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)|URUG�
Detta examensarbete har utförts vid SSAB Tunnplåt i Luleå under 12 veckor våren 2005. 
Examensarbetet som omfattar 10 poäng är en avslutning på min magisterutbildning inom 
kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöledning. Examensarbetet, en studie av de interna 
kundernas syn på och förväntan av de interna revisionerna, har gett mig fördjupade 
kunskaper om revision av ledningssystem och en inblick i ett modernt och framgångsrikt 
stålföretag.  
 
Jag vill tacka hela verksamhetsutvecklingsgruppen, Helena Lundström, Christian 
Nordqvist, Anders Åström och Tina de Bruin, som tagit väl hand om mig och svarat på 
alla mina frågor. Ett särskilt tack till Helena Lundström, som varit min handledare på 
företaget. Jag vill också rikta ett tack till Helena Instedt, min handledare på universitetet, 
som gett snabba svar på mina funderingar kring arbetets utförande och rapportens 
utformning. Dessutom vill jag tacka övriga anställda på SSAB som jag varit i kontakt 
med under arbetets gång.  
 
Luleå 2005-05-26 
Ann-Helene Widgren 



 

6DPPDQIDWWQLQJ�
SSAB Tunnplåt i Luleå har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö 
och säkerhet. De är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.  
Interna revisioner genomförs regelbundet på alla enheter och utförs av företagets 
verksamhetsutvecklingsgrupp, VU-gruppen, samt ett tiotal andra interna revisorer.  
I detta arbete har de interna kundernas syn på och förväntningar av interna revisioner 
analyserats med hjälp av intervjuer.  
 
Efter genomförd analys kan två inriktningar urskiljas bland de intervjuade: de som ser de 
interna revisionerna som ett förbättringsverktyg och de som ser revisionerna som en hjälp 
för att klara de externa revisionerna. De intervjuades inställning till revisioner beror bland 
annat på: vilken utbildning och information de har i ämnet; vilken inställning till 
revisioner som chefer i företaget har; erfarenheter av interna och externa revisioner; 
berörda personers stolthet och prestige. De reviderades förväntningar styr resultatet av de 
interna revisionerna eftersom revisorerna anpassar sin insats efter förväntningarna.  
 
Information och utbildning kan vara en väg för att medarbetarna ska få upp ögonen för 
vad de interna revisionerna kan användas till. Undersökningen visar också att 
medarbetarna inte får samma förutsättningar att ta del av resultat från revisioner och 
förbättringar knutna till dem, då dessa inte kommuniceras på ett enhetligt sätt inom hela 
företaget.  
 
Några av de förslag till utveckling av de interna revisionerna som framkommit vid 
intervjuerna är att: utbilda fler interna revisorer på företagets olika avdelningar; ägna mer 
tid åt medarbetare i produktionen vid revisionerna; presentera vad VU-gruppen kan bidra 
med i kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöarbetet; ha ett utbyte av interna revisorer inom 
koncernen och med andra företag.  



 

$EVWUDFW�
SSAB Tunnplåt in Luleå has an integrated management system for quality, environment 
and safety and has received certification according to ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 
18001.  
Internal audits are carried out regularly at all units by the company’s operational 
development team, and about ten other internal auditors. In this work, the internal 
customers’ views of and expectations from internal audits have been analysed by means 
of interviews.  
 
After completion of the analysis, two attitudes appear among the interviewed people: 
those who consider the internal audits as a tool of improvement and those who consider 
the audits to be a means to pass the external audits. The attitude of the interviewed people 
towards audits depends among other things on the extent of training and information that 
they have got in the matter, the attitude of managers in the company towards audits, 
experience from internal and external audits as well as pride and prestige of the people 
concerned. The expectations of the people being subjected to the audit control the result 
of the internal audits, as the auditors adapt their effort to the expectations.  
 
Information and training could be a way to make the co-workers aware of what the 
internal audits can be used for. The study also shows that the co-workers do not have the 
same opportunities to be informed about results from audits and improvements connected 
to them, as there is no uniform way to communicate them within the whole company.  
 
At the interviews, the following proposals to develop internal audits have appeared:  
- train more internal auditors at the different departments of the company,  
- give more time to co-workers in the production at the audits 
- make clear what the operational development group can contribute with in the 

quality, working environment and environment work 
- have an exchange of internal auditors within the group and with other companies.  
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�� ,QWURGXNWLRQ�
 

���� %DNJUXQG�RFK�SUREOHPEHVNULYQLQJ�
SSAB Tunnplåt i Luleå bedriver metallurgisk produktion med kärnprocesserna koksverk 
masugn och stålverk med stränggjutning.  Metallurgin producerar stålämnen som skickas 
till Borlänge för valsning och ytbeläggning. I Luleå arbetar ca 1400 personer. Till 
stödprocesserna hör Verksamhetsutvecklingsgruppen, VU, som arbetar på uppdrag av 
ansvariga i verksamheten. VU-gruppen handleder bland annat vid förbättringsarbete, 
processkartläggning, riskbedömning och sammanställning av kravspecifikationer. Vidare 
administrerar VU-gruppen verksamhetssystemet, utför utbildningar och haveriutredningar 
samt revision av verksamheten. 
 
SSAB Tunnplåt i Luleå har ett verksamhetssystem där kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och 
miljö är integrerade. Samtliga enheter vid SSAB Tunnplåt i Luleå har under de senaste tre 
åren blivit certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. De interna 
revisionerna är ett av de viktigaste instrumenten för att hålla en bra nivå inom kvalitets, 
arbetsmiljö- och miljöarbete, samt för att utveckla arbetet. Målsättningen har sedan 
starten varit att de interna revisionerna ska vara ett förbättringsverktyg. Som naturligt är 
vid certifiering behöver revisorerna inledningsvis lägga stor vikt vid att kraven i 
respektive standard följs och att förbereda enheterna inför externa revisioner. Idag är det 
svårare att hitta avvikelser och tonvikten behöver inte läggas på dokumentation. Det kan 
finnas en risk att medarbetarna i företaget förlorar förtroendet för revisionerna om för 
mycket kraft används till att leta avvikelser. I den nya ISO 9001:2000 är 
kundperspektivet viktigt och kraven mer allmänt hållna. Med denna bakgrund kan de 
interna revisionerna utvecklas som förbättringsverktyg. 
 
Idag försöker revisorerna prata de reviderades språk, och undviker det formella språk och 
de fackuttryck som finns i ISO-standarderna. Antalet interna revisioner har minskat 
eftersom behovet vid enheterna uppfattas som mindre utifrån de resultat som revisionerna 
har gett. Enheterna revideras även av certifieringsorganet, Det Norske Veritas, DNV. 
 
Vid de interna revisionerna tittar revisorerna på några av enhetens avsnitt. Enhetschef och 
andra medarbetare kan ge förslag på områden som behöver ses över. Revisorerna 
försöker också välja områden med utgångspunkt att förbereda enheten inför 
nästkommande externa revision. Vid revisionstillfällena deltar tre till fyra revisorer som 
delar upp sig mellan områdena kvalitet, miljö eller arbetsmiljö. Revisionen är upplagd så 
att halva dagen ägnas åt att revidera ledningsfrågor och den andra halvan ägnas åt 
operativa frågor. Revisorerna granskar anläggningen och pratar med medarbetare för att 
se om de jobbar som det beskrivs i verksamhetssystemet, om planerade mål uppfylls och 
om arbetet leder till förbättringar.   
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De interna revisionerna utförs av VU-gruppen och ett tiotal medarbetare från olika 
enheter på företaget. Som kunder till de interna revisionerna ses enhetschefer, tekniker 
och chefer på respektive avdelning.  
 
Att använda interna revisioner som ett förbättringsverktyg kräver ett stort mått av 
förståelse och engagemang från medarbetarna. Några tankar att resonera kring:  

��Hur uppfattas revisionerna av de interna kunderna?  
��Svarar revisionerna mot deras behov?  
��Hur kan de interna revisionerna tas till en högre nivå?  
��Ska revisionerna syfta till att sprida kunskap, att utbilda?  
��Kan revisionerna skapa större delaktighet för medarbetare i både kärn- och 

stödprocesser när det gäller arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsarbete?  
 
Problemställningen ser enligt uppdragsgivaren ut enligt följande: Interna revisioner har 
allt sedan systemets uppbyggnad haft som strävan att vara ett bra förbättringsverktyg för 
verksamheten. Under de senaste åren har dock undersökningar om revisionsprocessens 
effektivitet blivit eftersatta, varför man idag inte har en bra bild av kundernas syn på, och 
förväntan av, de interna revisionerna. Bättre kunskap om kundernas förväntan och 
”nöjdhet” är en förutsättning för att ytterligare kunna utveckla revisionsprocessen mot 
målet att göra ”icke-rutinmässiga” revisioner av ett system med hög mognadsgrad 
 
Litteratur om ledningssystem och revisioner behandlar framför allt införandet av 
ledningssystem och tiden fram till certifiering. Någon litteratur som behandlar revisioner 
hos ett moget ledningssystem verkar inte finnas ännu. Trots allt har många företag med 
ledningssystem varit certifierade under ett antal år. Ett par frågor som kan vara 
intressanta att undersöka är om det finns goda exempel inom området internrevision hos 
andra företag och hur dessa gör för att hålla medarbetarnas engagemang för 
ledningssystemen vid liv.  
 

���� 6\IWH�RFK�DYJUlQVQLQJDU�
Arbetet syftar till: 
Att undersöka och analysera interna kunders syn på, och förväntan av de interna 
revisionerna. 
Att undersöka interna revisorers syn på de interna revisionerna. 
Att presentera förslag som kan utveckla de interna revisionerna. 
 
Undersökningen avgränsas till att gälla enheterna koksverk, råjärn, råstål, ämnen, 
centralteknik & utveckling, centralt underhåll samt ekonomi och personal vid SSAB 
Tunnplåt i Luleå. Som interna kunder för internrevisionerna avses här enhetschefer, 
tekniker och chefer vid avdelningar inom respektive enheter. 
 
