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SAMMANFATTNING 

Internrevisioner är ett krav om företag och organisationer är certifierade enligt ISO 9001 eller 

ISO 14001. Främsta syftet med internrevisioner är enligt Wahlman (2004) att bekräfta att 

ledningssystemet och de arbetssätt som beskrivs i ledningssystemen ger den önskade effekten. 

Examensarbetets omfattning är att beskriva och jämföra de två olika metoderna för 

internrevisioner som finns inom kärnkraftsbranschen. Dessutom ges konkreta förbättringsförslag 

för de olika internrevisionsmetoderna. 

De två olika metoderna för internrevisioner har författaren studerat på fallföretaget Ringhals AB 

som är ett kärnkraftverk. Ringhals AB är certifierad enligt ISO 14001, EMAS, AFS 2001:1 och 

OHSAS 18001 samt har ett myndighetskrav att internrevisioner ska genomföras i verksamheten. 

Faktainsamlingen har skett med hjälp av observationer, intervjuer, dokumentgranskning och 

benchmarking. 

Ringhals AB genomför internrevisioner enligt de två metoderna: bottom-up och top-down.  

Bottom-up-metoden härstammar från The World Association of Nuclear Operators, WANO. 

Bottom-up-metoden är relativt okänd och odokumenterad. Metoden bygger på att revisorerna 

observerar personalen i den reviderade verksamheten när de utför sina normala arbetsuppgifter. 

Observationspunkterna som revisorerna hittar dokumenteras i observationsrapporter. Intervjuer 

genomförs med ansvariga i den reviderade verksamheten för att revisionsgruppen ska få reda på 

varför observationspunkterna existerar. Observationspunkterna analyseras med hjälp av 

släktskapsdiagramsmetoden.  

Top-down- eller ISO-metoden beskrivs i Vägledning för revision av kvalitets- och/eller 

miljöledningssystem ISO 19011:2002 (SIS, 2002). Vid en internrevision med top-down-metoden 

börjar revisionsgruppen med dokumentgranskning. Intervjuer genomförs därefter med personer i 

den reviderade verksamheten och besök görs i verksamheten för att verifiera om de arbetar enligt 

de instruktioner som finns i den reviderade verksamheten.  

För att finna fler förbättringsförslag som kan användas på Ringhals genomfördes en 

benchmarkingstudie av internrevisionsverksamhet på Södra Cell Värö. Av processjämförelsen 

mellan Ringhals och Södra Cell Värö finns tydliga skillnader när det gäller att bedriva 

internrevisioner vilket visar att internrevisioner kan bedrivas på flera fungerande sätt.  

Ett antal förbättringsförslag för respektive metod på Ringhals återfinns i rapporten och berör både 

planering, genomförande och dokumentering. Som exempel kan nämnas att för bottom-up-

metoden föreslås förändrad utformning av observationsrapporterna samt ett ökat fokus på 

dokumentgranskning av ledningssystemet. För top-down-metoden föreslås mer observationer av 

praktiskt arbete samt ökad möjlighet att prata med personal som utför det praktiska arbetet.  

Examensarbetets beskrivning av de två metoderna för internrevisioner är av intresse för andra 

företag och organisationer för att visa att det finns mer än ett sätt att göra internrevisioner på.  
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ABSTRACT 

Internal audits are required if a company or organization is certified according to ISO 9001 or 

ISO 14001. The main purpose with internal audits are according to Wahlman (2004) to confirm 

that the management system and the way of working described by the management system has 

the desired effect. 

The purpose of this degree thesis is to describe and compare the two different methods of 

performing internal audits within a nuclear plant. The thesis also suggests areas for improvement 

of the two methods. 

The two different methods of internal audits have been studied at Ringhals AB, a Swedish nuclear 

power plant. Ringhals AB is certified according to ISO 14001, EMAS, AFS 2001:1 and OHSAS 

18001. Ringhals is by the authorities required to perform regular internal audits. Collection of 

data has been performed by observations, interviews, document reviews and benchmarking.  

Ringhals AB performs internal audits according to two methods: bottom-up and top-down. 

The bottom-up-method originates from The World Association of Nuclear Operators, WANO. 

The method is relatively unknown and undocumented. The method is based on observations made 

by the auditors when the staff performs their normal duties. All observations are documented in 

observation reports. Interviews are made with the responsible management in order to find out 

why the observations exist. The observations are analyzed with affinity diagram methods. 

Top-down or the ISO-method is described in Guidelines for quality and/or environmental 

management systems auditing ISO 19011:2002 (SIS, 2002). The audit begins with a document 

review. Interviews are then performed with the staff involved and visits are performed on the 

workplace in order to verify that the work is performed according to the existing instructions. 

In order to find more improvement proposals possible to implement at Ringhals a benchmark on 

the internal audit activities was performed on Södra Cell Värö. When comparing the processes 

between the two companies several differences in performing internal audits was discovered. This 

proves that internal audits may be performed in several well functional ways. 

A number of improvement proposals concerning planning, execution and documentation is found 

in the report. For the bottom-up method a new shape of the observations reports is suggested as 

well as more focus on document review of the management system. For the top-down method 

more observations of practical work and increased possibility to speak with the staff is suggested. 

The two methods of performing internal audits handled by this degree thesis is of interest to other 

companies and organizations to show that there are different ways to do internal audits on. 
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1 INTRODUKTION 

 
Kapitlet beskriver bakgrund, problembeskrivning, syfte och läsanvisning till examensarbetet. 

