är möjlig. Totalvikt såld FSC certifierad 
träpellets registreras och dras automatiskt bort från tillgängligvikt i affärssystemet för att inte lagret 
skall vara uppdaterat även om ordern ligger långt fram i tiden. För att inte gå händelserna i förväg 
valde författaren att avvakta med implementeringen av de nya funktionerna i affärssystemet tills ett 
preliminärt godkännande erhållits. 

7.4.4. Återvinning i det egna ledet 
Spillet från processen samlas upp i containers vid de platser där det uppstår, stenutkastet samt 
siktningen. När containrarna är fulla eller personalen i kontrollrummet anser det lämpligt körs de 
med traktor till spånfickorna där de tippas och på så sätt återinförs spillet i processen. Spillet som 
uppstår i samband med siktningen när företaget packar åt andra företag blandas än så länge in i den 
egna processen. 

7.4.5. Mottagning och lagring av material  
Inleveranserna av spån registreras, identifieras och lagras i SDC:s datasystem VIOL. Mätorder och 
redovisningsnummer anger vilken leverantör spånet kommer ifrån. Allt material som kommer in är 
antingen FSC certifierat eller kontrollerat. 

7.5. Kontroll och dokumentation av produktionen 

7.5.1. Informations insamling och dokumentation 
Uppföljning av råvaran med avseende på ursprung, volym FSC-mixed samt totalt inkommet spån 
och producerad andel FSC görs en gång per månad. Operativt ansvarig säkerställer denna 
uppföljning, där data matas in FSC-beräkning bilaga 13. Andelen tillgänglig FSC certifierad pellets 
som erhålls förs in i affärssystemet. Operativt ansvarig garanterar att tillgängligt konto, FSC 
certifierad pellets, inte övertrasseras vilket i sig inte skall vara möjligt eftersom affärssystemet inte 
tillåter att order matas in om det ej finns täckning. 

Information om aktuellt FSC-saldo och tillgängliga försäljningsvolymer delges 
försäljningsavdelningen varje månad vid försäljningsmötena. Informationen finns även tillgänglig 
på servern för marknadsavdelningen i FSC-mappen. 

7.5.2. Identifiering av produkter  
Bulkprodukter har order- och utlastningsdatum samt specifikt nummer (ordernummer) angivet på 
följesedel och faktura. Säckade produkter har ett serienummer tryckt direkt på säcken. 
Packningsdatum för varje specifik säck registreras i en logg. På följesedel och faktura finns ett 
ordernummer angivet, detta återfinns även på emballaget vid leverans av småsäck. Order och 
utlastningsdatum återfinns också på faktura och följesedel. 

Vid leverans av småsäck skriver chauffören ordernumret på emballagen med hjälp av spritpenna. 

Samtliga småsäckar kommer att vara av typen FSC-mixed vilket medför att ordningsföljden inte 
kommer att brytas. Om nivån skulle sjunka under 10 % kommer de ”gamla” säckarna att finnas 
kvar och tas då åter i bruk. Dessa säckar har ett annat seriesystem. 
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7.6. Märkning 
I Bioenergis fall är det inte möjligt att blanda ihop den certifierade pelletten med den ocertifierade 
så länge inte packning sker åt annat företag. Vid de tillfällena töms silon helt innan företagets egen 
pellets packas och spillet återinförs inte i processen. Undantag mot detta kan göras i de fall företaget 
de certifierar åt även de har certifierat sin pellets enligt FSC-mixed. 

Märkningen av FSC certifierade produkter kommer att ske i efterhand för att inte riskera att FSC 
certifierade produkter som inte är tillverkas säljs. Innan märkning påbörjas och/eller förändring sker 
skall kontakt tas med SGS för att få layout och metod godkänd. Se bilaga 14. Samma sak gäller vid 
marknadsföring där FSC:s logotyp skall användas. De skriftliga godkännandena skall arkiveras i 
FSC-pärmen. 

7.7. Dokumentation och specifikation 
Fakturor och följesedlar för certifierade produkter är ändrade för att uppfylla ställda krav. De skiljer 
sig mot de fakturor och följesedlar som används vi försäljning av icke-certifierad träpellets. 

Statistiken angående kunder som köpt FSC certifierade produkter lagras i affärssystemet och kan tas 
fram när så behov finns. Kvantiteter, typ av produkt samt kundinformations återfinns. 

7.8. FSC-pärm 
För att underlätta överlämnandet av ansvaret upprättades två FSC-pärmar, en till huvudansvarig och 
en till operativt ansvarig. De innehåller samtliga styrande dokument rörande FSC, bilaga 15, samt 
ytterligare en rad dokument och råd. Utöver de styrda dokumenten återfinns även 
månadsredovisningar över råvara från leverantören samt dess FSC CoC certifikat, utförda prov och 
facit, närvarolistor, en sammanfattning på svenska om spårbarhetscertifiering, frågor och svar 
rörande FSC, godkänd ansökan med tillhörande bilagor samt offerter och betalda fakturor för 
certifieringen. I pärmens insida finns även kontaktpersoner och liknande noterat. 

7.9. Godkänd ansökan 
I och med den godkända certifieringen, bilaga 17, kan företaget erhållit den fastställa och 
kontrollera ursprunget hos FSC certifierat och återvunnet material samt visa sina kunder att FSC:s 
krav för kontroll av skogsråvara som inte är FSC certifierad uppfylls. De erhåller även tillstånd att 
använda sig av FSC:s varumärke och märkningar för att marknadsföra sina produkter. Vilket i sin 
tur bidrar till ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt skogsbruk. 
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8 Slutsats och diskussion 
I detta kapitel beskrivs examensarbetarens slutsats som bygger på såväl resultat som analys. Vidare 
förs diskussion rörande de metoder som använts, lösningsförslagens utformning samt upplägget 
och utförandet av examensarbetet. 

8.1. Utförandet av examensarbetet 
Utifrån ett flertal potentiella företag med rimliga förslag på examensarbeten föll valet på Luleå 
Energi AB. De lade fram tre förslag på olika examensarbeten där jag hade förmånen att fritt välja 
det som jag ansåg mest givande. Valet föll på att utföra en FSC certifiering av dotterbolaget 
Bioenergi i Luleå AB. Det handlade om ett skarpt arbete där jag skulle få möjlighet att pröva mina 
kunskaper ute på arbetsmarknaden. Ett beslut om att certifieringen skulle genomföras var redan 
taget och kunder samt SCA låg på för att den skulle ske snabbast möjligt. Det fanns goda 
förutsättningar för att jag skulle få fullfölja arbetet från uppstart och problemidentifiering vidare 
genom lösningsförslag och implementering till slutlig godkänd certifiering. Det största hindret på 
vägen ansågs i förväg vara tidsaspekten vilket det också visade sig bli. 

8.1.1. Förutsättningar 
Under utförandet av detta examensarbete har jag haft alla möjligheter till att utföra arbetet på ett bra 
och lärorikt sätt. Jag har blivit väl omhändertagen under den tid jag tillbringat på Bioenergi samt 
Luleå Energi. Personalen har tagit sig tid för att ställa upp med sin kunskap och tid. All materiell 
utrustning, dator, egen telefon, mail etcetera, som jag kunde tänkas ha nytta av har uppdragsgivaren 
tillhandahållit utan minsta problem. De erbjöd under ett tidigt skeende att jag gärna fick göra ett 
besök på SCA Bionorrs anläggning belägen i Härnösand, Bioenergi skulle stå för kostnaderna. 

8.1.2. Planering 
Att använda en relativt detaljerad tidsplan visade sig vara bra, det var på så vis lättare att kontrollera 
hur arbetet låg i fas. Detta skulle kunna ha förbättras ytterligare genom att fastställa specifika 
hållpunkter med fastställda mål. Under arbetets gång fördes dagbok över händelser och viktig 
information vilken var till god hjälp när osäkerhet uppstod eller någon uppgift var i behov av 
kontroll. 

Tidsplanen reviderades två gånger under arbetets gång. Den första gången var när revisionen skulle 
planeras in vilken inte fanns med i den ursprungliga tidsplanen. Tanken var att den skulle 
genomföras tredje veckan i december men flyttades till andra veckan i januari för att samtliga 
anställda skulle hinna genomföra utbildningen. Den andra revideringen gjordes i slutet av projektet 
när författaren fick ytterligare uppdrag vilket innebar att rapportskrivandet blev utdraget. 