Utvärderingen avgränsas också till att endast gälla de interna revisionerna, inte 
ledningssystemet eller hur ledningssystemet är tillgängligt samt dess digitala form och 
design. 
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���� 0nO�
Att hitta former för ”icke rutinmässiga” revisioner vid SSAB Tunnplåt.  
Att revisionerna ska inspirera de interna kunderna/medarbetarna och göra dem mer 
engagerade och delaktiga i förbättringsarbetet. 
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�� 0HWRG�
���� 9HWHQVNDSOLJW�V\QVlWW�
Arbetet syftar, som tidigare beskrivits, till att undersöka och analysera de reviderades syn 
på och förväntningar av de interna revisionerna. Datainsamlingen ger både kvalitativa, 
beskrivande, och kvantitativa, mätbara data. För att dra slutsatser kring det insamlade 
materialet finns i huvudsak två metoder, induktion och deduktion. Då induktiv metod 
används dras generella slutsatser från empiriska fakta, då deduktiv metod används dras 
logiskt sammanhängande slutsatser, Thuren ( 1991 s19, 23). Vid hypotetiskt-deduktiv, en 
kombination av induktion och deduktion, metod skriver Thuren (1991 s 25) att det finns 
något slags antagande att jämföra med. I det här arbetet finns inga färdiga teorier om 
vilka förväntningar de som berörs av revisionerna har, inte heller hur de ser på revisionen 
som sådan. Då syftet är att undersöka och analysera medarbetarnas syn på och förväntan 
av de interna revisionerna blir det här, enligt Thuréns (1991 s 19) sätt att resonera, fråga 
om induktion, eftersom det är generella slutsatser som dras från insamlade data.  
 
De data som är beskrivande utgör enligt Lantz (1993 s 72) underlag för kvalitativ analys. 
Observationer eller intervjuer nedtecknas och själva texten utgör enligt Repstad (1993 s 
9) en grund för analysen. Vid analysen bortser insamlaren av data/intervjuaren från det 
som oväsentligt i beskrivningen och minskar ner data till en sammanfattning, en slutsats 
skriver Lantz (1993 s 71, 79). 
 
Delar av de kvalitativa data kommer i viss mån att förenklas och ge information om 
mängd, inte detaljerad, men av typen majoritet, minoritet eller procent av etc. Kvalitativ 
data omvandlas därmed till kvantitativa resultat. Inställningen hos Starrin m. fl. (1991 s 
13) ”är att de båda ansatserna berikar varandra, ofta behövs för att reda ut saker och ting”. 

���� 'DWDLQVDPOLQJ�
Information om synen på de interna revisionerna från interna kunder på de olika 
enheterna, samt från de interna revisorerna utanför VU-gruppen, kan samlas in genom 
enkäter och intervjuer. I det här fallet är intervjuer lämpliga eftersom det inte finns kända 
svarsalternativ och för att frågorna ska kunna förtydligas vid behov samt för att ge 
möjlighet till följdfrågor. Intervjuer är även lämpligt för att samla information om hur 
andra företag med ”mogna” ledningssystem arbetar med sina revisioner.  
 
För den som ska intervjua och sammanställa intervjuerna är det fördelaktigt att använda 
bandspelare vid intervjutillfället. Repstad (1993 s 63) ger några fördelar:  

��Intervjuaren slipper anteckna och kan koncentrera sig på frågor och följdfrågor. 
��Respondentens gester och minspel kan ge ingivelse till följdfrågor. 
��Intervjuerna kan renskrivas ordagrant. 

Nackdelen med att använda bandspelare är att den som tillfrågas kommer att känna sig 
obekväm och känna en större osäkerhet att sekretessen verkligen hålls. För att de som 
intervjuas inte ska känna otrygghet faller valet på att anteckna vid intervjuerna. 
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������ ,QWHUYMXHU�
Frågor till intervjuerna utformas utifrån problembeskrivning och syfte. Jag hämtar intryck 
från tidskrifter inom ämnet och från en intern revision som jag deltar i. För att kontrollera 
tydligheten i frågorna får medarbetarna i VU-gruppen läsa och kommentera utformningen 
av dessa. Sammantaget utformas ett trettiotal frågor med direkt anknytning till de interna 
revisionerna. 
 
Eftersom det inte finns några givna svarsalternativ får frågorna mer eller mindre öppen 
karaktär. När det gäller intervjufrågor i vetenskapligt sammanhang beskriver Jacobsen 
(1993 s 126-129) sju olika typer av frågor: demografiska, beteende, åsikter, känslor, 
upplevelser och sammanfattande frågor. I det här sammanhanget är frågor kring åsikter, 
upplevelser och känslor aktuella, samt några sammanfattande frågor för att se att 
respondenten förståtts rätt (ibid).  
 
Intervjupersoner väljs som hos Langemar (datum saknas) med syfte att få så täckande och 
bra information som möjligt. De medarbetare som tillfrågas om att bli intervjuade arbetar 
på enheterna Koksverk, Råjärn, Råstål, Ämnen, Centralt underhåll, Central teknik & 
utveckling, och Ekonomi & personal. På de fyra först nämnda väljs enhetschefer, 
tekniker, chefer för underhåll och drift, personal- och verksamhetsutvecklare och 
driftsledare för intervju. De övriga enheterna har inte alla motsvarande befattningar 
varför medarbetare med liknande roller tillfrågas om en intervju. Vid samtliga enheter 
intervjuas enhetschefen. Även platschefen vid SSAB Tunnplåt i Luleå intervjuas. I 
samband med valet av personer att intervjua kommer min handledare med förslag för att 
jag ska nå medarbetare som varit direkt berörda av revisioner de senaste åren. 

������ 6DPPDQVWlOOQLQJ�DY�LQWHUYMXHU�
Anteckningarna från intervjuerna renskrivs i direkt anslutning till intervjun. Detta för att 
hålla informationen så aktuell som möjligt. De renskrivna intervjuerna läses på nytt, 
svar/kommentarer som inte besvarar frågan stryks, eller flyttas till en punkt ”övrigt”, om 
de på något sätt är relevanta i sammanhanget interna revisioner. 
 
De frågor av mindre öppen karaktär som har ett begränsat antal svar eller där frågan 
besvarats med MD��QHM��YHW�LQWH��går att sammanställa för att visa svaren i tabell- och 
diagramformat. Sammanställningen görs i programvaran Excel, pivottabell. 
Svaren på de frågor som är av mer öppen karaktär sammanställs i ett dokument, var fråga 
för sig. Svaren läses och liknande svar klassificeras så att ett mindre antal svar blir kvar, 
Repstad (1993 s 97).  
 
Inledningsvis sammanställs intervjuerna från samtliga enheter på företaget. Därefter 
sammanställs en del frågor enhetsvis för att se om enheterna har olika behov när det 
gäller revisioner. 

���� .YDOLWHW�Sn�GDWD�
Vid intervjuer är det oundvikligt att intervjun färgas av den som frågar och lyssnar. Det 
ställs stora krav på ett uppmärksamt lyssnande enligt Jacobsen (1993 s 63- 64) för att få 
en naturlig följd på frågorna, att komma med lämpliga följdfrågor samt att hålla ett lagom tempo. 
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För att undersöka de interna kundernas behov och förväntningar på de interna 
revisionerna är det av stor vikt för validiteten att frågorna är väl och tydligt formulerade.  
 
En relevant fråga är om det finns risk för att respondenten ger mer positivt inställda svar 
vid en besöksintervju för att hon eller han vill vara trevlig mot intervjuaren eller lojal mot 
sitt företag. Detta ställer i sin tur krav på ett kritiskt förhållningssätt vid analys av data, 
vilket också betonas av Repstad (1993 s 103). Respondenten kan av något skäl ge 
information som är felaktig (ibid). Det finns inte heller några garantier för att de 
intervjuade skulle ge exakt samma svar en annan dag eller ge samma svar till någon 
annan intervjuare. Antalet respondenter, 36, ökar dock tillförlitligheten/reliabiliteten. 

���� 0HWRGGLVNXVVLRQ�
En alternativ metod för datainsamling skulle kunna vara enkäter. Alla respondenter skulle 
då få exakt samma frågor, därmed inte sagt att de skulle uppfatta dem lika. De tillfrågade 
skulle dessutom kunna vara anonyma mot mig och av den anledningen ge uppriktiga 
svar. Det är dock svårt att med en enkät mäta förväntningar och behov. Även om 
respondenterna ges utrymme för egna alternativ i enkäten finns det risk för att svaren inte 
blir tillräckligt utförliga och tydliga för att några slutsatser ska kunna dras. Dessutom är 
det svårt att bedöma om respondenten varit seriöst engagerad då hon eller han svarat på 
enkäten. Sammantaget skulle det medföra en större osäkerhet om undersökningen 
verkligen mäter det den är tänkt att mäta. 
 
Trots de risker som finns med intervjuer som insamlingsmetod finner jag intervjuer som 
en lämplig insamlingsmetod för de öppna frågeställningar som detta examensarbete 
bygger på. Den valda induktiva metoden är enligt Langemar (datum saknas) lämplig vid 
öppna frågeställningar. Resultatet av undersökningen, de rådata som presenteras i kapitlet 
”analys” ger inte stort utrymme för tolkningar, däremot kan de rådata som sätts i ett 
sammanhang bli till slutsatser och tolkas alternativt. Att jämföra olika tolkningar eller 
utesluta alternativa tolkningar kan var ett sätt att bedöma validiteten av kvalitativa 
resultat (ibid). Under alla förhållanden är det viktigt att resultaten har empirisk grund 
(ibid). 
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�� 7HRUHWLVN�UHIHUHQVUDP�
���� 9DUI|U�VND�YL�KD�LQWHUQD�UHYLVLRQHU"�
Vad ett företag eller en organisation vill få ut av en intern revision kan variera. 
Benämningen intern syftar enligt Wahlman (2004) på att revisionen görs på uppdrag av 
företagets ledning eller revisionsledare. Precis som varje ledningssystem är unikt för 
företaget eller organisationen, bör också revisionerna variera med företagen (ibid). Ett 
ledningssystem ska bidra till och underlätta för ett företag att arbeta med ständiga 
förbättringar. Almgren och Brorson (2003 s 23) säger att ”miljöledningssystemet ska leda 
till ständiga förbättringar i företagets miljöprestanda”. Samma sak gäller både inom 
kvalitets- och miljöområdet där Wahlman (2004) skriver om vikten av att företaget vet 
hur de arbetar för att kunna mäta och följa upp verksamheten i arbetet med ständiga 
förbättringar.  

