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Rutin för Avvikelser och Korrigering 
 

En av de viktigaste delarna i detta MAKT-system, är de åtgärder som genomförs för att korrigera en 
avvikelse och dess orsak samt att förebygga så att en tilltänkt avvikelse inte uppträder. Detta arbete 
är avgörande för hur våra kunder uppfattar oss som miljömedveten leverantör. 

 
Rutinen kring dessa åtgärder bygger på en händelsekedja, som tillämpas i erforderlig omfattning, 
 
- En avvikelse observeras eller påtalas 
- Avvikelsen rapporteras på standardblankett ”Händelserapport” eller på ett vanligt papper till MA. 

Det åligger varje medarbetare att genomföra denna rapportering.  
- Orsaken till avvikelsen klarläggs 
- Korrigerande åtgärd fastställs 
- Kontroll av att den korrigerande avvikelsen är utförd och att den gett verkan. 
- Förebyggande åtgärd föreslås för att eliminera tänkbara orsaker till framtida avvikelser 
- Kontroll av att den förebyggande åtgärden som vidtagits för att eliminera orsaken till framtida 

avvikelser har gett tilltänkt resultat och verkan 
 
De klagomål som kunder framför skall dokumenteras på företagets standardblankett 
”Händelserapport”. Alla kundklagomål skall behandlas som avvikelse. 

 
 Vid avvikelser från interna revisioner används det protokoll som vi får av revisorn. 

 
MA sammanställer samtliga avvikelser och föredrar den vid Ledningens Genomgång. 

 
Av avgörande betydelse är att säkerställa att de korrigerande åtgärderna blir genomförda. MA har 
ansvaret för att kontrollera genomförandet av korrigerande åtgärder på de avvikelser som 
rapporterats. 

 
Genom revisioner, Ledningens Genomgång, uppföljning av miljömål, överenskomna miljöåtgärder 
såsom mätningar och analyser, genom förslag till miljöförbättringar samt genom inkomna klagomål 
och avvikelser och övriga informationskanaler, erhåller MA underlag för att få fram tänkbara orsaker 
till framtida avvikelser. 
 
Förslag till förebyggande åtgärder tas fram. De som berörs av dessa åtgärder och de som har kunskap 
inom området. 
Det åligger MA att informera berörd personal om genomförda åtgärder samt om gjorda förändringar. 
Händelserapport finns i mappen Mallar. 
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