 
 

1.1 Bakgrund 

År 1979 hände en olycka i kärnkraftverket Three Mile Island utanför Harrisburg, USA, där 

reaktorhärden skadades och radioaktivitet kom ut i reaktorinneslutningen. I Sverige bidrog 

olyckan i Harrisburg till en folkomröstning 1980 om kärnkraftens vara eller icke vara. Riksdagen 

beslutade efter folkomröstningen att färdigställa de tolv reaktorerna och ta de i drift och sedan 

avveckla kärnkraften till år 2010 (Svensk Energi, 2005). 

1986 inträffar haveriet i Tjernobyl, Ukraina där bland annat avsaknaden av reaktorinneslutning 

gjorde att nedfall av radioaktivitet sträckte sig till Sverige och andra länder utanför Ukraina. 

Konstruktionen av reaktor och frånvaro av reaktorinneslutning samt brister i utbildningen av 

personalen gjorde att olyckan fick stor skada på miljö och människor. Olyckan mynnade ut i ett 

internationellt samarbete om säkerheten genom bildandet av The World Association of Nuclear 

Operators, WANO (Svensk Energi, 2005).  

Olyckorna visar att kärnkraftverken ständigt måste förbättra och utveckla sin verksamhet för att 

inte liknade olyckor ska inträffa igen. Enligt Almgren och Brorson (2003) var försvarsindustrin 

och kärnkraftsbranschen föregångare på 1970-talet i USA när de började göra revisioner på sina 

kvalitetssystem. Storbritannien följde efter på 1980-talet när industrin där var i behov av att höja 

kvalitén på produktionen. Miljörevisioner tog sin början på 1980-talet och har utvecklats sedan 

dess.  

I Almgren och Brorson (2003) beskrivs att världsorganisationen ISO:s uppdrag är att ta fram 

standarder för näringslivet för att underlätta utveckling och tillverkning av produkter och 

underlätta handel av dessa. Två av ISO:s kändaste standarder är inom kvalitets- och miljöledning.  

I kvalitets- och miljöledningsstandarder ingår tre former av revisioner: första-, andra- och 

tredjepartsrevision, enligt Almgren och Brorson (2003). Andrapartsrevision beskriver Almgren 

och Brorson (2003) är när en kund gör en revision hos en leverantör för att kontrollera att den 

uppfyller de villkor som kunden önskar. Tredjepartsrevision är när ett certifieringsorgan reviderar 

ett företag för att se om det uppfyller kraven enligt ISO 9001 för kvalitetsledning, eller enligt ISO 

14001 för miljöledning. Förstapartsrevision är när företaget själv reviderar sin verksamhet, vilket 

enligt Almgren och Brorson (2003) även kallas för ”internrevision”.  

1.2 Problemområde 

Internrevisioner förknippas oftast med revisioner av kvalitet- och miljöledningssystem. Vill ett 

företag eller en organisation vara certifierad enligt ISO 9001 för kvalitetsledningssystem ska det 

utföra internrevision med jämna mellanrum av kvalitetsledningssystem (SIS, 2000). ISO har tagit 

fram en metod att genomföra internrevisioner på som beskrivs i standarden ISO 19011 

Vägledning för revision av ledningssystem för kvalitet och/eller miljö (SIS, 2002). 

I Sverige har kärnkraftsbranschen valt att genomföra internrevisioner även med hjälp av en annan 

metod. Denna metod har utarbetats inom kärnkraftsbranschen via WANO.  
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Då WANO:s metod inte är så väl dokumenterad i litteraturen, är det intressant att studera och 

beskriva båda metoderna för att sprida att det finns mer än ett sätt att genomföra internrevisioner 

på. Såvitt författaren erfar är ingen jämförande studie tidigare genomförd.  

Genom att studera olika metoder av hur internrevisioner utförs kan även förbättringsmöjligheter 

hittas. 

1.3 Syfte 

Examensarbetet har följande syften: 

 Beskriva de två olika metoderna för internrevisioner inom kärnkraftsbranschen. 

 Jämföra de två olika metoderna för internrevisioner inom kärnkraftsbranschen. 

 Beskriva brister/förbättringspotential i dagens genomförande av internrevisioner samt ge 

konkreta förbättringsförslag. 

 

1.4 Läsanvisning 

I läsanvisningen ger författaren en kort beskrivning av varje kapitel i examensarbetet. Läsaren av 

examensarbetet kan med hjälp av beskrivningen välja vilka kapitel som han/hon är mest 

intresserad att läsa och fördjupa sig i. 

Kapitel 1 ger en introduktion till examensarbetet med bakgrund, problembeskrivning, syfte, och 

läsanvisning till läsaren. 

Kapitel 2 är en teoretisk referensram, vilken innehåller beskrivning av kvalitet, förbättringsarbete 

och internrevisioner. Rekommenderas att läsas av den som vill ha kunskap om kvalitet och ISO-

standardens krav på internrevisioner. 

Kapitel 3 är en metodbeskrivning som redogör för de akademiska metoderna i examensarbetet. 

Rekommenderas att läsas av dem som är intresserade av akademiska metoder och hur författaren 

har arbetat med examensarbetet. I kapitlet beskrivs också val av fallföretag (Ringhals AB) samt 

val av företag för processjämförelse (Södra Cell Värö). 

Kapitel 4 beskriver de företag och organisationer som författaren har kommit i kontakt med under 

examensarbetet. Kapitlet rekommenderas att läsas av dem som vill ha kunskap om Ringhals AB 

och WANO. 