������ ,QWHUQUHYLVLRQ�VRP�I|UElWWULQJVYHUNW\J�
Ett ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö ska verka för att organisationen 
hela tiden höjer nivån, antar nya utmaningar och sätter upp nya mål. Som ett led i ett 
företags strävan efter ständiga förbättringar beskriver Wahlman (2004) internrevision 
som ett förbättringsverktyg i fem punkter: 

 

1. Verifiering att verksamheten bedrivs som det är tänkt. 
 
2. Verifiering att önskade effekter (resultat, mål, effektivitet, etc) nås. 
 
3. Fånga upp idéer om, förslag till och behov av ändringar i ledningssystem och verksamhet. 
 
4. Uppföljning av en genomförd förbättring, som kan vara initierad av en tidigare 

internrevision, någon slags avvikelse i verksamheten eller ett kundklagomål. 
 
5. Uppföljning av beslutade förändringar eller ändrade mål och dylikt, efter genomförd 

Ledningens Genomgång. I viss mån kan också internrevisionerna fungera som medel för 
att sprida information om förändringar. 

 
Den första punkten handlar om att ha kontroll på om företaget gör det som de sagt att de 
ska göra. Stämmer det som skrivits, deras dokument, med verkligheten? I dokumenten 
kanske de har formulerat hur de önskar att det skulle gå till, inte hur det i själva verket går till.  
 
Sköter medarbetarna det dagliga arbetet som det är föreskrivet och planerat, eller gör de 
det efter eget huvud? Följer alla den dokumentation företaget har? Eller finns det olika 
rutiner inom företaget för sånt som ska vara gemensamt? Om företaget är certifierat enligt 
en eller flera standarder ska revisionen även se efter att kraven i respektive standard 
uppfylls. 
 
Den andra punkten behandlar uppföljning av de mål som antagits för kvalitets-, 
arbetsmiljö- och miljöarbetet. Har de planerade aktiviteterna inom kvalitet, arbetsmiljö 
och miljö genomförts? Har de gett önskad effekt? 
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Vilka områden behöver förbättras? Behöver medarbetarna hjälp att ändra något i 
ledningssystemet eller verksamheten som är beroende av eller påverkar andra? Har de 
idéer på hur verksamheten och ledningssystemet kan förändras? 
 
Avvikelser och förbättringar ska följas upp och utvärderas, för att se att förändringarna 
leder till det de är tänkta till: säkrare arbete, effektivare arbete, bättre produktion eller 
mindre miljöpåverkan.  
 
Bergman och Klefsjö (2001 s 38) betonar att beslut ska basera på fakta i offensiv 
kvalitetsutveckling, TQM. Revisionsrapporterna är ett av underlagen för ledningens 
genomgång. I ISO 14001:2004 kapitel 4.6 står det att: 

Högsta ledning skall utvärdera miljöledningssystemet, med planerade intervall, för att 
säkerställa att det är fortsatt lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt. 

Liknande skrivning finns i OHSAS 18001 och ISO 9001.  
 
Utfallet av inspektioner och revisioner, som enligt Almgren och Brorson (2003) ska 
behandlas vid ledningens genomgång, är ett av underlagen då ledningen ska fatta beslut 
kring hur ledningssystemet och verksamheten ska utvecklas och förbättras. Rusell J.P 
(2000 s 143) säger att revisioner är en förlängning av ledningsfunktionen och ett 
oberoende instrument som minskar riskerna då ledningen fattar beslut. 

������ .UDY�Sn�LQWHUQUHYLVLRQ�L�,62������RFK�,62�������
För de företag och organisationer som vill arbeta efter ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 
18001 ställs i kapitel 8.2.2,  4.5.5 respektive 4.5.4 krav att företaget med hjälp av intern 
revision ska se efter att ledningssystemet: 

 

• Överensstämmer med vad som planerats från kvalitets- och miljösynpunkt (ger önskad 
effekt). 

 

• Uppfyller kraven i respektive standard. 
 

• Är infört och underhållet i verksamheten. 
 
I kapitel 4.5.5 (ISO 14001) och 4.5.4 (OHSAS 18001) står det att den interna revisionen 
ska ge ledningen information om resultat från revisioner. Revisionerna ska även se efter 
att ledningssystemet för arbetsmiljö ”fungerar effektivt i förhållande till organisationens 
policy och mål”. 

������ 6NLOOQDGHU�PHOODQ�,62�����������RFK�,62�����������
Tyngdpunkten vid revision av ISO 9001:1994 låg på att kontrollera om ledningssystemet 
överensstämde med kraven i standarden och att kontrollera om dokumenterade regler 
följdes. I ISO 9001:2000 ska revisionen bland annat beröra ständiga processer, ständiga 
förbättringar, relationer till intressenter, kvalitetskostnader och resursanvändning. 
Tyngdpunkten behöver inte längre ligga på att kraven i standarden ska uppfyllas särskilt 
inte när ledningssystemet är certifierat skriver Nytt om 9000 & 14000 (2005 nr 134). 
Betoningen läggs istället på kundnytta och intern effektivitet. För ISO 14001 blir 
motsvarande fokus en förbättring av miljöprestanda. ISO 9001:2000 har ett tydligare 
fokus på kundtillfredställelse, där kund definieras som den som mottar en produkt eller en 
tjänst.  
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Effekterna av ledningssystemet beror enligt Eklund och Poksinska (2004) på vilka mål 
organisationen har med ledningssystemet och hur man anpassar ISO 9000 till sin egen 
verksamhet. Certifieringsorganen påverkar också effekterna av ledningssystemet, ”om en 
revisor enbart fokuserar på det dokumenterade systemet och inte beaktar 
förändringsarbete, så tenderar organisationen att göra samma sak” (ibid).  

���� /HGQLQJHQV�HQJDJHPDQJ�RFK�PHGDUEHWDUQDV�GHODNWLJKHW�
Är ledningens drivkraft att företaget ska bli bättre eller att det ska behålla certifikatet? 
Eklund och Poksinska (2004) har studerat svenska organisationer och funnit att de flesta 
av dem som infört ISO 9001 har gjort det på grund av krav från kunder eller för att höja 
företagets anseende. ISO 9000 driver i sig inte ett företags förbättringsarbete. Eklund och 
Poksinska (2004) pekar på att det måste finnas ett engagemang och en motivation för 
kvalitetsarbete i företaget annars kommer inte företagets prestanda att förbättras och 
organisationen kommer enbart att fokusera på att behålla certifieringen.  
 
Beträffande ledarskap och engagemang står det i ISO 9004 kapitel 5 att ledningen bör 
”eftersträva snabb återkoppling och information när det gäller kvalitetsledningssystemets 
verkan och effektivitet”. Revisionerna behöver stöd från ledningen. Rusell (2000 s 143) 
säger att ledningen kan sprida vikten och nyttan av revisioner så att hela organisationen 
får en positiv inställning till revisioner. Vidare ska ledningens engagemang även synas 
för medarbetarna genom att det som kommer fram vid revisionerna ger konkreta 
förändringar och förbättringar (ibid). 
 
I kapitel 5 i ISO 9004 står det att ett ”aktivt engagemang från högsta ledningen” krävs för 
att behålla ledningssystemet så att intressenterna får fördelar av det. Vidare står det att 
högsta ledningen bör  

��Vara ett föredöme för organisationen genom sitt ledarskap, för att utveckla förtroendet hos 
medarbetarna 

Bergman och Klefsjö (2001 s 381) skriver om Demings14-punktsprogram1 för ledarskap, 
där punkt 14 handlar om ”att vidta åtgärder för att få igång förbättringsprocessen”. För att 
lyckas med förbättringsarbete krävs det engagemang från samtliga på ledande positioner 
(ibid).  
 
Medarbetarskap skriver Bergman och Klefsjö (2001 s 348) är ”att skapa möjligheter till 
och underlätta för alla att vara aktiva, initiativtagande och engagerade medarbetare som 
aktivt bidrar till utvecklingen”. Som aktiv medarbetare ska man också få misslyckas 
(ibid). I Demings 14-punktsprogram har punkt 7 rubriken ”fördriv rädslan”. I Bergman 
och Klefsjös översättning och tolkning innebär det att varken ledare eller medarbetare ska 
vara rädda för att göra fel och att den medarbetare som känner otrygghet ”aldrig kan göra 
ett bra arbete”.  
 

                                                 
1 W. Edwards Deming (1900-1993) kvalitetsexpert som har och har haft stor inverkan på kvalitetstänkande 
och kvalitetsarbete. Deming betonad företagsledningens roll för kvalitetsutveckling. Demings filosofi kan 
sammanfattas i hans 14-punktslista för företagsledning. 
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Förbättringsarbetet ska utföras av medarbetarna och är därför beroende av deras 
delaktighet och kompetens. Demings sjätte punkt i 14-punktsprogrammet handlar om att 
”ge alla möjlighet att utvecklas i sitt arbete”, om ledningens uppgift att identifiera 
medarbetarnas behov av personlig utbildning och utveckling, (ibid). Det är en skrivning 
som ligger nära den i ISO 9004:2000 5.2 där står att ledningen bör uppmärksamma 
”medarbetarnas behov och förväntningar när det gäller erkänsla, arbetstillfredsställelse 
och personlig utveckling”. 

���� 0HGDUEHWDUHV�XWELOGQLQJ��PHGYHWHQKHW�RFK�NRPSHWHQV�
Utbildning är en förutsättning för att göra ett bra arbete. I ISO 18001 4.4.2 står det att 
medarbetare ska ha lämplig utbildning och erfarenhet för att utföra arbetsuppgifter som 
kan påverka arbetsmiljön. I ISO 14001 4.4.2 gäller motsvarande för arbetsuppgifter som 
kan påverka organisationens betydande miljöaspekter. När det gäller ledningssystemet för 
kvalitet, ISO 9001 6.2.2 ska organisationen bedöma utbildningsbehovet och utbilda de 
medarbetare vars arbetsuppgifter påverkar produktkvalitet.  