8.1.3. Insamling av data 
I undersökningen samlades främst primärdata in men även sekundär, vilken behandlades främst 
kvalitativt. Metoder som rekommenderas i teorin användes för insamlandet av sekundärdata vilket 
styrker riktigheten i analysen. Insamlingen av primärdata gjordes huvudsakligen med intervjuer och 
observationer som verifierades och ger därmed en hög tillförlitlighet. 

Att använda icke-sannolikhets samt en blandning av snöbolls- och teoretiskt urval visade sig falla 
väl ut. Informationen som erhölls kändes relevant och andelen ”överflödig” upplysningar 
begränsades. 
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Att ensam utföra intervjuer kan medföra att viktig information missas. Det är svårt att anteckna 
samtidigt som frågor skall ställas speciellt i de fall intervjuerna inte är strukturerade. Informationen 
som inhämtas vid observationer kan även den påverkas av att de utförs av en person. 
Struktureringen av information med hjälp av släktskapsdiagram utfördes av examensarbetaren 
vilket var ett medvetet val. 

8.1.4. Analys 
De verktyg som användes för sammanställning och analys var släktskapsdiagram och brainstorming 
vilka fyllde sina syften i form av strukturering av data och lösningsgenerering. Att endast använda 
ett av de sju ledningsverktygen kan anses bristfälligt men under utförande av detta arbete uppstod 
inga problem relaterade till att föreslagen kombination inte nyttjades. 

En brist i användandet av släktskapsdiagram som examensarbetaren är medveten om är att 
verktyget inte användes i grupp utan enskilt. Personalen fick därmed inte tillfullo bidra till 
identifiering, analys samt prioriteringen av bristerna. Detta var dock ett medvetet val för att 
examensarbetaren skulle se organisationen utifrån och på så vis ha samma utgångspunkt som den 
person som skulle genomföra revisionen. Arbetet kunde ha blivit mer tillförlitligt om personalen 
utnyttjas i större utsträckning vid identifiering, analys och prioritering av bristerna. 

8.1.5. Validitet 
I samband med de intervjuer som gjort under examensarbetets gång har data kontrollerats med 
andra källor, rimligheten i data samt teman är sökta i utskrifterna, vilket i stort innebär att 
intervjudata är bekräftat med andra informationskällor inom ämnet i form av observationer och 
skriftliga källor, där metodtriangulering är av stor vikt. Personerna har handplockats till intervjuerna 
med största noggrannhet, eftersom de är specialister och mycket erfarna inom området. Deras 
uppgifter kan då anses ha en mycket hög trovärdighet. Ett flertal intervjuer har genomförts 
uteslutande inom samma tema. Här kan påvisas om de framkomna idéerna/uppgifterna delas av en 
vidare grupp eller härstammar från ett enskilt uttalande. I de flesta fall utförs intervjuerna med 
direktkontakt vilket innebär att data kan kontrolleras beträffande riktighet och relevans under tiden 
den samlas in. 

Att använda tre olika datainsamlingsmetoder valdes för att på sätt ha möjlighet att bekräfta eller 
dementera erhållen information. Denscombe (2000) menar att om saker ses ur olika perspektiv och 
möjligheten finns till att bekräfta resultat kan medföra en ökad validitet. Att den fjärde metoden för 
datainsamling, frågeformulär, valdes bort beror på att den ansågs alltför styrande samtidigt som det 
handlade om en liten grupp respondenter med specialistkunskap inom sina områden. 

8.1.6. Reliabilitet 
Systematiska observationer har genomförts vilket medför att en hög tillförlitlighet erhållits. 
Intervjuer innebär oftast i viss mån unik data på grund av individernas inverkan och kontexten, det 
är svårt att uppnå objektivitet. Det här har ogynnsam effekt på tillförlitligheten. (Denscombe, 2004) 
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8.1.7. Generaliserbarhet 
Huruvida arbetets resultat är generaliserbart beror på ett flertal faktorer och skiljer sig naturligtvis 
från fall till fall. Ansökan i sin helhet kan inte kopieras av andra företag eller skogsägare eftersom 
varje organisation är unik. FSC CoC är en leverantörscertifiering och skiljer sig avsevärt mot en 
FSC certifiering av ett skogsbruk vilket innebär att den inte är generaliserbar i detta avseende. 

Jag anser, trots att certifieringen gjorts specifikt på Bioenergis verksamhet, att utförandet av arbetet 
kan sägas representera ett generellt tillvägagångssätt vid genomförande av en certifiering. De 
åtgärdsområden som jag hittat är inte generella och varje organisation måste undersöka vilka brister 
de har i förhållande till gällande standard. Lösningarna som presenteras i detta arbete kan anpassas 
till andra företag i liknande situationer. 

Vid kvalitativa arbeten är det svårt att pröva och kontrollera resultaten vilket ligger till grund för 
generaliserbarheten. Istället brukar forskningen bli inriktad mot överförbarhet där andra företeelser 
är föreställd än faktiskt påvisad. Här är det enligt Denscombe (2004) upp till läsaren att dra egna 
slutsatser och ”föra över” resultatet till andra situationer. 

8.2. Analys av resultatet av examensarbetet 
Examensarbetaren har identifierat fyra centrala områden att ta hänsyn till vid utförandet av en 
certifiering, förankring av arbetet hos ledningen, personalens delaktighet, planering och 
strategisktangreppssätt. Uppfylls dessa fyra punkter underlättas hela certifieringsprocessen avsevärt. 
Det leder till resursbesparing och nöjda medarbetare. 

8.2.1. Har syftet med arbetet uppfyllts? 
Syftet med examensarbetet var att: 

 arbeta fram ett underlag som skall ligga till grund för en ansökan gällande 
spårbarhetscertifiering enligt Forest Stewardship Council. 

 identifiera de brister som måste åtgärdas för att kunna uppfylla de krav som ställs vid en 
certifiering samt lämna lösningsförslag på dessa.  

 ta fram erforderligt utbildningsmaterial gällande Forest Stewardship Council för dem som 
skall jobba med det. 

Utifrån ovan upprepat syfte dras slutsatsen att arbetet fyllt första punkten i och med den godkända 
certifieringsansökan. Jag har arbetat fram en färdig ansökan som kan användas som underlag vid 
utformandet av certifierings ansökningar vilket gör att jag anser det första syftet uppfyllt mer än väl. 
I och med att ansökan godkändes innebär det att jag lyckas identifiera bristerna och åtgärda dem, 
vilket innebär att det andra punkten i syftet uppfyllts. Den tredje och sista punkten anser jag också 
vara uppfyllt i och med det material som jag arbetade fram och delade ut till de anställda samt den 
utbildning med efterföljande test som jag höll i. Något som ytterligare styrker att den sista punkten i 
ovan nämnda syften är uppfyllt är Andreas Renöfäldts positiva kritik. Han önskade en kopia på 
utbildningsmaterialet med tillhörande test för att kunna använda som underlag för andra företag 
som avser att certifiera sig samt menade på att han inte hade sett en mer väl utförd ansökan. 
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9 Rekommendationer 
Detta kapitel beskriver examensarbetarens rekommendationer vid utförande av certifieringar samt 
mer specifika rekommendationer till företag som certifierar sig inom FSC. 

9.1. Rekommendationer 
Innan beslut tas om en certifiering skall genomföras måste beslutet förankras i ledningen för att ett 
gott resultat skall uppnås. Författaren rekommenderar vidare att de som skall genomföra en 
certifiering i ett inledande skede fördjupa sig i aktuella standarder för att på så sätt erhålla vetskap 
om vilka krav som ställs innan planeringsarbetet samt informationsinsamlingen påbörjas för att på 
så sätt underlätta och effektivisera dessa moment. Det ger även en föraning om vilka resurser som 
kommer att erfordras under arbetets gång. 

Att arbeta igenom standarden punkt för punkt underlättar struktureringen av lösningsgenereringen 
men det är viktigt att hela tiden falla tillbaka på helheten. En bra lösning för ett specifikt krav kan 
påverka andra krav i standarden negativt. Ett bra sätt att komma fram till den bästa lösningen är 
därför att vikta förslagen med hänsyn till ett antal påverkande faktorer. 

Att engagera så stora delar av personalen som möjligt, samtliga i ett mindre företag, visade sig bra. 
Detta ledde till delaktighet och engagemang i certifieringen samtidigt som alla sade sig vara nöjda 
med de förändrade arbetsrutinerna som infördes. Många frågor ställdes och intresse för hur 
processen fortlöpte var stort. 

9.1.1. Rekommendationer riktade till FSC certifierade företag 
Att de krav som FSC ställer i sina standarder efterföljs åligger den huvudansvarige. Denne måste 
tillhandahålla de resurser som krävs för att den operativtansvarige ska kunna uppfylla kraven. 