Kapitel 5 beskriver resultatet av observationerna av de två metoderna för internrevisioner som 

författaren har studerat vid Ringhals. 

Kapitel 6 beskriver revisorernas erfarenheter av de observerade internrevisionerna som författaren 

har studerat. 

Kapitel 7 ger en analys av de två metoderna som har studeras i examensarbetet. 

Kapitel 8 innehåller en processjämförelse av Södra Cell Värös internrevisionsverksamhet och 

beskriver likheter och olikheter mellan företagen.  

Kapitel 9 innehåller förbättringsförslag som har framkommit i samband med intervjuer och 

observationer och vid processjämförelsen mellan Södra Cell Värö och Ringhals. 
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Kapitel 10 presenterar slutsatser av examensarbetet. 

Kapitel 11 diskuterar examensarbetets resultat.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

 
Kapitlet innehåller en teoretisk referensram för examensarbetet. Ämnen som beskrivs är 

kvalitet, att arbeta med ständiga förbättringar, ISO, internrevision och metoder för 

internrevision. 

 
 

2.1 Kvalitet 

Bergman och Klefsjö (2001) definierar ordet ”kvalitet” för en produkt, som kan vara en vara eller 

tjänst eller en konstellation av båda delarna, på följande sätt: ”Kvaliteten på en produkt är dess 

förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”. Wiklund 

(2004) tar upp att även säkerhet för kunder och anställda är en central del av begreppet kvalitet.  

Bergman och Klefsjö (2001) beskriver att kvalitetsfrågorna införlivas mer och mer i 

verksamheten och rekommenderar att företag och organisationer inom både privat och offentlig 

sektor arbetar med offensiv kvalitetsutveckling. Begreppet ”offensiv kvalitetsutveckling” 

innefattar enligt Bergman och Klefsjö (2001) att företag och organisationer aktivt förebygger, 

förändrar och förbättrar, och inte kontrollerar och reparerar, samt att arbetet med kvalitetsfrågor 

sker kontinuerligt. 

Bergman och Klefsjö (2001) beskriver att offensiv kvalitetsutveckling ska bygga på fem 

hörnstenar och att ett engagerat ledarskap krävs för att arbetet med kvalitetsfrågor ska bli 

framgångsrikt, enligt figur 2.1. Hörnstenarna är, enligt Bergman och Klefsjö (2001), att:  

 Sätt kunderna i centrum 

 Basera beslut på fakta 

 Arbeta med processer 

 Arbeta ständigt med förbättringar 

 Skapa förutsättningar för delaktighet 

 

Figur 2.1: Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling, efter Bergman & Klefsjö (2001, s. 36) 

Två av hörnstenarna, att arbeta med processer och att arbeta ständigt med förbättringar, beskrivs 

närmare i efterföljande avsnitt. 

Arbeta med 

processer

Basera beslut 

på fakta 
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förbättringar

Skapa förutsättningar

för delaktighet
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Engagerat ledarskap

Arbeta med 
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på fakta 

Arbeta ständigt med

förbättringar

Skapa förutsättningar
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Engagerat ledarskap
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2.1.1 Arbeta med processer 

Sörqvist (1998) anger att en process är ”en ordnad rad aktiviteter som syftar till att uppnå ett 

bestämt mål”. I ISO 9000:2005 förklaras process med ”grupp av samverkande eller varandra 

påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall” (SIS, 2005, s. 7).  

Enligt Sörqvist (1998) går en process från början till slutet av företagets verksamhet med hänsyn 

till att en vara eller tjänst börjar tillverkas till den är klar för leverans till kunden. I olika stadium 

har en avdelning rollen som kund, producent eller leverantör inom företagets väggar, där detta 

beror på var i processen varan eller tjänsten befinner sig.  

Sörqvist (1998) tar upp de tre klasser av processer som Egnell (1994) förklarar. Dessa tre klasser 

är operativa processer, stödprocesser och ledningsprocesser. En operativ process tillfredsställer 

externa kunders (utanför företaget) önskan och att tillverka organisationens vara eller tjänst till 

kunden. Stödprocesser är att hjälpa övriga processer med resurser. Ledningsprocessen är utveckla 

organisationens mål och strategier och att förbättra de övriga processerna. Dessa processer kan i 

sin tur delas upp i delprocesser, vilka är de aktiviteter och moment som regelbundet sker i 

företaget.  

2.1.2 Arbeta ständigt med förbättringar 

Bergman och Klefsjö (2001) beskriver att det är viktigt att ständigt arbeta med förbättringar. På 

samma sätt gör Wahlman (2004) som beskriver att utvecklingen i världen ständigt går framåt. För 

att företagen ska klara sig och utvecklas behöver de ständigt arbeta med förbättringar av hela 

verksamheten inom företaget. Wahlman (2004) beskriver att företag aktivt måste mäta och 

utvärdera sitt eget arbete för att se att verksamheten ständigt förbättras. 

2.2 Ledningssystem 

Nordkvist (1994) beskriver ett kvalitetssystem med att företaget dokumenterar sina rutiner och 

processer. Om det dagliga arbetets rutiner finns dokumenterade ger det ett bättre stöd för 

medarbetaren än om de är muntliga, enligt Nordkvist (1994). Kvalitetssystem ger företaget 

möjlighet att styra och förbättra kvalitet på alla områden i organisationen. Risken för fel i 

produktionen minskar om företaget har ett kvalitetssystem, som styr hela verksamheten. Med ett 

kvalitetssystem ökar också möjligheten att alla produkter har samma kvalitet och att de är lika 

över tiden, menar Nordkvist (1994).  