���� ,QWHUQUHYLVRUQV�NRPSHWHQV�
När det gäller interna revisorer får företagen enligt Almgren och Brorson (2003 s 48) 
själva ange vilka krav som ställs på de interna revisorerna. För att göra ett bra jobb som 
intern revisor behövs utbildning inom följande områden:  

��Innehåll och tolkning av standarder. 
��Företagets syfte med intern revision. 
��Kunskaper om hur man förbereder, genomför och följer upp revisioner. 
��Revisionsteknik t.ex. intervjuteknik, hantering av uppkomna situationer, 

dokumentstudier (ibid). 
Den blivande internrevisorn ska också följa en erfaren revisor vid några revisioner (ibid). 
ISO 19011 räknar upp en rad personliga egenskaper som en revisor bör ha. 
 En revisor bör vara: 
 a) etisk, dvs. rättvis, sanningsenlig, seriös och diskret, 

b) öppen, dvs. villig att beakta alternativa idéer eller synpunkter, 
c) diplomatisk, dvs. taktfull i umgänge med människor, 
d) observant, dvs. medvetet lägga märke till fysiska omgivningar och aktiviteter, 
e) mottaglig, dvs. instinktivt medveten om och ha förmåga att förstå situationer, 
f) smidig, dvs. anpassar sig snabbt till olika situationer, 
g) stabil, dvs. ihärdig, fokuserad mot att nå mål, 
h) beslutsam, dvs. når slutsatser i rimlig tid grundade på logiskt resonemang och analys  
i) självständig, dvs. agerar och fungerar oberoende och samverkar på samma gång effektivt 
med andra. 

En revisors oberoende och personliga egenskaper pekar Wahlman (2004) på som det 
viktigaste för att bli en bra intern revisor. 
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�� (PSLUL�
 
För att komma in i tankegångarna kring intern revision går jag igenom och läser valda 
artiklar i de tre senaste årgångarna av tidskrifterna 1\WW�RP������	������ och 
.YDOLWHWVPDJDVLQHW. Jag deltar även som observatör vid en internrevision av enheten 
råstål på SSAB Tunnplåt. Intervjufrågorna sätts sedan samman utifrån 
problembeskrivningen och inspireras av ovan nämnda tidskrifter och den interna 
revisionen. Resultatet blir ett trettiotal frågor inom fem områden kopplade till de interna 
revisionerna: förväntningar, engagemang och resultat; omfattning och planering; 
avvikelser; kommunikation och lärande. VU-gruppens fyra medarbetare får läsa de 
planerade intervjufrågorna och ge råd om frågor som behöver förtydligas. 
 
Tid för intervjuer bokas per telefon. Då presenteras också en kort bakgrund till intervjun. 
Endast två av de tillfrågade avböjer en intervju, en p.g.a. tidsbrist och en p.g.a. att han 
jobbat med ett projekt de sista åren och då inte berörts av revisionerna. Intervjuerna utförs 
på respondentens kontor eller annat rum avskilt från andra medarbetare, de inleds med en 
kort presentation av mig och mitt ärende. De intervjuade får information om att de 
kommer att vara anonyma både i rapporten och inför VU-gruppen. Totalt intervjuas 
trettiosex personer. 
 
De som intervjuas är verksamma inom både kärn- och stödprocesser, de arbetar både i 
produktion och administrativt, en del har underställda och andra har det inte, en 
förteckning över antalet intervjuade på respektive enhet och befattning visas i bilaga A. 
Variationer i de intervjuades roller medför att alla frågor inte kan vara relevanta för 
samtliga respondenter och att samtliga frågor inte kan besvaras av alla respondenter. Vid 
en del intervjuer faller frågor bort på grund av tidsbrist. Svarsfrekvensen kommer därför 
att variera vid sammanställningen. Intervjufrågorna visas i bilaga B. 
 
Under intervjuerna tillkommer ytterligare några frågor då de tillfrågade spontant berör 
ytterligare frågställningar eller för att sammanfatta det som framkommit under intervjun.  
 
Sex av respondenterna fungerar som interna revisorer och får då svara både i rollen som 
intern revisor och i sin dagliga yrkesroll. Intervjuer med enhetschefer och platschef sker 
till största delen efter de andra intervjuerna. Intervjufrågorna är i stort sett de samma som 
de till andra medarbetare. Några av frågorna känns inte helt relevanta och ställs därför 
inte till enhetscheferna eller platschefen.  
 
Vid intervjutillfällena förs anteckningar. Anteckningarna renskrivs så snart som möjligt 
efter intervjutillfället för att informationen ska vara aktuell. Oundvikligt är ändå att ett 
visst mått av tolkning av svaren sker vid sammanställning. Efter att intervjuerna 
renskrivits läses frågor och svar, varpå en minskning av materialet kan ske då en del 
insamlade data inte är relevanta för frågeställningarna.  
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Av de totalt tjugosex förberedda frågorna kan fem sammanställas till ett kvantitativt 
resultat i pivotdiagram. Resterande frågor har relativt långa och skiftande svar, de samlas 
var fråga för sig i ett eget dokument. En klassificering görs av intervjusvaren genom att 
svar med samma eller likartat innehåll grupperas och ersätts med ett svar som täcker in 
samtliga i gruppen. Vissa svar är ensamma i sitt slag och får då stå kvar utan att 
formuleringen ändras.  
 
Till empirin kan även räknas mina iakttagelser och upplevelser av att följa med som 
observatör vid intern och extern revision vid SSAB Tunnplåt. 
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�� $QDO\V�RFK�UHVXOWDW�DY�LQWHUYMXHU�
Efter att ha genomfört och sammanställt intervjuerna framstår inte frågeområdet 
avvikelser som relevant för examensarbetets problembeskrivning och syfte, samma sak 
gäller för fråga 7, 14, och 26. Av den anledningen presenteras inte dessa frågor i 
analysen. Resultatet av några frågor presenteras enhetsvis då dessa är av sådan art att de 
interna revisionerna kan anpassas efter den enskilda enhetens behov. Övriga svar 
presenteras gemensamt för alla enheterna vid SSAB Tunnplåt i Luleå.  
 
Vid intervjuerna har respondenterna haft möjlighet att ge flera svar på varje fråga, i form 
av synpunkter och förslag. Antalet likartade svar anges inom parentes efter varje punkt.  

���� )|UYlQWQLQJDU�Sn�GH�LQWHUQD�UHYLVLRQHUQD�
Den första intervjufrågan handlar om vilka förväntningar respondenten har på den interna 
revisionen (fråga 1). Frågan har besvarats av trettiotvå av de intervjuade. De 
förväntningar som kommer fram efter klassificering är att: 
 

��Revisorerna ska hitta fel och brister. (14) 
��Den interna revisionen ska vara en förberedelse för den externa revisionen. (11) 
��Revisionen ska vara ett tillfälle då man kan få förbättringsförslag. (6) 
��De reviderade ska få se om systemet stämmer med verkligheten. (6) 
��Det är ett tillfälle till dialog och diskussion kring förbättringar och problem. (5) 
��Revisorerna ska se på verksamheten med andra ögon. (5) 
��Revisionen ska vara ett tillfälle att gå igenom rutiner och instruktioner. (2) 
��Få bekräftelse och beröm för det som fungerar bra och förbättringar som man 

gjort. (2) 
 

Att hitta brister är den vanligaste förväntningen på den interna revisionen. Brister som 
kan bestå av fel i dokument, föreskrifter och avtal som inte följs, rutiner som inte följs 
eller sånt som borde göras men som de inte är medvetna om. 
 
En tredjedel av respondenterna uppger att internrevisionen ska förbereda dem för den 
externa revisionen, att den interna revisionen är en slags förbesiktning inför den externa 
revisionen. Några av de tillfrågade benämner den externa revisionen som ”den viktiga” 
och ”den riktiga”.  
 
Fenomenet att man blir ”hemmablind” och värdet i att någon annan ser med friska ögon 
på verksamheten nämns på alla enheter. En annan synpunkt som är allmän är att 
enheterna ser fram emot och ser det som värdefullt att få diskutera problem och 
förändringar med revisorerna för att tillsammans komma fram till lösningar.  
 
Eftersom syftet med en intern revision enligt Wahlman (2004) och Almgren och Brorson 
(2003) bestäms av uppdragsgivaren kan inga förväntningar vara ”fel”. Av intervjuerna 
framgår det att enhetscheferna har olika förväntningar på de interna revisionerna. Några 
ser revisionerna som ett förbättringsverktyg och några som en hjälp att klara den externa 
revisionen. 
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Några direkta förväntningar på att revisionerna ska visa om ledningssystemet ger effekter 
ur miljö-, kvalitets- och arbetsmiljösynpunkt, ett av kraven på internrevision enligt ISO 
9001 och 14001, uppger inte någon av de intervjuade. 

���� 5HVXOWDW�DY�GH�LQWHUQD�UHYLVLRQHUQD��
När de intervjuade (trettiofyra av dem har besvarat frågan) ombeds berätta vad 
internrevisionerna gett för resultat några år tillbaka i tiden och fram till nu (fråga 4) 
nämns följande punkter:  
 

��Avvikelser som leder till förändrings-/förbättringsåtgärder. (17) 
��Ordning och reda. (8) 
��Ökad medvetenhet om miljö och arbetsmiljö bland medarbetarna. (6) 
��Andra ögon som ser på vår verksamhet. (6) 
��Systematik och struktur i arbetet. (5) 
��Stegvisa förbättringar och förenklingar. (4) 
��Färre dokument. (4) 
��Mer av förebyggande aktiviteter. (3) 
��Ett verksamhetssystem som fungerar bland medarbetarna. (3) 
��Revisionerna håller verksamhetssystemet levande/aktuellt. (3) 
��Vi har lärt oss att inte lova för mycket i instruktionerna. (3) 
��Gemensamma sätt att arbeta över alla enheter. (2) 
��Ökat engagemang för kvalitet, arbetsmiljö och miljö hos ledningen. (2) 
��Ökad medvetenhet om verksamhetssystemet. (2) 
��En väckarklocka, en påminnelse. (2) 
��Bekräftelse på att dokumentationen stämmer med verkligheten, att man lever upp 

till det man sagt. (2) 
��Bra dialog och diskussion med revisorer. (1) 
��Vi har fått hjälp att klara de externa revisionerna. (1) 
��Tips, idéer och råd från andra enheter. (1) 
��Aktuell dokumentation. (1) 
��Ett tillfälle att, se om jag har/eller få, aktuella kunskaper på miljö- och 

arbetsmiljöområdet. (1) 
 
Antalet punkter under resultat av intern revision är betydligt fler än punkterna under 
första frågan om förväntningar. En anledning till detta är att resultaten sträcker sig några 
år tillbaka i tiden, vissa resultat är knutna till införandet av verksamhetssystemet och 
finns av den anledningen inte med bland förväntningarna i fråga ett. Trots det kan det 
konstateras att revisionerna gett mer än respondenterna säger att de förväntar sig. 
 