Här nedan följer viktiga punkter att se över efter en FSC certifiering: 

• Ha kontroll på leverantörers FSC certifikat. När går de ut? Har det fått ett nytt? Arkivera 
kopior på leverantörers certifikat.  

• Stoppa omedelbart all märkning av FSC certifierade produkter om andelen FSC-råvara 
understiger 10 %. Återuppta den när det rullande medelvärdet överstiger 10 %. Det vill säga 
tidigast nästa månad eftersom perioden är 1 månad. 

• Se till att samtlig personal sköter sina arbetsuppgifter efter de nya arbetsrutinerna. 

• Allt material rörande FSC ska kunna tas fram relativt enkelt och arkiveras 5 alternativt 10 år. 

• Alla dokument rörande FSC skall hållas uppdaterade, det vill säga aktuella. 

• Nya utbildningstillfällen ska hållas vid förändringar eller när kunskapen behöver befästas. 

• Nyanställd personal ska erhålla utbildning inom FSC.  

• Vid förändringar av artiklar eller produktgrupper kontakta ackrediteringsorganet. 

• Inför sexmånadersrevisionen föreslår författaren att de anställda ska få möjlighet att repetera 
sina allmänna kunskaper rörande FSC. 

• I det fall nya produkter tas fram, till exempel torvpellets, kan dessa innefattas i 
certifieringen. Önskas detta genomföras skall kontakt tas med ackrediteringsorganet och en 
utredning göras. 
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Vissa saker bör göras i samband med att företaget blir FSC CoC certifierade. Dessa kan inte utföras 
innan certifikatet erhållits. 

• Köp in skivan med FSC-logotyper från ackrediteringsorganet. Kontakta den person som 
utfört revisionen. 

• Välj den FSC-logotyp som ska tryckas på produkten och faxa ner layouten till ansvarig på 
aktuellt ackrediteringsorganet för godkännande. Om ett annat utförande på logotypen önskas 
användas i reklamkampanjer och på hemsidan faxa även ner layouten för dessa. 

• Kontrollera att fakturorna från leverantörer uppfyller ställda krav. 
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Intervjuer, sammanfattade 
Rörande produktion 
In levererat sågspån tippas så länge utrymme finns direkt i spånfickorna. Personalen i 
kontrollrummet styr sedan vilken av de två tippfickorna som skall mata in spån i 
produktionen. Det spån som inte ryms i spånfickorna tippas på upplagsplanen och körs med 
traktor till fickorna när behov finnas. Det anses möjligt att kunna ha separata lagringsplatser 
för certifierad och ocertifierad pellets samt spån eftersom ytorna runt fabriken är så pass stora 
att utbyggnationer möjliggörs. 

I genomsnitt ska det komma två lastbilar med släp per timme dygnet runt. På grund av 
arbetskraftsskäl kommer det oftast fler bilar under dagtid än nattetid samt fler på veckodagar 
än helger. 

Personalen vid Bioenergi jobbar 5-skift det vill säga att fabriken går 24 timmar om dygnet 
365 dagar om året. Den står endast stilla vid större haveri i den egna anläggningen, hos SSAB 
eller Luleå Kraft. I det fall att haveriet inträffat hos någon av de två sistnämnda utför 
Bioenergi städning och underhåll av fabriken. 

Spånet torkas med hjälp av gas som kommer via rör från Luleå Kraft. Det utvinns inte någon 
värme eller el från flisen. På grund av rådande värmeöverskott i Luleå kommun, Luleå Kraft 
släpper ut varmtvatten i havet, ses det inte nödvändigt att göra detta.  

Bioenergi packar bränslepellets åt andra företag som inte själva har någon automatisk 
packningslina. När detta görs uppstår ställ eftersom säckbyten skall göras. Bioenergi vill inte 
packa annan pellets än de själv producerat i sina säckar eftersom de vill ha kontroll över 
kvaliteten. Säckarna har ett förtryckt löpande serienummer, vilket inte är sammankopplat med 
någon dokumentation. 

Det material som siktas lös under tillverknings- och packningsprocessen återinförs i 
produktionen via spånfickorna. 

Pelletten fraktas i stora lastutrymmen i båtar. När bulk pellets levereras till kund görs detta 
med lantmannas foder bilar, pelletten sprutas ned i kundens förråd. Leverans av små- och 
storsäck görs av BDX. Småsäcken levereras på emballerade SI-pallar medan storsäcken 
levereras som den är. 

SCA 
Följesedlar från SCA:s leveranser sparas i VIOL. Det skrivs inte ut några papperskopior på 
dessa eftersom det anses onödigt. 

SCA Skog AB Norrbränslen innehar både FSC och FSC CoC certifikat, deras sågverk i 
Munksund innehar också ett FSC CoC certifikat. 65% av det inlevererade spånet kommer från 
Munksund, ca 8 000 ton per månad. 

De har inte koll på hur stor andel av spånet som är FSC certifierat och inte heller säkra på 
vilka av deras leverantörer som innehar FSC CoC certifikat. Men skall skicka dessa uppgifter 
per mail till examensarbetaren. SCA beskriver sina rutiner för ursprungskontrollering av 
råvaran de köper in och hänvisar till gällande dokument. 
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Fakturorna som skickas till Bioenergi skall fortsättningsvis innehålla SCA:s FSC CoC 
nummer och hänvisning till den bränslespecifikation som examensarbetaren kommit överrens 
om tillsammans med Bertil Leijdingen och Lars Södersten. Det ligger på Lars Söderstens 
ansvar att sammanfatta bränsleleveranserna. Åsa Nordmark som jobbar som ekonom vid SCA 
ansvarar för att denna skickas vid månadens slut. 

SCA och Bioenergi har ett leveransavtal där SCA skall sköta all upphandling av sågspån åt 
Bioenergi. 

Administration 
En del av avgiften till SGS är betald i samband med den påbörjade certifieringen i januari 
2005. Summan betalades tillsammans med SCA BioNorr AB under 2004, varför denna 
summa måste delas upp. Diskussion angående detta fördes med Andreas Renöfäldt på SGS. 
Det var inte han som upprättat offerten utan hans företrädare. 

Arkivering av fakturor sker först i Luleå Energis lokaler under ett år, därefter flyttas de till 
Strand arkivet där de sparas i minst ytterligare nio år. Roger Lehtonen har även kopior på alla 
fakturor på sitt kontor. 

Affärssystemet 
Förändringar i Pyramid påverkar hela Bioenergis samt Luleå Energis affärssystem. De 
anställda vid ekonomiavdelningen ville inte ha nya objekt eller projekt i affärssystemet 
eftersom det redan fanns ett flertal. De oroade sig även för nya anpassningar, när det lagts till 
nya funktioner vid tidigare tillfällen har det slagit ut fungerande funktioner. 

Pyramid 
När examensarbetaren funderat ut en eventuellt fungerade lösning togs kontakt med Jörgen 
Karlsson vid Industridata för vidare diskussion. Det är Industridata som underhåller och 
justerar Pyramid vid Bioenergi och Luleå Energi. 

Att lägga till nya artiklar i systemet är inga problem. Eftersom de ska redovisas på samma 
konto som den ej certifierade pelletsen behöver inte heller några nya projekt eller objekt 
läggas till. Att lägga till ett ”sidolager” skall fungera, samtidigt som den certifierade pelletsen 
skall dras från båda lagren. 

SCA BioNorr AB 
Vid telefonintervjun med Christina Storhannus framkom att SCA BioNorr AB inte var klar 
med sin certifiering. De hade inget utarbetat system för hur spårningen av småsäck skulle ske. 
Kontrollen rörande hur mycket certifierad pellets de producerar, hur mycket de sålt och så 
vidare skulle skötas manuellt eftersom de inte lyckats koppla samman detta med deras 
affärssystem. 
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Företagets FSC-CoC system uppfyller ställda krav 
Råvaran, gran- och tallspån, till pelletstillverkningen, köps in från SCA Skog AB Norrbränsle 
som är ansvariga för hela råvaruförsörjningen till Bioenergi i Luleå AB tillika delägare i 
företaget. Upphandling av råvara gör SCA från ett fåtal olika aktörer inom sågverks- och 
massaindustrin. I dagsläget är dessa BAC, Billerud Karlsborg, SCA Timber AB, Setra Sågade 
Trävaror AB Seskarö sågverk, Norrbottens Trä, Krekula & Lauri samt Tervolan Saha ja 
Höyläämö Oy. Bioenergi har ingen ”egen” miljö- och råvarupolicy utan anser sig 
sammanfalla under SCA: s. I samband med upphandlingar för nästkommande år begär SCA 
in kopior på respektive leverantörs FSC CoC-certifikat, giltighetstid och omfattning 
kontrolleras. Dessa kopior vidarebefordras även till Hans Renfors vid Bioenergi. 