Nordkvist (1994) förklarar att varje kvalitetssystem är anpassat till ett företag eller en 

organisation och att det inte går att kopiera ett kvalitetssystem rakt av från någon annan. 

Storleken på ett kvalitetssystem ska inte vara större än vad verksamheten behöver, menar 

Nordkvist (1994). Är kvalitetssystemet för stort blir det lätt byråkratiskt och onödigt komplicerat, 

enligt Nordkvist (1994). 

Det finns många benämningar på ett kvalitetssystem. Vanligt förekommande är ”ledningssystem” 

och ”verksamhetssystem”. Wahlman (2004) beskriver ett kvalitetsledningssystem enligt följande: 

”organisationens sätt att arbeta för att uppfylla intressenternas (framför allt kundernas) krav på 

verksamheten”. Wahlman (2004) beskriver ett miljöledningssystem med: ”en organisations 

genomtänkta arbetssätt för systematiskt minska verksamhetens miljöbelastning”. Enligt Almgren 

och Brorson (2003) är det vanligt att företagen har ett samverkande eller helt integrerat 

ledningssystem mellan kvalitet och miljö. Wahlman (2004) beskriver att det finns andra typer av 
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ledningssystem också inom ekonomi, informationssäkerhet och arbetsmiljö. Alla typer av 

ledningssystem kan integreras tillsammans i hela företaget till ett gemensamt ledningssystem. 

Wiklund (2004) menar att ett kvalitetsledningssystem ska innehålla tre delar: organisationens 

kvalitet, produkt- eller tjänstekvalitet och professionell kvalitet. Dessa tre delar ska vara 

samverkande för att ett ledningssystem för kvalitet ska bli verkningsfullt. I organisationens 

kvalitet ingår ”hur anställda jobbar ihop, hur anställda tillgodoser kundens behov tillsammans, 

hur anställda förmedlar jobb till varandra och hur man trivs tillsammans”. Produkt- eller 

tjänstekvalitet behandlar ”produktens inneboende kvalitet och hur kunden värderar den produkt 

eller tjänst som man har beställt”. Wiklund (2004) förklarar professionell kvalitet med 

”anställdas utbildningsnivå, erfarenhet, bedömningsförmåga, utvecklingsförmåga”. För att få en 

bra kvalitet och kunna tillfredsställa kundens behov, gäller det att alla på företaget samarbetar. 

Enligt Wiklund (2004), går det inte att bygga en organisation på individuell skicklighet. 

2.3 Internrevisioner 

Ledningssystem behöver granskas kontinuerligt för att vara aktuella eftersom företagets 

verksamhet ständigt förändras, och ett verktyg i detta arbete är internrevisioner. Främsta syftet 

med internrevisioner är, enligt Wahlman (2004), att bekräfta att ledningssystemet och de 

arbetssätt som beskrivs i ledningssystemet ger den önskade effekten. 

Internrevisionsprocessen kan, enligt Sörqvist (1998), ses som en delprocess i ledningsprocessen 

för att hitta förbättringsmöjligheter i organisationen och fastställa att organisationen arbetar på det 

sätt som ledningen har beslutat. Internrevision kan används som förbättringsverktyg på fem olika 

sätt, enligt Wahlman (2004): 

 Säkerhetsställa att verksamheten arbetar som planerat 

 Kontrollera att uppställda mål och resultat nås 

 Hitta förbättringsmöjligheter i ledningssystem och verksamhet  

 Tidigare revisioner eller kundklagomål följs upp genom att göra en internrevision 

 Beslut om förändringar tagna på Ledningens Genomgång följs upp genom en 

internrevision och sprids även på det sättet  

 

Under en internrevision eftersöks olikheter mellan ledningssystemet och hur det verkligen går till 

i verksamheten. Ett exempel på påträffande är att en rutin inte genomförs så som den beskrivs i 

ledningssystemet. Resultatet av detta blir en avvikelse i internrevisionen. Avvikelserna kan 

kategoriseras i olika klasser efter allvarlighetsgrad, enligt Almgren och Brorson (2003). 

Internrevisioner finns med som krav om företaget eller organisationen vill certifiera sitt 

ledningssystem (SIS, 2000). 

2.3.1 Certifiera kvalitetsledningssystem enligt ISO 

När ett företag eller en organisation vill certifiera sitt kvalitetsledningssystem är det enligt 

standaren Ledningssystem för kvalitet – Krav ISO 9001:2000, vilket allmänt förkortas till ISO 

9001. Vid certifieringen av kvalitetsledningssystemet måste företaget eller organisationen följa 

ISO 9001 för att förbli certifierat. Enligt Almgren och Brorson (2003) utförs certifieringen av ett 

kontrollorgan som årligen gör uppföljning av certifieringen, en så kallad extern revision, som 

även kallas för tredjepartsrevision, enligt ISO:s definition.  
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I ISO 9000-serien ingår följande standarder, enligt (SIS, 2007): 

 ISO 9000 Ledningssystem för kvalitet – Principer och terminologi  
Standaren tar upp de åtta principerna för kvalitetsledning och är en ”ordlista” som klargör de termer som 

används i ISO 9001 och ISO 19011. Nuvarande version kom 2005 och föregående kom 2000. 

 ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet – Krav  
Standarden beskriver de krav som ställs på ledningssystemet och hur ledningssystemet bör var uppbyggt för 

att bli certifierat enligt ISO 9001. Nuvarande utgåva kom 2000 och föregående är från 1994. 

 ISO 9004 Ledningssystem för kvalitet – Vägledning till verksamhetsförbättring 

 ISO 19011 Vägledning för revision av ledningssystem för kvalitet och/eller miljö 
Standard som förklarar hur revisioner kan gå till i en organisation. Det är inget kravdokument, utan, som 

namnet säger, en vägledning. ISO 19011 utkom 2002.  

Standarderna är gemensamma för länderna som är anslutna till European Committee for 

Stansardization, som ingår i det världsomfattande nätverket ISO, International Organization for 

Standardization, i vilket 140 länder är medlemmar. Från Sverige ingår Swedish Standards 

Institute, SIS. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från den offentliga och privata 

sektorn i Sverige. SIS medverkar aktivt i framtagning av nya standarder och utvecklar de gamla 

på ett internationellt plan. De mest kända standarderna är ISO 9000 för kvalitetsledning och ISO 

14000 för miljöledning (SIS, 2007). 

2.3.2 Krav på internrevisioner 

Krav på internrevisioner finns om företag och organisationer väljer att certifieras enligt ISO 9001 

eller ISO 14001 (SIS, 2000). EU har en frivillig förordning när det gäller miljöledning där det 

finns krav på internrevisioner (EU, 2001). Svenska myndigheter ställer också krav om 

internrevisioner. Ett exempel är Statens kärnkraftinspektion, SKI. SKI har en föreskrift riktad mot 

kärnkraftverk, vilken ställer krav på en revisionsfunktion som ska utföra revisioner (SKI, 2004). 

Krav på internrevisioner enligt ISO 9001 

ISO 9001 består av åtta kapitel. I sista kapitlet, Mätning, analys och förbättring, tas kravet upp om 

internrevision. Följande text beskriver vad som ska ingå när företag och organisationer utför 

internrevisioner (SIS, 2000, s. 19):  

”Organisationen skall genomföra interna revisioner med planerade intervall för att avgöra om 

kvalitetsledningssystemet  

a) överensstämmer med vad som planerats, med kraven i denna standard och med de krav 

som ingår i kvalitetsledningssystemet och som organisationen fastställt och  

b) har införts och underhållits på ett ändamålsenligt sätt”.  

Andra krav som framgår i ISO 9001 om internrevision är att ett revisionsprogram ska upprättas 

där de olika processernas och områdenas värdefullhet beaktas när revisionsintervallen bestäms, 

samt att tidigare revisioners verkan ska beaktas. I revisionsprogrammet skall kriterier, omfattning, 

frekvens och metod ingå. Arbetet ska genomföras med objektivitet och opartiskhet, revisorerna 

skall inte revidera sitt eget arbete (SIS, 2000). 

En rutinbeskrivning över internrevision skall finnas som behandlar: ”Ansvar för och krav på 

planering och genomförande av revisioner, rapportering av resultat och bevarande av 

dokumentation” (SIS, 2000, s. 19). 
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Ledningen för den reviderade verksamheten ansvarar för att de avvikelserna som hittas i samband 

internrevisionerna, och orsakerna till avvikelserna, åtgärdas inom rimlig tid. När avvikelsen är 

åtgärdad ska de verifieras och rapporteras (SIS, 2000). 

Krav på internrevisioner enligt ISO 14001 och EMAS 

Liknade krav på internrevision som ISO 9001, har även standarden för Miljöledningssystem- 

Krav och vägledning, ISO14001:2004, vilket allmänt förkortas till ISO 14001. De två 

standarderna ISO 9001 och ISO 14001 är uppbyggda på liknade sätt för att företag och 

organisationer ska kunna samordna kvalitets- och miljöledningssystem till ett ledningssystem 

(Almgren & Brorson, 2003). 

Inom miljöområdet kan företag och organisationer frivilligt bli EMAS-registrerade. EMAS 

betyder Eco Management and Audit Scheme och har fått det svenska namnet EU:s 

miljöstyrnings- och miljörevisionsordning. Det är en EU-förordning från 1993. Förordningen 

reviderades 2001 och bygger sedan dess på ISO 14001 standarden (Almgren & Brorson, 2003). 

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/ 2001 om frivilligt deltagande för 

organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS) finns följande 

text om revisionsfrekvens i bilaga II, Krav i fråga om intern miljörevision: ”Revisionen eller 

revisionsperioden skall avslutas, beroende på omständigheterna, inom en tidsrymd av högst 3 år” 

(EU, 2001). 

Krav på internrevisioner enligt Statens kärnkraftinspektion 

I Statens kärnkraftinspektions föreskrifter om säkerhet i kärntekniska anläggningar, SKIFS 

2004:1, finns det krav på att internrevisioner ska genomföras på svenska kärnkraftverks 

verksamheter. Detta beskrivs i SKIFS 2004:1, kapitel 2 paragraf 8 under rubriken ”Organisation, 

ledning och styrning av den kärntekniska verksamheten”:  

”Den kärntekniska verksamheten skall ledas, styras, utvärderas och utvecklas med stöd av ett 

ledningssystem så utformat att kraven på säkerhet tillgodoses. Ledningssystemet, inklusive de 

rutiner och instruktioner som behövs för styrningen av den kärntekniska verksamheten, skall 

hållas aktuellt och vara dokumenterat. 