När internrevisionen används som ett förbättringsverktyg är det främsta syftet enligt 
Wahlman (2004) ”att verifiera att ledningssystemet fungerar som det ska”. Revision 
betyder inte kontroll, ordet härstammar enligt Almgren R och Brorson T (2003) från 
latinet och betyder se på nytt, återse. På engelska benämns revision DXGLWLQJ som betyder 
att lyssna. Benämningen stämmer väl överens med vad flera medarbetare betonar vid 
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intervjuerna, nämligen betydelsen av att någon (utomstående) ser med andra ögon på 
verksamheten. 
 
För många medarbetare är verksamhetssystemet och de interna revisionerna vardag, för 
en del upplevs det som byråkrati och något onödigt eller nödvändigt ont. Varför är 
upplevelserna så olika? En sannolik orsak är vilken utbildning och information 
medarbetarna har fått om vad revisionerna kan användas till, en annan orsak är 
ledningens agerande kring interna revisioner. Ledningens engagemang kan enligt Rusell 
(2000, s 143) spridas så att alla medarbetare blir engagerade i revisionerna. Vilket också 
betyder att bristande intresse och engagemang bland chefer kan tolkas som att interna 
revisioner inte är betydelsefulla. Motiv och förväntningar styr resultatet av revisionen i 
Eklund och Poksinskas (2004) studier. För de chefer vars enda motiv är att klara den 
externa revisionen nås i enlighet med den studien mindre resultat av förbättringskaraktär.  

���� 2PUnGHQ�VRP�GH�LQWHUQD�UHYLVLRQHUQD�EHU|U�
Allmänt sett är respondenterna nöjda med vilka områden av verksamheten som 
revisionerna berör (fråga 2) även om svaren ser lite olika ut. Av de trettioen svar som 
erhållits är endast tjugoåtta svar relevanta för den ställda frågan. Nedan visas svaren: 

��centralt och ytterområden (7) 
��centrala delar (5) 
��rätt saker som förberedelse för de externa revisionerna (4) 
��relevanta områden, kärnområden, huvudspår (4) 
��både ytliga och djupa/detaljerade (3) 
��djupa/detaljerade (2) 
��perifera. (2) 
��helheten (1) 

 
Respondenternas svar lämnar utrymme för tolkningar. Men av kommentarerna till svaren 
framgår dock att tyngdpunkten vid internrevision har förskjutits från 
dokumentgranskning till efterlevnad i verksamheten och att revisionen till följd av det ger 
mer kontakt med medarbetarna. Vidare sägs det att revisorerna kan titta på detaljer så 
länge de är väsentliga för verksamheten och att detaljnivån också kan ses som ett tecken 
på att ledningssystemet inte längre är nytt, att organisationen kommit en bit på väg. 
Företagets målstyrning uppges också som en anledning till att revisorerna tittar på 
detaljer. 

 
Två av de tillfrågade tycker att revisionerna berör perifera delar av deras verksamhet och 
de anser att revisorerna gör så för att de har fokus på att företaget ska klara de externa 
revisionerna. 
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���� %RUGH�GH�LQWHUQD�UHYLVLRQHUQD�IRNXVHUD�Sn�QnJRW�DQQDW"�
En majoritet, femton av tjugofyra som svarat, är nöjda med de områden som revisionerna 
berör (fråga 3) och vill inte att de ska fokusera på något annat. Fyra förslag på 
förändringar kan utläsas av svaren: 

��Revisionerna borde fokusera på sånt som är viktigt för företaget istället för 
sånt som är viktigt för de externa revisorerna. (1) 

��Vid revisionerna kunde revisorer och medarbetare hjälpas åt att gå igenom 
systemelementen i standarderna. T.ex. för att få lära sig att skilja mellan 
styrande och redovisande dokument. Tid borde avsättas för diskussioner och 
förklaringar för att se vad de olika systemelementen innebär för var och en 
och vilka som är viktiga för den aktuella verksamheten. (2) 

��Nu när verksamhetssystemet är uppbyggt och det är det normala sättet att 
arbeta kunde revisionerna släppa nuläget, sikta framåt och fokusera på 
förändrings- och förbättringsarbete på sikt. (1) 

��Ibland spänner revisionerna över för vida områden, de borde vara mer 
koncentrerade, kanske ha något fokusområde. (1) 

 
Det sista förslaget tyder på att revisionerna antingen varit olika, eller uppfattats olika då 
flera av respondenterna svarat att det är bra att revisorerna fokuserar på något område vid 
varje revision. Hos SSAB Tunnplåt i Luleå genomförs de interna revisionerna vanligen 
enhetsvis och som en kombination av system- och processrevision. Några funktioner eller 
processer kommer därför att beröras djupare än andra. Några renodlade processrevisioner 
har genomförts, till exempel revision av inköpsprocessen och arbetsorderprocessen. De 
varierande svaren på frågan kan förklaras med på vilket sätt medarbetarna varit berörda 
av revisionerna.  

���� 9DG�VDNQDU�GX�L�GH�LQWHUQD�UHYLVLRQHUQD"�
Fråga 5 har endast besvarats av tretton av de intervjuade. Anledningen är att den 
ligger mycket nära fråga 3. De svar som respondenterna lämnat på frågan om vad de 
saknar i de interna revisionerna kan klassificeras till sex punkter: 
��Utbildning och information. (2) 
��Miljökunskaper hos revisorerna. (2) 
��Förslag och idéer på åtgärder. (2) 
��Förslag på metoder och hjälpmedel vid förbättringsarbete. (2) 
��Dialog med verksamhetsutvecklingsgruppen så att vi kan bygga upp personalens 

kompetens. (2) 
��Ett enhetligt system för hela SSAB, varje enhet skapar idag sina dokument och 

system, revisionerna borde se till att det blir mera enhetligt. (1) 
 
Svaren på fråga fem berör framför allt utbildning och lärande. Några av de intervjuade 
känner sig osäkra och upplever även att andra medarbetare känner sig osäkra vid 
revisionerna. De efterfrågar utbildning och information om revisioner och om vad som i 
det sammanhanget krävs av den anställde. Enligt ISO 14001 4.4.2 ska företaget se efter 
vilket behov av utbildning som finns hos medarbetarna gällande ledningssystemet.  
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De upplever också ett utbildningsbehov gällande intranätet, att få lära sig mer om vad 
som finns på intranätet för att bättre kunna nyttja det och för att lättare kunna hitta 
instruktioner och rutiner både till vardags och vid revisioner. 

 
En annan sida av utbildningsbehovet är att några respondenter anser att få av de interna 
revisorerna har utbildning inom miljöområdet. Av svaren framkommer att det är svårt och 
krävande att revidera ”yttre miljö”. Miljörevision kräver mer specialistkunskaper än 
kvalitets- och arbetsmiljörevision. För att miljöområdet ska bli hårdare reviderat krävs att 
revisorerna har goda kunskaper om lagar, förordningar samt tillräckliga miljökunskaper 
för att kunna se konsekvenser av olika aktiviteter och händelser. På arbetsmiljöområdet 
finns skyddsronderna som en slags egenkontroll, men på miljöområdet finns ingenting 
motsvarande. För ett effektivt miljöarbete rekommenderar Almgren och Brorson (2003) 
återkommande utbildning av medarbetare på alla befattningar. ISO 14001 4.4.2 säger att 
organisationen ska se till att medarbetare har utbildning och erfarenhet för de 
arbetsuppgifter som kan orsaka identifierad miljöpåverkan, dit bör även intern revision 
räknas. 
 
Flera av respondenterna säger att de vill använda VU-gruppen i större utsträckning, de 
vill gå vidare med problem och förbättringsmöjligheter tillsammans med VU-gruppen. 
 
Den sista punkten går egentligen utanför området interna revisioner. 
Verksamhetssystemet ger idag utrymme för enheterna att själva utforma sina dokument 
och rutiner. Eftersom en del medarbetare, till exempel inom underhåll, arbetar på flera 
enheter skulle det underlätta med mer enhetlighet i verksamhetssystemet. 

���� 9DG�J|U�GLJ�HQJDJHUDG�YLG�GH�LQWHUQD�UHYLVLRQHUQD"�
Frågan −vad gör dig engagerad vid de interna revisionerna? (fråga 6) får många av de 
intervjuade att reagera. −Vad då engagerad? Det är mitt jobb, mitt ansvarsområde. 
Tjugotvå av de intervjuade har besvarat frågan. De som svarat beskriver och motiverar 
sitt engagemang enligt följande:  

��Jag känner engagemang för det som rör mitt ansvarsområde. (7) 
��Bra och öppna diskussioner med revisorerna. (4) 
��Jag känner mig inte engagerad. (4) 
��Jag känner mig engagerad för att jag varit med vid uppbyggnaden av 

ledningssystemet. (2) 
��Att få visa upp vår verksamhet, vårt arbete. (1) 
��Jag ser långsiktigt, det är viktigt att företaget utvecklas och går bra, då får vi 

behålla jobben. (1) 
��Ett tillfälle att bli uppdaterad på nyheter i standarder, lagar och föreskrifter. (1) 
 

Anledningar till engagemang är vitt skilda. Att det känns roligt att få visa upp det man gör, 
att det finns en stolthet, är något att ta vara på. Engagemang är en förutsättning för att 
bägge parter ska få ut mesta möjliga av revisionen. Engagemang är också något som 
Eklund och Poksinska (2004) framhåller som viktigt för att ett företags prestanda ska kunna 
förbättras. Fyra av de intervjuade har svarat att de inte känner sig engagerade. Orsakerna 
uppges vara att de inte ”förstår sig på” revisionen och att det inte är roligt med revision.  
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De flesta känner sig engagerade när revisionen berör deras arbetsuppgifter, 
ansvarsområden och underställda. Enstaka medarbetare ser revisionen som ett tillfälle att 
bli uppdaterad på nyheter i standarder, lagar och föreskrifter. Ytterligare en anledning till 
engagemang är att företaget utvecklas och går bra så att jobben finns kvar. 