Vid upphandling mot ny leverantör låter SCA företaget skriftligt svara på hur råvaran 
ursprungskontrolleras. Så att det inte bryter mot SCA skogs råvarupolicy. Rutiner för 
ursprungskontroll av icke certifierad råvara finns att läsa på www.skog.sca.com.  

Varje spånleverans anländer med lastbil till Bioenergi i Luleå AB: s fabrik. Leveransen 
registreras och identifieras i SDC: s, skogsindustriernas datacentral, datasystem VIOL där den 
sparas. Mätorder och redovisningsnummer anger vilken leverantör spånet kommer ifrån. 
Inkommande råvara vägs och fukthaltmäts, därefter tippas den antingen direkt in i processen, 
i spånfickorna, eller på en upplagsplan för lagring. Vart lastbilarna tippas samt från vilken 
ficka spån tas in i processen styrs från kontrollrummet. Spånet från upplagsplan körs med 
traktor och tippas i spånfickorna vid behov, detta sker främst under helger och nätter.  

Uppföljning av råvaran med avseende på ursprung, volym och FSC-andel görs en gång per 
månad. Information om detta tillhandahåller SCA via Lars Södersten eller Åsa Nordmark 
samt återfinns i VIOL. Ansvarig för denna uppföljning är Hans Renfors. 

Tillverkningen av träpelletten är en sluten linjeprocess enda fram till lagring, innan 
paketering. Det vill säga att det inte förekommer några manuella transporter, brott på linan 
eller tillsatser under tillverkningsprocessen. Det spill som uppstår i stenutkastet och silon 
faller ur processen för att återföras in i systemet igen via spånfickorna. Materialet/spillet 
samlas upp i containers vid de platser där det uppstår, stenutkast samt siktning. När 
containrarna är fulla och/eller personalen i kontrollrummet anser det lämpligt återförs spillet 
in i förädlingen vid tillverkningsprocessens början, spånfickorna. Containrarna körs dit och 
tippas med traktor. Resterande spill det vill säga det stoft som fastnar i el-filtret säljs vidare 
till Boden Energi AB. 

Den färdigproducerade pelletten ligger i lager cirka en vecka innan paketering och utleverans. 
Bulkprodukter levereras antingen som båttransporter eller biltransporter i form av speciella 
bulkbilar. Träpelletten lastas från planlagret i bulkbilar som antingen kör till hamnen där de 
tömmer bilen i båtens lastutrymmen eller direkt till kund och avsett lagringsutrymme. 
Pelletsen säljs även som paketerad produkt i form av småsäck (16 kg) alternativt storsäck 
(500 kg). Pelletten lastas från planlagret till en ficka som matar en sållutrustning vidare till 
mellanlagring i en silo. Från denna silo åker pelletten antingen till en automatisk 
packeterings- och palläggningslinje för småsäck eller till en halvautomatisklinje för 
storsäckning. Säckleveranser görs med lastbil till kund och återförsäljare. 
 

http://www.skog.sca.com
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I direkt anslutning till färdigvarulagret finns en datacentral där chaufförerna hämtar ut 
följesedlarna för den aktuella körningen. Chauffören knappar in den specifika kod som 
erhållits från transportsamordnaren. När koden är inmatad skrivs följesedlarna ut automatiskt 
och lastning kan ske efter information som ges på dessa. Det här tillvägagångssättet, utan 
mellanhänder, säkerställer att ingen kan gå in och ändra eller på annat sätt justera i 
följesedeln. Säljaren skriver in ordern som ligger i datasystemet och väntar tills följesedeln 
skrivs ut från datacentralen i samband med utlastning. Om en ändring görs på en order har 
säljarna befogenhet att korrigera denna innan utlastning.  

Vid order av FSC-certifierad pellets kontrolleras att rätt produkt med rätt artikelkod når rätt 
kund genom att kundens följesedel anger dessa två parametrar. Därmed vet man vad som 
skall lastas ut och till vem det ska. 

Samtliga träpellets som säljs i småsäck kommer att vara certifierad. För att kunna spåra denna 
kommer emballaget förses med ordernumret som även återfinns på transporthandlingen, 
följesedeln, fakturan samt i affärssystemet. I de fall BDX kör ut småsäckpelletten till kund 
kommer chauffören att svara för märkning av emballaget, i annat fall är det Arnes uppgift. 
Vid dennes frånvaro ligger ansvaret på den person som medverkar vid utlastningen. På var 
och en av säckarna återfinns ett unikt nummer, utifrån detta kan en kontroll göras i loggen. 
Där återfinns datum för packning som vidare kan kopplas ihop med produktionsdatum.  

Hans Renfors beräknar maximal volym FSC-certifierad pellets som får säljas nästkommande 
månad och ansvara för att kontot ej övertrasseras. I affärssystemet, Pyramid, matas tillgänglig 
vikt FSC-certifierad pellets in. Säljarna har därmed ingen möjlighet att sälja mer certifierad 
pellets än vad som finns tillgänglig eftersom Pyramid inte godtar en order som är större än 
den tillgängliga volym som återstår. Samtliga säljare kan se i Pyramid hur mycket FSC-
certifierad pellets som finns tillförfogande vilket uppdateras kontinuerligt. Det ligger på 
respektive säljares eget ansvar att föra in den kvantitet de sålt av FSC-certifierad pellets vilket 
skall göras i samband med ordern mottas. 

Ifall en händelse skulle uppstå så att det rullande medelvärdet understiger 10 % får inga 
tillkommande FSC volymer märkas eller säljas. FSC-beräkningen markerar med ett ”STOPP” 
när det rullande medelvärdet understiger 10 %, i annat fall visas procentsatsen för FSC-
certifierad pellets. 
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Utbildningsplan 
All anställd personal vid Bioenergi i Luleå skall genomgå en internutbildning under senare 
del av hösten 2005. Utbildningen syftar till att ge ett kunnande om vad FSC står för och 
innebär, vilka krav som ställs på företaget samt vilka nya rutiner som ska införas.  

Utbildningen innefattar tre olika delmoment; 

 Grundläggande kunskap om FSC samt vilka förändringar en certifiering medför i 
Bioenergi i Luleå AB:s fall. 

 Person/befattnings inriktad utbildning. 

 Kunskapstest. 

Vad som ingår mer specifikt i de tre delmomenten finns angivet i utbildningsmaterialet, valda 
rubriker finns med i bilaga 5. 

Den grundläggande utbildningen kommer att ske i samband med en arbetsplatsträff där 
samtliga anställda närvarar. Vid detta tillfälle kommer även säljare samt operatörerna som 
arbetar i kontrollrummet och paketeringen att ha sin inriktade utbildning. Övrig personal 
kommer att ha sin inriktade utbildning vid överenskommet tillfälle. När den nya funktionen i 
Pyramid tas i bruk kommer ytterligare utbildning genomföras med berörd personal. För att 
befästa att de anställda tagit till sig informationen kommer ett skriftligt test att utföras. 

Vid var och ett av utbildningstillfällena kommer de närvarande att få skriva under att de 
deltagit. Detta görs på en lista över samtliga anställd på företaget samt entreprenör, bilagas 
inte. Anledningen är att på ett enkelt sätt åskådliggöra vilka som deltagit eller inte. För att på 
så sett veta vilka som berörs av eventuellt extra utbildningstillfälle.  

I händelse av att någon/några från personalen inte kan närvara av en eller annan orsak 
kommer denna/dessa att genomgå utbildningen snarast möjligt. Vid nyanställning kommer 
personen i fråga att genomgå sin utbildning inom FSC i samband med introduktionen till sitt 
nya arbete. 

När behov uppstår kommer Hans Renfors att sammankalla personalen till vidareutbildning. 
Detta kan bli aktuellt vid exempelvis förändringar av FSC: s krav, förändringar av artiklar, 
råvara, ändringar i Pyramid med mera. 
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Valda delar ur utbildningsmaterialet 
Nedan följer huvud- och underrubriker från utbildningsmaterialet som de anställda vid 
Bioenergi i Luleå AB erhållit samt entreprenör. Materialet skall vara väl igenom läst till 
utbildningstillfället då det skriftliga testet hålls. 

• Vad är problemet, varför finns den här typen av certifiering? 

• Forest Stewardship Council (FSC) 

- Varför finns FSC och vad gör de? 