Tillämpningen av ledningssystemet, dess ändamålsenlighet och effektivitet skall systematiskt och 

periodiskt undersökas av en revisionsfunktion som skall ha en fristående ställning i förhållande 

till de verksamheter som blir föremål för revision. Ett fastställt revisionsprogram skall finnas vid 

anläggningen”. 

I slutet SKIFS 2004:1, finns Statens kärnkraftinspektions allmänna råd om tillämpningen av 

föreskrifterna (SKIFS 2004:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar. Allmänna råd förklaras i 

paragraf 1 i Författningssamlingsförordningen (1976:725): ”Allmänna råd: Sådana generella 

rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla 

i ett visst hänseende” (SKI, 2004). 

I Statens kärnkraftinspektions allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (SKIFS 2004:1) 

om säkerhet i kärntekniska anläggningar finns kommentarer till vissa paragrafer i SKIFS 2004:1. 

Till kapitel 1 paragraf 2 i SKIFS 2004:1, finns följande kommentar angående revision: 

”Definitioner av ledningssystem och revision finns i den svenska standarden SS-EN ISO 9000: 

2000: Ledningssystem för kvalitet - Principer och terminologi”. 
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Till kapitel 2 paragraf 8 i SKIFS 2004:1, finns följande kommentar om revisionsfunktionen: 

”Revisionsfunktionen bör ges en tillräckligt stark och fristående ställning i organisationen med 

befogenheter att rapportera direkt till anläggningens högsta chef. Revisorerna bör utses så att 

revisionsverksamheten har kontinuitet och utförs av personer med god kunskap om den 

verksamhet som granskas.  

Vid bedömningen av lämpligt revisionsintervall bör hänsyn tas till de olika verksamheternas 

betydelse för säkerheten och till de särskilda behov av revision som kan uppkomma. Normalt bör 

alla revisionsområden granskas minst vart fjärde år. 

Revisionsverksamheten som sådan och anläggningens ledningsfunktion bör också periodiskt bli 

föremål för revision” (SKI, 2004). 

2.4 Metoder för internrevisioner 

ISO 9001 och ISO 14001 hänvisar till standarden ISO 19011, Vägledning för revision av 

ledningssystem för kvalitet och/eller miljö, när det gäller att beskriva metoden för hur en 

internrevision ska genomföras (SIS, 2000). WANO har tagit fram en annan metod för att 

genomföra granskning av verksamheten i ett kärnkraftverk (WANO, 2007). I den efterföljande 

texten beskrivs dessa metoder ingående då de är vanliga inom kärnkraftsbranschen. 

I samband med internrevisioner används flera begrepp. I bilaga 1 beskrivs begreppen enligt ISO 

19011:2002:s definition av dem (SIS, 2002). 

2.4.1 WANO:s bottom-up-metod 

Inom kärnkraftsbranschen sker andra granskningar eller revisioner av anläggningen. Ett exempel 

är en peer review som genomförs av The World Association of Nuclear Operators, WANO. 

WANO riktar sin verksamhet till alla kärnkraftsaktörer i världen och är en politiskt, statligt och 

kommersiellt obunden organisation (WANO, 2007). 

1991 statade programmet för peer review, som är frivilligt att deltaga i för medlemmarna. På en 

peer review kommer experter från andra medlemsländer under två veckor till kärnkraftverket och 

granskar det dagliga arbetet för att hitta förbättringsområden. Syftet med granskningen är att 

anläggningen ska ha ”best international practice” (WANO, 2007). 

Expertgruppen observerar och skriver observationsrapporter om anläggningsaktiviteter som sker 

dagligen, tillståndet på utrustningen, ”conducting”-intervjuer och granskning av 

ledningsdokument. Till sin hjälp har WANO tagit fram kriterier som beskriver vad expertgruppen 

ska titta på (WANO, 2007). 

En typisk WANO-granskning kontrollerar kärnkraftverkets tillstånd inom följande områden: 

organisation och administration, drift, underhåll, strålningsskydd, utbildning, haveriberedskap, 

kemi, brandskydd, säkerhetskultur, human performance, och självutvärdering. Andra områden 

kan förekomma också (WANO, 2007). 

Expertgruppen antecknar styrkor som är intressanta för andra kärnkraftverk i världen och 

förbättringsområden inom ”safety and reliability”. Resultat presenteras med hjälp av styrkorna 

och de förbättringsområden (Area for improvement, AFI) som har hittas i samband med 

granskningen. Resultatet är inte officiellt för allmänheten. Detta medför att expertgruppen och 
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den granskade verksamheten har en fullständig öppenhet i granskningen. Att deltaga i 

expertgruppen under en peer review medför att personen får erfarenheter att ta med sig tillbaka 

till det egna kärnkraftverket, personen utför en benchmarking på ett annat kärnkraftverk vid en 

peer review (WANO, 2007). 

Släktskapsdiagram 

Släktskapsdiagram kan används som analysverktyg vid en bottom-up-internrevision. Därför väljer 

författaren här att förklara metoden. I boken De sju ledningsverktygen av Klefsjö med flera 

(1999) tas släktskapsdiagram upp som ett verktyg för att ordna en stor mängd data. Data kan vara 

muntlig i egenskap av idéer och åsikter eller vara bakomliggande orsaker till problem. 

Släktskapsdiagram är ett bra sätt att sortera in stora mänger fakta till grupper. Personerna som gör 

ett släktskapsdiagram använder sin intuition, känner delaktighet i resultatet och hittar en 

gemensam lösning på problemet.  