���� /LJJHU�UHYLVLRQHUQD�UlWW�L�WLG"�
Respondenterna har tillfrågats om de får revisionerna vid tillfällen som passar deras 
verksamhet (fråga 8). Totalt har trettio av de intervjuade besvarat frågan. Eftersom de 
interna revisionerna vanligen utförs enhetsvis, redovisas var enhet för sig i diagram 1.  
 

Diagram 1. Ligger de interna revisionerna rätt i tid? 
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De kommentarer som lämnas till svaren redovisas nedan i punktform. Observera att 
svaret MD, också innefattar de respondenter som anser att deras verksamhet är sådan att 
revisionen inte kan ligga fel i tid.  

 
��Ja, två månader innan den externa revisionen är lagom. 
��Ja, vi kommer överens om när revisionen ska hållas. 
��Ja, för vår verksamhet spelar det ingen roll när revisionen ligger. 
��Ja, jag får ett datum och anpassar mig till det. 
��Ibland, något kan inträffa i driften som gör att vi inte har tid att ägna oss åt 

revisionen. 
 

Vanligtvis förläggs de interna revisionerna så att de hålls ca två månader innan en extern 
revision, förutsatt att enheten kommer att beröras av den externa revisionen. Från enheten 
råjärn har tre respondenter besvarat frågan. En av dem tycker att de behöver tre månader 
på sig för att åtgärda eventuella avvikelser innan en extern revision och besvarar därför 
frågan med ett QHM.  
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Även om respondenten är nöjd med den tid revisionen hålls kan något inträffa under tiden 
eller precis innan som förhindrar respondenten att vara fullt engagerad i revisionen. Från 
enheten ämnen ges av den anledningen svaret LEODQG. 

���� 3ODQHULQJ�DY�LQWHUQD�UHYLVLRQHU�
Nästa steg på väg mot revisionen är planering. De intervjuade tillfrågas därför om de vill 
och kan delta i planeringen av revisionen (fråga 9), till exempel om de vill att revisorerna 
ska titta på ett visst avsnitt. Diagram 2 visar de trettioen respondenter som besvarat frågan 
och diagram 3 visar svaren enhetsvis. Observera att respondenterna har besvarat frågan ur 
personlig synvinkel, inte utifrån hur enheten kan och brukar agera. De som besvarat 
frågan med QHM motiverar svaret med att: de inte har tid, inte har kunskap eller att det inte 
skulle vara bra för revisionen om de styrde planeringen av den. 
 

Diagram 2. Vill och kan du delta i planeringen av revisionen? 
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Diagram 3. Vill och kan du delta i planeringen av revisionen? (enhetsvis)  
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���� +XU�RIWD�KDU�QL�EHKRY�DY�LQWHUQD�UHYLVLRQHU"�
De intervjuade tillfrågas om hur ofta de tycker att de har behov av intern revision (fråga 
10). Behovet av interna revisioner fördelar sig enligt diagram 4. Antalet planerade interna 
revisioner för år 2005 är satt till en per enhet. En synpunkt som framkommer är att 
behovet av intern revision är större vid en omorganisation, då ”arbetsuppgifter och roller 
lätt kan falla mellan stolarna”. Tjugonio av de intervjuade har besvarat frågan. 
 

Diagram 4. Hur ofta tycker du att ni har behov av interna revisioner? 
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Enligt 36 % av de intervjuade är behovet av intern revision 1-2 gånger eller fler per år, 
något fler än vad som planerats. 

����� ,QWHJUHUDW�OHGQLQJVV\VWHP�
Det finns stor medvetenhet hos de intervjuade om att arbetsmiljön är viktig i 
verksamheten. Orsaker till det kan vara att företaget infört arbetsmiljö och säkerhet2 i sitt 
ledningssystem och certifierat sig enligt OHSAS 18001 under 2004 samt att det finns 
påtagliga hälso- och olycksfallsrisker i stålindustrin. Ett motiv till att jobba med 
arbetsmiljö är också att det mera direkt gagnar mig själv och min egen hälsa.  
Flera anser att mer tid lagts på arbetsmiljö vid de senaste revisionerna men ser det som 
naturligt under införandefasen. 
 
Även om kvalitet, arbetsmiljö och miljö är integrerat i verksamhetssystemet, upplever en 
del medarbetare att de bara är berörda av kvalitet i sitt arbete. Arbetsmiljö och miljö 

                                                 
2 Säkerhet styrs av Sevesolagstiftningen och innebär ingen certifiering. 
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förknippas med påtagliga fysiska risker som de inte ser i sitt dagliga arbete. Diagram 5 
visar svaren på fråga 11: Är behovet av revision olika för arbetsmiljö, miljö och kvalitet? 
 

Diagram 5. Är behovet av revision olika för arbetsmiljö, miljö och kvalitet? 
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Som tidigare nämnts i kapitlet HPSLUL, varierar det hur många som svarat på varje fråga.  
Fråga 11 har tjugofem personer besvarat. Bland de elva som inte svarat har några avböjt 
att svara och några har inte fått frågan på grund av tidsbrist. Den stora andelen svar ”vet 
ej” på enheten Ekonomi & Personal beror på att respondenterna inte upplever att de är 
berörda av områdena miljö och arbetsmiljö. Från enheterna råjärn och råstål har endast 
två respektive tre personer besvarat frågan. 

 
Miljö, som hos SSAB Tunnplåt benämns ”yttre miljö”, pratas det mycket sällan om vid 
intervjuerna. En förklaring som framkommer vid intervjuerna är att de anställda inte ser några 
fördelar med miljöarbete i sitt dagliga värv, ”yttre miljö” är inte lika påtagligt som arbetsmiljö. 
Några enstaka respondenter har svårt att se att arbetsmiljö- och miljöproblem kan existera 
på deras arbetsplats. 
 
En vinkling som framkommer vid intervjuerna är att kvalitet och miljö hänger ihop på det 
viset att det krävs ett bra kvalitetsarbete för att kunna mäta och kontrollera miljö och 
arbetsmiljö och när produktionen fungerar utan störningar, d.v.s. kvalitén blir hög, 
fungerar också yttre miljö bra. 
 
När ett företag eller en organisation har ett integrerat ledningssystem finns det risk för att 
något område blir lidande (fråga 12). De tjugotvå som besvarat frågan uppger att så inte 
är fallet hos SSAB Tunnplåt i Luleå. Vid revisionstillfället deltar flera revisorer. De delar 
upp områdena mellan varandra för att alla områden ska bli reviderade. Dessutom påpekar 
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några av de intervjuade att de själva har ansvar för att lyfta fram områden som 
revisorerna behöver titta på. Även vid den externa revisionen revideras samtliga områden 
vid samma tillfälle.  
 
Flera påpekar vikten av att ledningssystemet måste vara effektivt, att det inte är rimligt 
med tre separata system och därmed tre revisioner. Punkterna nedan visar åsikter kring 
det integrerade verksamhetssystemet. 

��Nej, alla tre områdena går in i varandra, därför måste ledningssystemet vara 
integrerat. (5) 

��Nej, revisorerna är flera vid revisionstillfället och de delar upp områdena mellan 
varandra. (4) 

��Arbetsmiljö har tagit större utrymme en tid då vi skulle certifiera oss. (2) 
��Det är pedagogiskt att ha ett integrerat ledningssystem, att visa medarbetarna att 

områdena hänger ihop. (1) 
��Saknar uppfattning i frågan. (3) 
��Det krävs ett bra kvalitetsarbete för att kontrollera miljö och arbetsmiljö. (1) 
��Ansvaret ligger på oss också, vi måste lyfta fram områden som revisorerna 

behöver titta på. (1) 
��Rent administrativt blir det svårare och mer arbete med ett integrerat system. (1) 

����� )|UGHOQLQJ�PHOODQ�UHYLVLRQ�DY�OHGQLQJ�RFK�DQGUD�PHGDUEHWDUH�
Vid revisionstillfällena ägnas ofta förmiddagen åt ledningsfrågor och samtal med chefer, 
eftermiddagen ägnas åt operativa frågor och samtal med medarbetare i verksamhetens 
stöd- och kärnprocesser. En fråga som tillkom efter de första intervjuerna är om 
revisorerna borde ägna mer tid åt att prata med personalen i verksamheten, som t.ex. 
underhållspersonal, operatörer och inköpare (fråga 13). Detta var en fundering som flera 
av de intervjuade spontant tog upp, resultatet visas i diagram 6. Frågan har besvarats av 
tjugofem respondenter. 
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Diagram 6. Ska revisorerna ägna mer tid åt personal i verksamheten? 
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Bland dem som svarat nej finns kommentarer om att utfallet av revisionen inte skulle bli 
annorlunda om man pratade med fler i verksamheten och att fördelningen är bra som den 
är idag. Bland de som svarat ja finns det i huvudsak tre motiv: 

��Det skulle vara bra att träffa flera skiftlag vid revisionen, det kan ge stort utslag på 
revisionen om revisorn bara pratar med en operatör som inte kan svara eller har en 
dålig dag. 

��Träffa fler medarbetare i verksamheten för ett informationsutbyte för att kunna 
förbättra verksamheten. 

��Prata med fler för att de i verksamheten ska förstå vad revisionerna går ut på. 
 
Ett förslag finns även att revisorerna skulle avtala tid för samtal med operatörer och andra 
medarbetare i förväg så att de inte behöver känna sig stressade då revisorerna kommer. 
Idag är det enheterna som ansvarar för att förbereda sina medarbetare på att det blir 
revision. 

����� 5HYLVRUHUQDV�NRPSHWHQV�
En intern revisor bör enligt Almgren och Brorson (2003 s 48) ha fått några dagars 
utbildning så att hon/han känner till syftet med revisioner, vet vad standarden säger och 
hur den ska dokumenteras. De kompetenskrav som SSAB ställer på sina interna revisorer 
visas i bilaga C. Vilka kompetenser ser respondenterna som viktiga? (fråga15)  

��ISO standard? 
��Tekniken/processen? 
��Social? 
��Annan? 

Förslagen ovan rangordnas på olika sätt av respondenterna. Social kompetens tycker de 
intervjuade är nödvändigt och självklart. Även Wahlman (2004) lägger tyngdpunkten på 
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personliga egenskaper, där förmågan att ta olika sorters människor är ett av exemplen. 
Om revisorerna är trevliga och använder ord och uttryck som alla medarbetare förstår, får 
de bra svar på sina frågor. De interna revisorerna får beröm för att de har ett bra språk, att 
de är sociala och duktiga. Förutom förslagen ovan ses det som viktigt att revisorn är 
pedagogisk och har integritet.  
 