- FSC CoC certifikat 

- FSCs CoC-krav (i korthet) 

• FSC CoC-certifiering av Bioenergi 

- Krav på kvalitetssystem 

- Krav på trävarans/träfiberns ursprung 

- Krav vid beskrivning, inköp, mottagning och lagring av material till FSC-
produkter 

- Krav på kontroll och dokumentation av produktionen 

- Krav på FSC-produkter och märkning 

- Krav på dokumentation och specifikation 

• Beskrivning från upphandling till utleverans 

• Arbetsrutiner bokföring inkommande råvara och tillgänglig FSC-certifierad träpellets 

- Snabbguide 

• Arbetsrutiner säljare 

- Vid försäljning 

- Artikelnummer 

- Pyramid 

• Arbetsrutiner packning och lastning 

- Säckar 

- Loggbok 

- Märkning 

- Säckning åt ”kund” 

• Dokumentationen står för en viktig del i certifieringen 

• Lite allmänt om certifieringen 

• FSCs varumärke 

• Fakta i punktform 

• Ansökan 

• Varför ska ni engagera er i detta? 
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Frågor i test för operativtansvarig samt VD 
 Beskriv kort varför den här typen av certifiering finns? 
 Vad betyder förkortningen FSC CoC? 
 Vad är huvudsyftet med en FSC CoC-certifiering? 
 Nämn två av fem kravområden som FSC ställer? 
 Vilken typ av skogar ska råvaran komma ifrån för att man ska få tillverka och sälja 

certifierade produkter? 
 

Frågor inriktade mot Bioenergis verksamhet 
 Vad heter produktgruppen för certifierad pellets? 
 På vilket sätt skiljer artikelnumren mellan certifierad och ej certifierad pellets? 
 Vem har huvudansvaret för att certifieringskraven följs på Bioenergi? 
 Vem har det operativa ansvaret vid Bioenergi? 
 I vilken klass ingår den certifierade pelletsen, Pure eller Mixed? 
 Vart hittar ni följesedlarna för det spån ni köper in? 
 Vart ligger procentgränsen för att få märka upp certifierad pellets? 
 I vilken/a ”former” kommer ni att sälja certifierad pellets siktad bulk, osiktad bulk, 

storsäck, småsäck? 
 Beskriv de fyra arbetsrutinerna i samband med packning och lastning? Vad är det som 

är viktigt vid utförande av dessa? Säckar, loggbok, märkning samt säckning åt ”kund” 
 Hur stor del av småsäcken skall certifieras? 
 Hur ska småsäckemballagen märkas? 
 Vem har ansvaret för märkning av småsäcksemballagen? 
 Vilka är det i dagsläget som efterfrågar FSC-certifierad pellets? 
 Vad ska kontrolleras vid attestering av inkomna fakturor gällande certifierade 

träråvaror? Varför är det så viktigt att detta är korrekt? 
 Vad måste ni göra och kontrollera vid upphandling av råvara mot annat företag än 

SCA? 
 Varför är det viktigt att skriva in order på certifierad pellets i Pyramid omedelbart efter 

mottagandet? 
 Vem sköter beräkningarna för FSC-certifierad pellets i ”FSC beräkning”? I dennes 

frånvaro vem gör det då? 
 Hur indikeras det i programmet ”FSC beräkning” att andelen FSC certifierat spån 

underskrider den tillåtna procentsatsen? 
 Används kreditsystem eller tröskelvärdessystem för att beräkna hur mycket certifierad 

pellets ni får sälja 
 Hur länge ska Excel arket ”FSC beräkning” sparas? 
 Vart hittar ni hur mycket pellets som finns i lager? 
 Vart hittar ni fakturorna från leverantör? 
 Vilka papper styrker materialets ursprung och vart återfinns de? 
 Hur långt bakåt i kedjan ansvarar ni för kontroll av materialets ursprung? 
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Arbetsrutiner säljare 
För att uppfylla de krav som ställs vid en Forrest Stewardship Council, FSC, CoC-certifiering 
krävs det en del förändringar i arbetssätt och rutiner. Ni som är säljare kommer främst att 
märka av detta i form av ett ökat antal artikelnummer, förändringar på följesedlar och 
transporthandlingar samt nya funktioner i Pyramid. Ni får även möjlighet att marknadsföra 
eran produkt på ett annat sätt och kan nå ett bredare kundsegment.  

Vid försäljning 
När ni får in en order på FSC-certifierad pellets måste ni omgående lägga in denna i Pyramid. 
Detta är viktigt eftersom ni då kommer att se om det är okey att lägga ordern, det vill säga att 
det finns tillräckligt med certifierad pellets för att täcka den. Samtidigt som lagersaldot 
ständigt är uppdaterat. Annars kan problem uppstå till exempel i form av att två säljare har 
tagit emot order på certifierad pellets men inte skrivit in dem. Det visar sig senare att det inte 
finns tillräckligt med certifierad pellets för att kunna leverera båda order. Ett av kraven som 
ställs är att företaget inte får sälja mer certifierad pellets än vad som finns tillverkad vid det 
tillfälle då ordern kommer in. 

Ni fyller i orderformuläret i stort sett som tidigare. En sak som skiljer är att ni måste vara 
noggranna med vilket artikelnummer ni skriver in. Ett fel som uppstår om ni skriver in ett 
”gammalt” artikelnummer men sålde certifierad pellets är att kunden får fel produkt. Vilket 
kommer att ses på att det skickas en ”felaktig” följesedel samt faktura. I huvudsak är det 
objekt som kommer att ändras för er del i samband med att ni skriver in order. Kalkyl- och 
projekttyp kommer att vara densamma som tidigare.  

När anpassningarna i Pyramid är gjorda kommer vi att ha en genomgång om hur order skall 
registreras för FSC-certifierad träpellets. Återkommer om detta. 

Artikelnummer 
Det har tillkommit fyra stycken nya artikelnummer, detta för att på ett smidigt sätt kunna 
skilja på certifierad och ocertifierad pellets. För enkelhetens skull har det lagts till en 2: a, 
framför de ”gamla” artikelnumrena, för de certifierade produkterna. Artiklarna är indelade i 
två produktgrupper, FSC-certifierad träpellets och träpellets, se Tabell 2 nedan. 
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Bulk och småsäck är de enda som produceras i form av certifierad pellets och därmed det ni 
kan sälja inom den produktgruppen. Artikelnumret för storsäck är inlagt för eventuella 
framtida behov. 
Tabell 2. Produktlista. 

PRODUKTLISTA BIOENERGI I LULEÅ AB 

    

Artikelnummer Produkt Storlek Produktgrupp 

210 Siktad träpellets bulk fr. 3 ton och uppåt 

211 Osiktad träpellets bulk fr. 3 ton och uppåt 

212 Storsäck á 500 kg 

213 Småsäck á 16 kg 

Träpellets 

2210 Siktad träpellets bulk FSC Mixed fr. 3 ton och uppåt 

2211 Osiktad träpellets bulk FSC Mixed fr. 3 ton och uppåt 

2212 Storsäck FSC Mixed á 500 kg 

2213 Småsäck FSC Mixed á 16 kg 

FSC-certifierad 
träpellets 

Pyramid 
Affärssystemet, Pyramid, har fått ett par nya funktioner för att underlätta försäljning och 
kontroll av pellets. Varje månad kommer Hans Renfors att uppdatera aktuellt lagersaldo för 
certifierad pellets. Det vill säga han kommer att föra in värdet i Pyramid. Programmet 
kommer då att känna av hur mycket certifierad pellets som finns till förfogande vilket gör att 
ni inte kan övertrassera detta värde. När ni skriver in en order kommer den vikten att räknas 
av från total tillgänglig vikt och total tillgänglig vikt certifierad pellets. 
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Arbetsrutiner packning och lastning 
Här nedan följer nya och gamla arbetsrutiner som är viktiga vad det gäller FSC-certifiering. 

Säckar 
Det kommer att tas fram nya säckar med FSC-logotypen på. Eftersom all pellets som 
förpackas i småsäck ska vara certifierad kommer endast de nya säckarna att användas. 
Därmed behövs inga säckbyten göras. 

De gamla säckarna ska sparas för att kunna tas i bruk om procentsatsen faller under 10%. Om 
detta sker meddelar Hans Renfors att märkningen av certifierad pellets ska stoppas. Då måste 
de gamla säckarna omedelbart sättas in istället för de med FSC-logotypen på. 

Loggbok 
Det är viktigt att loggboken blir fullständigt ifylld för att säkerställa spårbarheten, den ska 
skötas som tidigare.  