Släktskapsdiagramsmetoden förklarar Klefsjö med flera (1999) med 27 steg. Arbetet startar med 

att en grupp av fyra till sju personer, gärna från olika delar av företaget, samlas för att lösa ett 

problem som gruppen har kunskap och kompetens om. Gruppen har till sin hjälp en handledare 

som är van att arbeta med metoden för att föra arbetet framåt. Viktiga attribut är post-it-lappar, 

blädderblock och olika färgpennor i olika tjocklekar. Arbetet med diagrammet börjar med att 

gruppen får en fråga, t.ex.: ”Hur genomför man bäst …?”. Denna fråga diskuteras fritt i gruppen i 

någon minut, och därefter får varje person skriva ner svaren på frågan på post-it-lappar. Lapparna 

sätts upp på blädderblockspappren på väggen. När alla är klara går gruppen igenom lapparna och 

grupperar in dem i kolumner så att de lappar som tar upp samma sak hämnar i en egen kolumn. 

Till varje kolumn skrivs en rubrik nivå 1. Gruppen arbetar nu med att gruppera rubrikerna i 

grupper och finna samhöriga grupper och ta fram en gemensam rubrik nivå 2 för varje grupp. För 

att få fram de viktigaste punkterna, får varje person dela ut poäng till fyra rubriker på nivå 1 som 

personen anser är viktigast för att lösa problemet. Fyra poäng för den rubrik som person anser är 

viktigast och en poäng på den rubrik som är ”minst” viktig av dem fyra. Poängen summeras ihop 

och gruppen har kommit fram till vilka kolumner som de anser är viktigast att arbeta vidare med 

för att lösa problemet. Till sist skriver gruppen en gemensam mening/text som förklara hela 

släktskapsdiagrammet. 

2.4.2 ISO-metoden 

I standaren ISO 19011 beskrivs genomförande av en internrevision i sju steg, se figur 2.2. Här 

följer beskrivning av dessa sju steg och slutligen några praktiska råd angående internrevisioner 

som genomförs enligt ISO-metoden. 

Initiera revisionen 

I steg ett, ”Initiera revisionen”, utser den ansvariga för revisionsprogrammet en revisionsledare 

till varje individuell revision i organisationen. Därefter bestäms mål, omfattning och kriterier för 

revisionen. Samtidigt säkerställs att det finns tid och resurser i företaget för att kunna fullfölja en 

revision hos den reviderade organisationen. En revisionsgrupp tillsätts med kompetens och 

storlek efter revisionsmål, omfattning, kriterier och tidsåtgång. Kontakt tas med den reviderade 

verksamheten för att säkerhetsställa att de är vänligt inställda till att en revision ska göras och en 

lämplig tidpunkt bestäms. Revisionsgruppen får tillgång till handlingar och redovisande 

dokument inför dokumentgranskningen och kunskap om säkerhetsregler i den reviderade 

verksamheten. Avgöra om behov finns för guider och observatörer från den reviderade 

verksamheten under revisionen. (SIS, 2002). 
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Genomföra dokumentgranskning 

Steg två är att revisionsgruppen genomför en 

dokumentgranskning av dokument tillhörande 

ledningssystemet och andra relevanta handlingar för att 

kontrollera att de stämmer överens med 

revisionskriterierna, samt att revisionsgruppen tittar på 

tidigare revisionsrapporter (SIS, 2002). 

Förbereda revisionsaktiviteter på plats 

Att planera revisionsaktiviteterna är steg tre för 

revisionsledaren. Revisionsplan upprättas med praktiska 

detaljer inför genomförandet på plats. Revisorerna i 

gruppen tilldelas ansvar för olika områden att revidera. 

Checklistor och formulär tas fram för att underlätta 

granskningen av den reviderade verksamheten (SIS, 

2002). 

Genomföra revisionsaktiviteter på plats 

Väl på plats i den reviderade verksamheten startar 

granskningen med ett öppningsmöte (steg fyra). 

Tillsammans med ledningen för den reviderade 

organisationen säkerhetsställs att de planerade 

aktiviteterna går att genomföra. Under revisionen kan 

det behövas kommunikation inom revisionsgruppen, 

samt mellan denna och den reviderade verksamheten. 

Detta för att utbyta information med resterande revisorer 

och vid behov ändra upplägget för revisionen. Vid 

behov ska revisionsledaren direkt upplysa den 

reviderade verksamheten om akuta risker som måste 

åtgärds omedelbart. Till sin hjälp kan revisionsgruppen 

ha guider och observatörer i den reviderade 

verksamheten.  

Figur 2.2: Modell över revisionsstegen 

enligt ISO 19011, efter SIS, (2002, s. 14) 

Guider och observatörer kan enligt SIS (2002, s. 20) ha följande fem uppgifter: 

a. etablera kontakter och tidpunkter för intervjuer, 

b. arrangera besök vid särskilda lokaliteter på platsen eller delar av organisationen, 

c. säkerställa att regler som gäller säkerhetsrutiner på platsen är kända och respekteras av 

revisionsgruppens medlemmar, 

d. övervaka revisionen på uppdrag av den organisation som revideras, 

e. ge förklaringar eller hjälpa till vid insamling av information. 