De externa revisorernas insats påverkar möjligheten för de interna. Har medarbetarna fått 
en negativ attityd p.g.a. av de externa är det svårt att tvätta bort. Med bra (pedagogiska, 
sociala, trevliga, skickliga, förbättringsinriktade, rådgivande) revisorer sprider sig en 
positiv attityd även till interna revisioner och omvänt. 
  
När det gäller ISO-standarder betonar de intervjuade vikten av att revisorn inte bara vet 
vad standarden säger utan också kan tolka och förstå hur den kan tillämpas på ett enkelt 
sätt, något som Almgren och Brorson (2003 s 48) också berör. Enkel tillämpning kan 
vara att försöka hålla nere antalet dokument för att inte få med rutiner som inte används. 
 
Att kunna verksamheten och tekniken ses av de intervjuade som viktigt för att vara 
trovärdig och för att kunna ”gräva djupare” och vara ”hårdare” som revisor. Förslag finns 
även på att ha ett utbyte av revisorer mellan Borlänge och Oxelösund eller andra företag 
med liknande verksamhet, något som t.ex. skulle kunna utveckla miljöområdet och 
stålanalyserna. 
 
SSAB Tunnplåt har tidigare genomfört fler revisioner, vilket också lett till ett större 
behov av revisorer. När antalet revisioner sjunkit, är det svårare för de interna revisorerna 
utanför VU-gruppen att hålla kunskaperna vid liv. Några av enheterna har även uttryckt 
till VU-gruppen att de inte vill att mer än en revisor per område ska gå med vid 
revisionerna.  
 
Kraven på revisorerna från de som revideras är högt ställda. Samtidigt efterfrågar de 
intervjuade revisorer från alla enheter och med olika bakgrund, för att:  

��revisorerna ska ha goda kunskaper om verksamheten 
��organisationen ska lära mellan enheterna 
��de interna revisorerna inte ska bli hemmablinda. 

Kraven på de interna revisorerna är höga. En förutsättning för att revisorn ska kunna göra 
ett bra jobb är att denne får stöd för uppgiften från sin egen enhet och att det ges tid åt 
den interna revisorn att förbereda sig och genomföra revisionen. 

����� )|UlQGULQJDU�NQXWQD�WLOO�UHYLVLRQHUQD�
I ISO 9004 kapitel fem står det om ledningens ansvar för att bibehålla ledningssystemet 
så att intressenter får fördelar av det. En av de åtgärder som ledningen bör 
uppmärksamma är att ”eftersträva snabb återkoppling och information när det gäller 
kvalitetsledningssystemets verkan och effektivitet”. Hur redovisas då interna revisionerna 
och de förändringar som har koppling till dem bland medarbetarna?  
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�������)|UlQGULQJDU�LQRP�HQKHWHQ�
Revisionerna ger upphov till förändringar och förbättringar. Hur uppmärksammar man 
varandra på dessa förändringar och förbättringar inom enheterna? (fråga 21) Tjugosju av 
de intervjuade har besvarat frågan. De klassificerade svaren visas i punkterna nedan:  

��Via enhetsmöten, avdelningsmöten, arbetsplatsträffar, ledningsgruppsmöten, 
kvalitetsmöten, morgonmöten (21) 

��På intranätet/hemsida. (6) 
��Nej, vi presenterar inget resultat av revisionen. (5) 

 
Flera av de intervjuade uppger att revisionsrapporten läggs ut, eller tror att den läggs ut 
på enhetens hemsida eller på intranätet. En synpunkt är att fler tar till sig information om 
den presenteras vid ett möte än om den bara finns tillgänglig via intranätet. En annan 
synpunkt är att information om förändringar kopplade till revisionen lätt kan bli av 
karaktären: här måste vi bättra oss, och sällan: det här har vi gjort bra! Vid en av 
avdelningarna har revisionen redovisats av en från VU-gruppen. 
 

�������,QIRUPDWLRQ�WLOO�VNLIWODJ�
Merparten av de som intervjuats har olika chefsbefattningar (enhet, avdelning) eller 
arbetar som tekniker eller personal- & verksamhetsutvecklare. Hur redovisas de interna 
revisionerna bland andra medarbetare? och hur redovisas de interna revisionerna bland 
medarbetare på de olika skiftlagen? Frågan har endast besvarats av sjutton personer 
eftersom inte alla enheter har skiftgående personal. (fråga 22). 
 

��Driftledaren får information som han kan sprida vidare. (11) 
��Vi är dåliga på att redovisa/vi redovisar inte de interna revisionerna bland 

medarbetarna som inte har ledande funktion. (7) 
��Revisionsrapporten läggs inte ut/jag tror inte att revisionsrapporten läggs ut på 

nätet. (5) 
��Revisionsrapporten läggs ut på intranätet. (5) 
��De som direkt berörs av eller ska genomföra förändringar informeras. (4) 
��Via skiftlagsträffar och arbetsplatsträffar. (3) 
��De som revisorerna träffade får information om revisionen. (2) 
��Vi kan bli bättre på att informera. (2) 

 
Redovisningen av revisionen varierar från ingen information alls, till information och 
diskussion vid skiftlagsträffar. När revisionsrapporten läggs ut på intranätet krävs det att 
medarbetarna själva är aktiva och söker rätt på den. En av de intervjuade säger att 
personalen i produktionen inte märker något av resultatet av revisionen om de inte berörs 
av en ändrad instruktion. En annan av de intervjuade berättar om skiftlagsträffar där det 
informeras om åtgärder efter revisionen och där revisionsprotokollet delas ut till var och 
en. Ytterligare en annan avdelning har förändringar/förbättringar samlade i en pärm där 
medarbetarna får läsa och kvittera att de läst. 
 
För både fråga 21 och 22 gäller att merparten av de intervjuade är osäkra, eller tror att de 
vet. Ingen av de intervjuade uppger att deras avdelning eller enhet har några rutiner för 
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hur de interna revisionerna ska redovisas bland medarbetarna. Det är tveksamt om alla 
som varit berörda av revisionen får någon återkoppling. Enligt Rusell (2000 s 143) ska 
revisionerna resultera i konkreta förändringar och förbättringar för att visa medarbetarna 
på ledningens engagemang.  

�������,QIRUPDWLRQ�RP�I|UElWWULQJDU�PHOODQ�HQKHWHU�
Fråga 21 och 22 behandlade kommunikation av revisioner och förbättringar inom 
enheterna. På vilket sätt sprids goda exempel på förbättringar inom arbetsmiljö, kvalitet 
och miljö mellan enheterna? (fråga 23). Trettiotvå av de intervjuade har besvarat frågan. 

��Via de interna revisorerna, de kan och ska sprida.(12) 
��Vi är dåliga på att sprida goda exempel och dra nytta av varandras erfarenheter. (7) 
��Via möten. (6) 
��Förhoppningsvis via enhetscheferna. (4) 
��På intranätet. (3) 
��Vid de externa revisionerna kan vi snappa upp saker från andra enheter. (3) 
��Mail. (1) 

En stor del av de tillfrågade anser att enheterna är ganska slutna, att det sällan hörs något 
om bra saker som händer. När något tas upp är det oftast fråga om allvarliga avvikelser, 
inte goda exempel på förbättringar. Majoriteten av de tillfrågade tycker att de interna 
revisorerna ska sprida information om förbättringar, lösningar och åtgärder mellan 
enheterna, som när Wahlman (2004) beskriver internrevision som ett förbättringsverktyg. 
Flera av de intervjuade uppger att det fungerar så idag. 

����� $WW�OlUD�DY�LQWHUQD�UHYLVLRQHU�
Fråga 24 handlar om vad de intervjuade lär sig av och vilka kunskaper de interna 
revisionerna ger. Totalt har tjugo personer besvarat frågan. Det låga antalet beror 
på att frågan inte ställts till enhetscheferna. Svaren kan delas in i följande områden: 
 

��Jag lär mig inget av revisionerna. (3) 
��De interna revisorerna hittar sånt som vi inte sett, på det viset drivs utvecklingen 

framåt. (3) 
��Jag lär mig om ISO-standarder, hur de fungerar och eventuella förändringar i 

standarder. (3) 
��Jag lär mig om verksamhetssystemet. (3) 
��De interna revisorerna får bra kunskaper som de delar och de sprider erfarenheter 

mellan enheterna. (2) 
��Jag lär mig att hålla mig till det vi sagt i verksamhetssystemet. (1) 
��Revisionerna ger mig kunskaper om andra arbetsområden än mitt eget. (1) 
 

Något som flera påpekar vid intervjuerna är att de interna revisionerna präglas av 
öppenhet, att man kan lyfta fram problem och funderingar och att lärandet sker i dialogen 
mellan revisorer och reviderade.  
 
En av de intervjuade pekar på vikten av att revisorerna har överblick, vet om vad som 
händer på andra avdelningar och enheter och hur det påverkar arbetet, t.ex. om ett 
dokument förändras på en enhet kan det inverka på arbetet på en annan enhet.  
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����� 0HU�DY�OlUDQGH�NDUDNWlU�
Som framgår av fråga 24 ger de interna revisionerna kunskaper, inte för alla men för en 
klar majoritet av de tillfrågade. Fråga 25 behandlar på vilket sätt revisionerna skulle 
kunna ha mer av lärande karaktär. Trettiotvå av de intervjuade har besvarat frågan. 
Följande punkter framträder då svaren grupperas: 
 

��Ja, med fler revisorer från de olika enheterna så att erfarenheterna går till 
enheterna och inte bara till VU-gruppen. (5) 

��Informera och utbilda skiftlagen för att öka förståelsen för revision. (5) 
��Ja, om revisionen ägnas mer åt medarbetare i verksamheten, som skiftlagen. (3) 
��VU-gruppen kunde ha utbildning kopplat till revisionen. (3) 
��Vi behöver hjälp och idéer om hur vi ska jobba vidare efter revisionen. (2) 
��VU-gruppen behöver synas mer när det gäller kvalitetsfrågor. (2) 

 
En av vägarna som respondenterna visar på är utbildning. Några upplever att revisionerna 
och verksamhetssystemet inte riktigt når fram. Att avdelningar och skiftlag behöver 
informeras och utbildas för att öka förståelsen för revision och för att visa på vilket sätt 
just de här medarbetarna omfattas av verksamhetssystemet. En av respondenterna pekar 
på att en dialog kring revisioner och verksamhetssystem även kan vara till nytta för de 
interna revisorerna.  
 