Märkning 
Emballagen för småsäck skall märkas med ordernumret, detta görs med en spritpenna. När 
BDX sköter transporterna ska dennes chaufför märka emballagen i samband med utlastning 
hos kund. Ordernumret som återfinns på följesedeln ska skrivas på samtliga emballagen 
tillhörande specifik order. 

När annan åkerifirma än BDX sköter leveransen är det Arnes, vid hans frånvaro den person 
som medverkar vid utlastningen, uppgift att märka emballagen med de olika tillhörande 
ordernumrena. Han skall även meddela chauffören att denna ska kontrollera att rätt pall ska 
lastas av hos rätt kund.  

Säckning åt ”kund” 
När säckning sker åt ett annat företag som inte är FSC-certifierade måste silon tömmas 
ordentligt innan den fylls på med Bioenergis pellets. Det ”spill” som siktas ut i silon vid 
packning åt annat företag får inte återinföras i processen och blandas med Bioenergis råvara. 
Naturligtvis får inte Bioenergis säckar med FSC-logtypen på användas till säckning av annat 
företags pellets. 
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Arbetsrutiner bokföring inkommande råvara  
Sista arbetsdagen varje månad skall föregående månads data föras in Excel arket ”FSC 
beräkning” av Hans Renfors. De data som skall fyllas i är totalt inkommet spån i ton (rosa 
fält) och totalt inkommet FSC-certifierat spån (cerise fält) från respektive leverantör. 
Försäljningsuppgifter för FSC-certifierad pellets, ton småsäck respektive storsäck samt bulk 
som sålts skall också föras in i arket (blå fält). Fältet för storsäck ska fyllas i med 0 eftersom 
den produkten inte kommer att säljas som certifierad produkt, åtminstone inte till en början. 
Fältet finns inlagt för att programmet inte skall behöva göras om i det fall att efterfrågan på 
certifierad pellets i storsäck ökar. 

I den händelse att Hans Renfors har semester eller av annan orsak är frånvarande skall han se 
till att uppgifterna blir ifyllda av annan person som i första hand är Robert Lindbäck. 

När de obligatoriska uppgifterna är i fyllda kommer programmet att räkna ut andelen FSC-
certifierat spån i procent från respektive leverantör. Det räknar även ihop den totala mängd 
mottaget spån samt total mängd mottaget FSC-certifierat spån, utifrån de data beräknas 
andelen FSC-certifierat spån. I det fall att värdet understiger 10 procent kommer en varning 
att utfärdas så att det klart och tydligt framgår att gränsvärdet ej är uppnått. Varningen ses 
som ett ”STOPP!” i rutan för procentsatsen. Sker detta skall all märkning och försäljning av 
FSC-certifierade pellets avbrytas omedelbart. 

Med hjälp av FSC:s kreditsystem och en omräkningsfaktor kommer antalet ton färdig pellets 
beräknas utifrån den inkomna råvaran. I Excel arket redovisas endast antal ton FSC-certifierad 
pellets. Utifrån denna mängd samt de ifyllda uppgifterna angående försäljning kommer 
systemet att uppdatera lagersaldot månadsvis. Om det finns kvar pellets i lager från månad 
tretton kommer denna att avräknas. I programmet redovisas även hur mycket FSC-certifierad 
pellets som är såld totalt under respektive månad i ton. 

För att få en överblick redovisas intressant information på årsbasis längst ned i arket. Här kan 
jämförelse göras med de föregående årens information.  

Den aktuella volymen tillgänglig FSC-certifierad pellets för försäljning skall Hans Renfors 
föra in i affärssystemet och uppdatera sista arbetsdagen varje månad. Här gäller som tidigare 
att vid frånvaro skall uppgiften skötas av Hans Renfors utsedd person, i förstahand Robert 
Lindbäck. 

Affärssystemet ser till att det ej går att registrera order som gör att aktuell tillgänglig volym 
FSC-certifierad pellets överskrids. Denna åtgärd har vidtagits som en säkerhet för att det inte 
ska säljas FSC-certifierad pellets som inte är tillverkad. Problemet skulle kunna uppstå 
eftersom att det sitter ett antal säljare som registrerar order parallellt och inte har någon 
kontroll över vad de andra sålt. 

Vid förändring av storleken, antal ton innehåll, på små- eller storsäck måste detta justeras i 
Excel arket ”FSC beräkning”. Justeringar måste även vidtas i de fall något av följande sker, 
ny leverantör tillkommer eller gammal försvinner, gränsvärdet på 10 procent förändras, 
tillverkningsprocessen förändras så att omräkningsfaktorn (spån - färdig produkt) blir 
inaktuell, enhets ändring genomförs (vikt - volym) och/eller det tillkommer en ny förpackning 
som produkten säljs i exempelvis mellansäck.  

Excel arket ”FSC beräkning” skall sparas/arkiveras minst 5 år efter dess att det är ”förbrukat”. 

I det fall att Hans Renfors inte längre återfinns inom Bioenergi i Luleå AB:s organisation eller 
av annan orsak inte kan/bör ha huvudansvaret är det sittande VD:ns ansvar att utse en ny 
person i Hans ställe. 
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Hans Renfors kommer att sköta ”lager kontrollen” manuellt om det ter sig så att 
anpassningarna i Pyramid inte är testade och klara tills försäljningen av certifierad pellets kan 
påbörjas. Orderregistreringen sker då som vanligt. Säljarna ska registrera den mängd FSC-
certifierad pellets som de lägger order på separat och redovisa detta till Hans dagligen. Vilken 
mängd certifierad småsäcks pellets som sålts hämtas ur Pyramid eftersom allt som säljs är 
certifierat. Dessa mängder skrivs in i Excelarket ”FSC beräkning” av Hans. 

Snabbguide för att underlätta arbetet med bokföring och tillvägagångssätt för inkommande 
FSC-certifierad råvara återfinns på följande sida. 

Snabbguide 
• Utföres sista arbetsdagen varje månad. 

• Fyll i totalt mottaget spån, föregående månad, från respektive företag i ton (rosa fält). 
Erhålles från SCA Skog AB Norrbränslen. 

• Fyll i totalt mottaget FSC-certifierat spån, föregående månad, från respektive företag 
(cerise fält). Erhålles från SCA Skog AB Norrbränslen. 

• Fyll i föregående månads försäljning, småsäck och storsäck i antal samt bulk i ton (blå 
fält). Hämtas ur Pyramid. Antalet säckar räknas automatiskt om till ton av Excel 
programmet. 

• Om andelen FSC-certifierad råvara understiger 10 % och varning utfärdats, 
”STOPP!”. Se då till att vidta erforderliga åtgärder för att omedelbart stoppa all 
försäljning och märkning av FSC-certifierade produkter. 

• För in vikten som ses i rutan ”Totalt lager FSC-certifierad pellets månadens början 
(ton)” i affärssystemet, Pyramid. 

• Justering i Excel arket krävs om något av följande inträffar;  
o nya leverantörer tillkommer eller någon försvinner. 
o gränsvärdet på 10 procent förändras. 
o processen förändras så att omräkningsfaktorn ändras. 
o enhets ändring genomförs från vikt till volym. 
o det tillkommer någon ny form av ”förpackning” exempelvis mellansäck. 
o ändring av den regel som gör det gällande att FSC-certifierad pellets äldre än 

tolvmånader ej längre får säljas som sådan. 
o Med mera. 
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BIOENERGI I LULEÅ AB 
Dokumentnamn 
Dokumentationskrav vid 
innehavande av certifikat  

Sid nr 
1(1) 

Utfärdare 
Sofi Bergdahl 

Godkänd/ansvarig 
VD 

Datum 
06-01-12 

Utgåva 
1 

Dok nr 
FSC 002 

 

 

Dokumentationen står för en viktig del i certifieringen 
För att få igenom en certifieringsansökan krävs en god dokumentation av de handlingar som 
rör FSC-certifierad råvara och produkter. Ert administrativa system säkerställer att 
erforderliga dokument sparas och ständigt är uppdaterade.  

Månadssammanställningarna som SCA Norrbränsle skickar ska sparas i fem år, förslagsvis i 
elektroniskform. 

Beräkningsunderlaget som Hans Renfors, i förstahand, kommer att arbeta med ska sparas i 
minst 5 år. Spara en ny kopia varje år i elektroniskform och döp dem därefter, exempel ”FSC 
beräkning 2005”. 

Fakturorna sparas både i pappersformat och elektroniskt. Pappersfakturor sparas på Luleå 
Energi AB, kravet är på 10 år enligt FSC detsamma gäller i bokföringslagen vilket därmed 
inte blir något problem. Det aktuella året sparas fakturorna inne hos ekonomerna, andra året i 
ett ”mellan” arkiv på ett av planen hos Luleå Energi, för att sedan flyttas till Strandarkivet där 
de minst sparas i 8 år. Fakturorna sparas även elektroniskt i affärssystemet, Pyramid.  

En gång per dygn görs en backup på samtliga elektroniska dokument med lagring på annan 
plats i tre veckor. Veckovisa backuper görs, dessa lagras i 10 år. 

 

Nedan följer de dokument som är viktiga att spara och kunna ta fram vid en revision: 

• Inköps order 

• Fakturor från leverantör 

• Transport handling från leverantör - återfinns i datasystemet VIOL i 
Skogsindustriernas datacentral (SDC) 

• Mottagnings dokument – återfinns i datasystemet VIOL i Skogsindustriernas 
datacentral (SDC) 

• Produktionshandlingar 

• Lager dokumentation 

• Mottagna order – återfinns i affärssystemet 

• Transporthandling för utgående produkter – återfinns i affärssystemet 

• Fakturor – återfinns hos Luleå Energi och i affärssystemet 

• Månads sammanställningar – erhålls från SCA Norrbränsle och förs in i 
beräkningssystemet 

• Papper som styrker materialets ursprung, kontrollerat – återfinns i FSC-pärm 

• Kopior på leverantörers certifikat – återfinns i FSC-pärm 
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Dokumentation och rapportering/redogörelse 
Råvaruförsörjningen ansvarar SCA Skog AB Norrbränslen för. Råvaran upphandlas från ett 
antal olika sågverk och massaproducenter, kraven avseende råvaran finns specificerade i vart 
och ett av fallen. I samband med upphandlingar för kommande år begärs en kopia på 
respektive leverantörs FSC CoC-certifikat in, kontroll av giltighetstid och omfattning görs.    

Inmätningen av råvaran sker vid Bioenergi. Varje enskild lastbilschaufför kör upp på vågen 
och drar sitt kort, lämnar spån för fukthaltsmätning, tippar lasset, upp på vågen igen för att 
slutligen dra kortet en sista gång. Totak vikt på spånlasset, fukthalt och ursprung registreras i 
VIOL samt visas på en dataskärm i kontrollrummet. Det finns inga manuella följesedlar utan 
dessa skapas i SDC: s VIOL system där de sparas i 10 år. 

I de fall råvaran kommer från ett FSC CoC-certifierat företag så har denne en uppföljning av 
inkommande FSC-råvara genom det ursprung som registrerats vid leverans till dennes företag. 

Varje månad fås en sammanställning från leverantören, SCA, på andelen inkommande FSC-
certifierad råvara specifierad på företag.. Vilket med de korta ledtider som råder ger samma 
andel certifierat spån till Bioenegi i Luleå AB. På en bilaga till fakturorna från leverantören, 
SCA, står deras CoC-nummer, inköpt produkt i specificerad kvantitet samt levererad andel 
FSC-certifierat. 

När kunden beställer en produkt läggs ordern in i affärssystemet omedelbart. Artikelnummer, 
kvantitet, leveransdatum, betalningssätt samt FSC-certifierad eller ej registreras. Order och 
följesedel skrivs ut i samband med att utleverans sker. På följesedeln framgår vilken pellets 
kunden köpt, kvantitet, datum, kunduppgifter samt CoC-certifikatets nummer. 

Vid leverans sammanställs följesedlarna för respektive bil och skickas med chauffören. 
Följesedlarna lämnas vid leverans till respektive kund. FSC-certifierad pellets blandas inte 
med ej certifierad det vill säga de körs inte i samma behållare. Pellets som levereras i stor- 
och småsäck lastas utifrån den order som försäljningsavdelningen har lagt, följesedlar skrivs 
ut från datacentral av respektive chaufför. Det kontrolleras att ordernummret stämmer 
överrens med det på följesedeln angivna. Vid leverans lämnas följesedeln till kund. Den 
följande fakturan anger bland annat kundens namn, artikelnummer och kvantitet. 

På månadsbasis görs en uppföljning av den inkommande råvaran, produktion, lager och 
försäljning av Hans Renfors. 

En av delägarna, SCA Skog AB Norrbränsle, sköter ursprungskontrollen för ej certifierad 
råvara. Rutiner för ursprungskontroll av icke certifierad råvara finns att läsa på 
www.skog.sca.com 
 

http://www.skog.sca.com
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Hur dokument arkiveras 
Nedan redovisas hur de olika dokumentkategorierna arkiveras. Efterfrågas i punkt 4.1. 
 

• Inköps order - återfinns hos Bioenergi 

• Fakturor från leverantör - återfinns i arkiv hos Luleå Energi 

• Transport handling från leverantör - återfinns i datasystemet VIOL i 
Skogsindustriernas datacentral (SDC) 

• Mottagnings dokument – återfinns i datasystemet VIOL i Skogsindustriernas 
datacentral (SDC) 

• Produktionshandlingar – återfinns hos Bioenergi 

• Lager dokumentation – återfinns i affärssystemet och i arkiv hos Bioenergi 

• Mottagna order – återfinns i affärssystemet 

• Transporthandling för utgående produkter – återfinns i affärssystemet 

• Fakturor – återfinns i arkiv hos Luleå Energi och i affärssystemet 

• Månads sammanställningar – erhålls från SCA Norrbränsle och förs in i 
beräkningssystemet. Sparas elektroniskt. 

• Papper som styrker materialets ursprung, kontrollerat – återfinns i FSC-pärm 

• Kopior på leverantörers certifikat – återfinns i FSC-pärm 
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Andel FSC-Spån per månad
     
  SCA Seskarö 
jan 37% 33% 
feb 31% 26% 
mar 21% 41% 
apr 53% 47% 
maj 69% 45% 
jun 74% 36% 
jul 65% 42% 
aug 63% 36% 
sep 73% 23% 
okt 59% 25% 
nov   
dec   
   

 
 
Även Billerud är certifierade men andel FSC-certifierat spån från dem finns ej redovisat. 
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Inleverans av spån till Bioenergi i Luleå AB 
      

jan-05 feb-05 

Leverans från 
Totalt 
(ton) 

FSC 
(ton) 

FSC 
% 

Totalt 
(ton) 

FSC 
(ton) 

FSC 
% 

Assi Domän Nord Trä AB Seskarö sågverk  4560,1 1504,8 33,0 4006,7 1322,2 33,0
BAC 1181,5    1307,2    
Billerud Karlsborg 51,8    96,7    
SCA Timber AB 8199,3 3033,7 37,0 6725,6 2084,9 31,0
Tervolan Saha ja Höyläämö Oy             
Rolfs Såg 1325,9    1763,6    
Norrbottens Trä             
Seskarö List             
Lövholmens Såg             
Krekula & Lauri             
SCA Lager             
Totalt: 15318,6 4538,6 29,6 13899,7 3407,1 24,5
       
       
FSC beräkningar  jan-05 feb-05 
Producerad FSC certifierad pellets aktuell månad (ton) 2327,5 1747,2 
Totalt lager FSC certifierad pellets månadens början (ton) 2327,5 4074,7 
Försäljning av FSC certifierad pellets småsäck (ton) 0 0 
Försäljning av FSC certifierad pellets storsäck (ton) 0 0 
Försäljning av FSC certifierad pellets bulk (ton) 0 0 
Total försäljning aktuell månad (ton) 0 0 

 
Information på årsbasis 2004 2005 
Totalt mottaget spån (ton) 147640,6 169760,0 
Totalt mottaget FSC spån (ton) 53318,7 62663,2 
Andel mottaget FSC spån (%) 36,1 36,9 
Totatalt producerad FSC pellets (ton) 27342,9 32135,0 
Total årsförsäljning (ton) 0 0 
varav småsäck (ton) 0 0 
varav storsäck (ton) 0 0 
varav bulk (ton) 0 0 
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FSC:s varumärke 
FSCs logotyp och trademarktext, inklusive förkortningen FSC, är skyddade. Detta innebär att 
andra organisationer och framförallt kommersiell verksamhet som ämnar nyttja FSCs 
varumärke måste bli godkända enligt FSCs riktlinjer. Gällande media, är det önskvärt att en 
kontakt först tas med SGS för att undvika eventuella misstag. 

Detaljhandeln, det vill säga den sista länken innan en vara når slutkonsument, behöver idag 
enligt FSC-systemet inte vara spårbarhetscertifierad. För att FSC-märka på själva produkten, 
så kallad "on-product", krävs alltid spårbarhetscertifikat! 