För att lära mer av revisionerna har en del av de intervjuade önskemål om hjälp efter 
revisionen. Revisionen ska inte vara slut när avvikelserna är överlämnade, de vill och tror 
att revisorerna kan ge mer förslag och idéer på hur de kan lösa problemen och förbättra 
verksamheten samt vilka hjälpmedel och metoder de kan använda. 
 
Ett annat sätt att ge revisionerna mer av lärande karaktär är att ägna mindre tid åt 
ledningen och mer tid åt medarbetare på ”fältet”. En av förutsättningarna för ett ökat 
lärande är att det finns revisorer från de olika enheterna och att antalet revisorer inte är få. 
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�� 6OXWVDWV�
Interna revisioner är ett verktyg för att se till att företag jobbar systematiskt med 
förbättringsarbete. Medarbetarnas inställning till interna revisioner och förväntningar på 
dessa, styr i hög utsträckning vad avdelningarna, enheterna och företagsledningen får ut 
av revisionerna. Hos de intervjuade på SSAB Tunnplåt i Luleå finns i huvudsak två olika 
inställningar till interna revisioner:  

��Internrevisionen är en del av förbättringsarbetet. 
��Internrevisionen är en hjälp att klara den externa revisionen. 

 
Vilken inställning de intervjuade har kan bl.a. bero på:  

��vilken utbildning och information de fått om interna revisioner 
��vilken inställning chefer i företaget har till interna revisioner 
��erfarenheter av externa revisioner 
��erfarenheter av interna revisioner 
��stolthet och prestige. 

 
För att medarbetarna ska veta vad internrevisioner syftar och kan användas till, är 
information och utbildning viktigt för samtliga medarbetare. Dessutom behöver resultat 
av revisioner och förbättringar knutna till dessa kommuniceras till alla medarbetare på ett 
tillförlitligt sätt. 
 
Ledningens kunskap om och inställning till vad revisionerna kan nyttjas till är av stor 
vikt, eftersom det också kommuniceras ut till organisationen. De olika enheternas och 
deras avdelningars, d v s de interna kundernas, engagemang och förväntningar styr 
resultatet av de interna revisionerna. Med högre förväntningar får man ut mer av 
revisionerna eftersom revisorerna anpassar sin insats efter förväntningarna. Om de interna 
revisionerna ska fungera som verktyg för ständiga förbättringar måste ledningen och 
enheterna vilja och våga lägga fram problem och funderingar i samband med att 
revisionerna genomförs. Revisorerna kan då i dialog med medarbetarna lättare nå resultat 
som leder fram till önskade förbättringar. 
 
Några konkreta förslag som kan utläsas av intervjuerna är: 

��Utbilda fler revisorer runt om på de olika enheterna och avdelningarna. 
��Prata med fler medarbetare i verksamheten och i produktionen vid 

revisionstillfällena. 
��Informera och utbilda medarbetare vid deras ordinarie möten. 
��Presentera vad VU kan bidra med i kvalitets- arbetsmiljö-, och miljöarbete. 
��Ha ett utbyte av interna revisorer med andra företag. 

 
Vinsten med att ha interna revisorer från alla enheter är att öka kunskaperna och lära mer 
i organisationen, samt att det blir lättare att sprida goda exempel mellan enheterna. Med 
ett ökat antal revisorer blir det dock svårare att upprätthålla revisorernas kompetens om 
inte antalet revisioner per år ökar. 
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Genom att prata med fler medarbetare vid revisionerna ges möjlighet till ökat 
kunskapsutbyte mellan både revisor och de reviderade. En fungerande dialog mellan 
dessa ger också ökad delaktighet och kan lättare öppna vägar som leder till konstruktiva 
förbättringsåtgärder. 
 
För att utveckla revisionerna kan företaget byta revisorer med andra dotterbolag inom 
SSAB-koncernen eller med andra externa företag. Detta för att undvika att revisorerna 
blir hemmablinda. En möjlighet kan vara att t.ex. byta med SSAB Tunnplåt i Borlänge 
och/eller andra företag med liknande verksamhet. I synnerhet i de fall där kravet på 
specialistkunskaper är högt. 
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�� 'LVNXVVLRQ�
Beträffande metod för datainsamling ser jag intervjuer som ett lämpligt sätt att få svar på 
de frågor som arbetet ställer. Förutom intervjuerna har också de två revisioner jag deltagit 
i inverkat på mitt arbete. Möjligen kunde datainsamlingen i större utsträckning ha 
kompletterats med observationer. Det hade även varit bra att lyssna till fler medarbetare 
som inte har underställda. Totalt genomfördes trettiosex intervjuer, men även ett mindre 
antal, t.ex. tjugofem stycken, hade inte förändrat resultatet av arbetet. Vilket talar för att 
insamlade data har hög reliabilitet.  
Det som kan ha påverkat tillförlitligheten i negativ riktning är att de intervjuade kan ha 
gett en mer positiv bild av företagets arbete, på grund av omedveten eller medveten 
lojalitet mot företaget eller mot VU-gruppen. Något som också kan ha påverkat 
tillförlitligheten på data är om de intervjuade haft bristande förtroende för mig, som 
intervjuare, trots att jag lovat att de får vara anonyma i rapporten. 
 
Validiteten påverkas framför allt av hur intervjufrågorna utformas men även av hur 
utförligt svaren på dessa avges. Trots att jag försökt vara tydlig i formuleringen av mina 
frågor kan missförstånd ha skett. Bland de trettiosex genomförda intervjuerna finns det 
både kortfattade och utförliga svar. Det finns respondenter som noggrant formulerat sina 
svar och respondenter som på grund av tidsbrist, eller vid något tillfälle av annan orsak, 
visat sig vara mer eller mindre engagerade och därför inte formulerat sina svar så tydligt.  
 
Intervjumaterialet är stort och innehåller fler frågor än de som finns redovisade i 
rapporten. Om någon annan skulle utföra en analys av de sammanställda intervjuerna 
skulle det, utifrån dennes perspektiv och erfarenheter, vara möjligt att betona andra 
resultat. 
 
I arbetets syfte ingick även att undersöka de interna revisorernas syn på interna 
revisioner. Bland de intervjuade finns sex interna revisorer. Men på grund av tidsbrist har 
inte deras synpunkter presenterats för sig utan finns inbakade i analysen av de andra 
intervjuade. De resterande interna revisorerna har inte intervjuats och någon 
sammanställning och analys av deras syn på interna revisioner har därför inte utförts. 
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Bilaga A 

 

Intervjuade, antal 
Enhetschefer, platschef (8) 
Personal- och verksamhetsutvecklare (3) 
Tekniker (5) 
Avdelningschefer (9) 
Driftledare (3) 
Övriga (8) 
Totalt genomförda intervjuer 36 
 
Från enheterna 
Koksverk (5) 
Råjärn (4) 
Råstål (5) 
Ämnen (6) 
CTU (6) 
Centralt underhåll (4) 
E & P (5) 
Platschef (1) 
 



Bilaga B 

 

Underlag för intervjuer 
 

1. Vilka förväntningar har du på de interna revisionerna? 
 
2. Vilka områden/frågor berör revisionerna, rör revisionerna ytterområden eller 

centrala delar av verksamheten? 
 
3. Borde revisionerna fokusera på något annat? 
 
4. Vad har revisionerna gett/resultat om du ser tillbaka några år?  
 
5. Vad saknar du i revisionerna? 
 
6. Vad gör dig engagerad vid de interna revisionerna? 

 
7. Upplever du dig som kund vid en intern revision? Varför/varför inte? 

 
 
 
 

8. Ligger de interna revisionerna rätt i tid, kan ni få dem då det passar er 
verksamhet? 

 
9. Vill och kan du/ni delta i planeringen av revisionen? t.ex. områden som behöver 

prioriteras. 
 

10. Hur ofta tycker du att ni har behov av interna revisioner? 
 
11. Är behovet olika för arbetsmiljö, miljö och kvalitet? 
 
 
12. Blir något område ”lidande” då ledningssystemet integrerar kvalitet, arbetsmiljö 

och miljö? 
 

13. En revision är ofta upplagd så att fm ägnas till att prata med ledning och granska 
dokument, em åt att titta i produktionen och prata med medarbetare i 
produktionen/operatörer. Skulle man ägna mer tid åt medarbetare i verksamheten? 

 
14. Hur upplever du de interna revisorerna i allmänhet: väl förberedda, stressade, 

metodiska osv. 
 

15. Vilka kompetenser hos revisorerna är viktiga vid intern revision:  
– ISO standard? 
– tekniken/processen? 
– social? 
– annan? 

O
m

fattning, planering 
F

örväntningar, engagem
ang, resultat 



Bilaga B 

 

 
 
16. Hur tas observationer och avvikelser om hand?  

Hur prioriteras de? (typ: avvikelser före observationer, hälsa före kvalitet) 
 
17. Genomförs förbättringsförslag/förbättringsmöjligheter? Om inte, vad hindrar 

dig/er? 
 
18. När ni åtgärdar en avvikelse, kommer ni åt orsakerna eller blir det nödlösningar 

för att tillfredställa revisorerna? 
 

19. Upplever du/ni avvikelser och observationer som personlig kritik? I så fall, på 
vilket sätt? 

 
20. Hur följs avvikelserna upp av revisorerna? Skulle det kunna vara på ett annat 

bättre sätt? 
 
 

 
21. På vilket sätt uppmärksammar ni varandra inom enheten på 

förändringar/förbättringar knutna till revisionerna? 
 

22. På vilket sätt visar/redovisar du/ni de interna revisionerna bland medarbetarna på 
de olika skiftlagen? 

 
23. Vet du något om vilka förbättringar som sker runt om i företaget?  

På vilket sätt sprids goda exempel på förbättringar inom arbetsmiljö, kvalitet och 
miljö? 
 

 
 
24. Vad lär du dig, vilka kunskaper ger de interna revisionerna? 
 
25. Kan revisionerna ha mer av lärande karaktär, på vilket sätt? 
 
26. På vilket sätt tycker du att den interna revisionen ska skilja sig från den externa? 

K
om

m
unikation 

 
Lärande 

A
vvikelser 
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