Intressenter som inte är spårbarhetscertifierade kan dock nyttja FSCs varumärke i sin 
marknadsföring förutsatt att vissa regler följs. FSC kan tillhandahålla logotyp och underlag 
för vad som benämns som "off-product"-marknadsföring, det vill säga att marknadsföra FSC-
produkter i tryckt material eller på hemsidan. 

En korrekt användning av FSCs varumärke i samband med marknadsföring kräver att följande 
ska finnas med: 

1. Användarens licensnummer  

2. FSCs logotyp, trademarktext, samt kort förklarande text  

3. Tydlig markering av vilka produkter som är FSC-certifierade (Kan göras med liten 
FSC-logo eller med FSC-text) 

När certifikatet erhållits ska ni köpa den cd-skiva som SGS tillhandahåller för 900 svenska 
kronor. På denna skiva finns det ett antal olika godkända storlekar och utförande på FSC 
logotypen, det enda som går och ska ändra är CoC numret. Välj det utförande som önskas på 
FSC logotypen och kontaktar Stina Bergkvist på SGS. Faxar ner layouten så bedömer hon den 
och godkänner förhoppningsvis valet. 

Önskas FSC logotypen bytas ut i framtiden eller använda dem i något reklamsyfte kontakta då 
SGS för att få ett godkännande. Används samma logotyp eller ett återkommande utförande på 
reklamen behöver inte kontakt tas med SGS.
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BIOENERGI I LULEÅ AB 
Dokumentnamn 
Upphandling av råvara, 
fristående 

Sid nr 
1(1) 

Utfärdare 
Sofi Bergdahl 

Godkänd/ansvarig 
VD 

Datum 
06-01-16 

Utgåva 
1 

Dok nr 
FSC 016 

 

 

Upphandling av råvara, fristående 
I det fall att Bioenergi i Luleå AB upphandlar råvara fristående från SCA Skog AB 
Norrbränsle måste de av FSC ställda kraven uppfyllas. För att kunna göra detta tvingas 
Bioenergi i Luleå AB att upprätta dokument rörande råvarupolicy, riktlinjer för råvaruinköp 
samt kravspecifikation för råvaruinköp.  

Kontroll av råvarans ursprung 
Sker upphandling mot företag som saknar FSC certifikat skall råvarans ursprung styrkas 
skriftligen. För detta ändamål bör dokumentet ”säkerställande av råvarans ursprung” 
användas. Råvaran får inte härstamma från någon av nedan angivna källor; 
 

• Skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränkts 

• Skogar där höga bevarandevärden är hotade 

• Genmanipulerade (GM) träd 

• Illegala avverkningar 

• Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager 
eller icke-skoglig markanvändning 

Anmärkning 1: Spån ses i dagsläget som annat återvunnet material av FSC. Vilket innebär att 
kravet gällande kontrollerad råvara inte måste uppfyllas.  

Råvara från FSC certifierat företag 
Har företaget ett giltigt FSC certifikat behöver inte råvarans ursprung stärkas ytterligare. 
Däremot skall en kopia på företagets FSC certifikat begäras in och giltighetstiden 
kontrolleras. Certifikatet skall arkiveras i FSC pärmen. Vid utgång av giltighetstid ska 
Bioenergi i Luleå AB begära in en kopia på det nya certifikatet. Har inget nytt beviljats eller 
önskats måste råvarans ursprung stärkas, se kontroll av råvarans ursprung samt anmärkning 1. 

Ska FSC råvaran räknas in i ”FSC beräkning” måste Bioenergi i Luleå AB kontrollera att 
fakturorna från företaget uppfyller FSCs ställda krav, i annat fall måste påtryckningar 
angående korrigering göras.  

Kontroll av certifikat 
I FSCs databas kan giltighetstiden för certifikat kontrolleras. Det går även att kontrollera vilka 
företag som innehar certifikat och av vilken typ dessa är. Kontroller av certifikat skall göras 
vid varje ny upphandling även om en kopia på företagets certifikat redan innehas. Detta 
eftersom FSC certifikat kan dras in om regelbrott upptäcks vid revision. 

Anmärkning 2: FSCs databas återfinns på följande adress, www.fsc-info.org . 

http://www.fsc-info.org
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BIOENERGI I LULEÅ AB 
Dokumentnamn 
Dokumentmall; säkerställande av 
råvarans ursprung 

Sid nr 
1(3) 

Utfärdare 
Sofi Bergdahl 

Godkänd/ansvarig 
VD 

Datum 
06-01-12 

Utgåva 
1 

Dok nr 
FSC 008 

 

 

Var kommer Er råvara ifrån? 
Bioenergi i Luleå AB är certifierad för att kunna producera FSC, Forest Stewardship Council, 
märkta produkter. Det ställs då krav på företaget bland annat angående råvaran. En del av 
råvaran skall komma ifrån FSC certifierade skogar och resterande del ska vara kontrollerad. 
Eftersom vi köper/byter råvara med Er skulle vi vilja att Ni svarar på några frågor som rör 
FSCs standard för tillverkare (FSC-STD-40-004). Denna kräver att vi ska kontrollera 
ursprunget gentemot våra leverantörer och samarbetspartners. 

Enligt FSCs standard får virket inte komma från kontroversiella källor. Det vill säga ha 
avverkats olagligt, härstamma från genetiskt modifierade träd, härstamma från plantage som 
skapats på områden med tidigare naturskog, komma från områden där traditionell sedvanerätt 
och medborgerliga rättigheter aktivt hindrats eller härstamma från icke certifierade skogar 
med höga bevarande värden, förutom det som avverkats i biotopbevarande syfte. (Skogar med 
höga bevarandevärden definieras i Sverige som nyckelbiotoper.) 

 

Vid funderingar rörande detta är det bra om Ni hör av Er till oss! 

 

 

Tack på förhand! 

 
 

Förslagsvis faxas svaret till: 0920-25 50 62 

 

Alternativt skickas till: 

Bioenergi i Luleå AB 

Box 501 53 

973 23 Luleå 

 



BILAGA 16 3(4) 

BIOENERGI I LULEÅ AB 
Dokumentnamn 
Dokumentmall; säkerställande av 
råvarans ursprung 

Sid nr 
2(3) 

Utfärdare 
Sofi Bergdahl 

Godkänd/ansvarig 
VD 

Datum 
06-01-12 

Utgåva 
1 

Dok nr 
FSC 008 

 

 

1. Innehar Ni något giltigt miljöcertifikat i dagsläget? Exempelvis PEFC, FSC, EMAS, 
ISO 14001. 

  nej   ja 

Om ja, vilket/vilka?  

 

 

2. Kan det finnas råvara som ursprungligen är importerade i Era leveranser till 
Bioenergi? 

  ja    nej 

Om ja, beskriv vilken kontroll över ursprunget Ni gör 

 

 

 

3. Kan det finnas råvara som ursprungligen kommer ifrån renskötselområden (året runt 
marker) i Era leveranser till Bioenergi? 

  nej   ja 

Om ja, beskriv vilka rutiner Ni, alternativt era leverantörer, har för samesamråd. 

 

 

 

4. Beskriv hur Ni eller Era leverantörer går tillväga om lokalbefolkningen har synpunkter 
på en planerad eller påbörjad avverkning? 

 

 

 

5. Hur går Ni eller Era leverantörer tillväga för att identifiera nyckelbiotoper? 
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BIOENERGI I LULEÅ AB 
Dokumentnamn 
Dokumentmall; säkerställande av 
råvarans ursprung 

Sid nr 
3(3) 

Utfärdare 
Sofi Bergdahl 

Godkänd/ansvarig 
VD 

Datum 
06-01-12 

Utgåva 
1 

Dok nr 
FSC 008 

 

 

6. Hur ställer Ni Er till avverkning av områden som klassas som nyckelbiotoper? 

 

 

7. Hur går Ni tillväga om Ni eller Era leverantörer upptäckt en nyckelbiotop på ett 
område som är under avverkning? 

 

 

 

 

8. Beskriv hur Ni säkerställer att den råvara som Ni eller Era leverantörer anskaffar från 
privatpersoner/privata företag inte kommer från kontroversiella källor. 

 

 

 

 

9. Beskriv hur Ni och/eller Era leverantörer säkerställer att en säljare har rätt att avverka 
på fastigheten, samt vilka rutiner Ni har för kontakt med Skogsvårdsstyrelsen i 
samband med avverkning 

 

 

 

 

 

Kontaktperson: 

Företag: 

Telefon: 

E-mail: 

 

Tack för din tid!



BILAGA 17 1(1) 
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