 

Guider och observatörer ska hjälpa revisionsgruppen men bör inte utöva inflytande i 

genomförandet av internrevisionen (SIS, 2002). 
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Revisionsgruppen ska insamla informationen via intervjuer, observation av aktiviteter och 

dokumentgranskning. Det är viktigt att revisionsgruppen kan bestyrka informationen; är 

informationen inte bestyrkt kan den inte användas som revisionsbelägg. Vid intervjuernas slut bör 

en sammanfattning göras av de närvarande revisorerna så båda parter är överens om resultatet. Då 

revisionsgruppen använder stickprovsgranskning av allt material innebär det att det finns en 

osäkerhetsfaktor vid revisioner (SIS, 2002).  

Revisionsgruppen granskar revisionsbeläggen mot revisionskriterierna för att få fram 

revisionsiakttagelser. Revisionsiakttagelserna kan vara förenliga med revisionskriterierna eller 

inte. Om det inte är förenliga med revisionskriterierna blir de avvikelser eller 

förbättringsmöjlighet. De som är förenliga bör sammanfattas för att se vad som är reviderat, och 

beläggen bör dokumenteras. Inför avslutningsmötet diskuterar revisionsgruppen fram 

revisionsslutsatser utifrån de revisionsiakttagelserna som kommit fram i samband med 

granskningen. Hänsyn tas till osäkerheten med stickprovsmetoden. Rekommendationer tas fram, 

om det är ett av målen med revisionen, och uppföljning av revisionen diskuteras (SIS, 2002). 

Sista momentet i granskningen på plats är att hålla ett avslutningsmöte för den reviderade 

verksamheten och andra intressenter. Revisionsiakttagelserna och slutsatser presenteras under 

mötet. Det är viktigt att den reviderade organisationen begriper och verifierar 

revisionsiakttagelserna. Revisionsgruppen och den reviderade verksamheten bör komma fram till 

en tidpunkt när åtgärdsplan ska lämnas. I vissa fall kan anteckningar föras vid mötet. Går 

åsikterna isär mellan revisionsgruppen och den reviderade verksamheten bör de enas eller 

nedteckna de skilda åsikterna (SIS, 2002).  

Utarbeta, godkänna och distribuera revisionsrapporten 

Efter avslutningsmötet sammanställs revisionsrapporten som ska ge en heltäckande, korrekt, bild 

av revisionen (steg fem). I rapporten bör bland annat revisionskriterierna, revisionsiakttagelserna 

och revisionsslutsatserna sammanställas. När revisionsrapporten är klar ska den godkännas och 

spridas inom avtalad tid till mottagaren. Är rapporten sekretessklassad ska detta respekteras av 

alla parter som är inblandade i revisionen (SIS, 2002). 

Slutföra revisionen 

Revisionen är slutförd då revisionsplanens innehåll är avslutat och rapporten är utskickad (steg 

sex). Dokumentet och andra handlingar ska arkiveras eller förstöras vid behov. Detta bestäms 

gemensamt mellan revisionsgruppen och den reviderade verksamheten. Resultatet av revisionen 

stannar mellan berörda parter om inte lagkrav finns på annat. Vid behov att delge resultatet, ska 

detta ske med godkännande av revisionens uppdragsgivare och den reviderade verksamheten 

(SIS, 2002). 

Genomföra revisionsuppföljning 

Revisionsuppföljningar ligger oftast utanför revisionen (steg sju). Här följs slutsatserna upp från 

revisionen av den reviderade organisationen inom angiven tid och insatser sätts in för att åtgärda 

de hittade punkterna. Revisionens uppdragsgivande hålls informerade av den reviderade 

organisationen. Uppföljning av åtgärderna kan ske med hjälp av en senare revision (SIS, 2002). 
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Praktiska råd vid internrevisioner enligt ISO-metoden 

Wahlman (2004) har en tumregel angående fördelning av tiden vid ISO-metoden vid 

förberedelse, genomförande och rapportering/efterarbete. På de två första aktiviteterna avsätts 40 

procent vardera och de sista 20 procenten läggs på rapportering och efterarbete. 

För att undvika att en intervju i samband med internrevisioner blir till ett ”förhör”, är det enligt 

Wahlman (2004) bra att i förväg bestämma tid när intervjun kan genomföras. Är revisorerna väl 

förberedda skapar det enligt Almgren och Brorson (2003) förtroende hos den reviderade 

verksamheten. Almgren och Brorson (2003) menar att om revisorerna sammanfattar sina 

viktigaste iakttagelser från intervjun kan de få observationerna accepterade av intervjupersonen. 

Wahlman (2004) anser att interna revisorer ska komma från hela företaget. Tio procent av de 

anställda kan ha kompetensen att vara revisor. Med många revisorer sprids kunskapen av 

ledningssystemet, miljö- och kvalitetsledningsfrågor i organisationen. Kostnaden för att utbilda 

en person till revisor är i allmänhet en engångsföreteelse. Bättre att ha för många revisorer än att 

inte ha några alls, menar Wahlman (2004). Enligt Piper och Henricsson (2004) kan kravet om 

opartiskt revisor vara en person som inte har något ansvar inom den aktivitet som granskas. 
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3 METODBESKRIVNING 

 
I detta kapitel redovisas undersökningsansats, val av fallföretag, val av arbetsgång samt 

datainsamling och analys. I slutet av kapitlet beskrivs reliabilitet och validitet.  

 
 

3.1 Undersökningsansats 

Vid forskningsarbete finns det olika undersökningsansatser att tillgå för att genomföra arbetet. 

Patel och Tebelius (1987) menar att forskaren kan göra sin egen ansats genom att göra 

förändringar, kombinationer av dem som redan finns eller skapa nya. Två av de 

undersökningsansatser som Patel och Tebelius (1987) beskriver är fallstudie och 

aktionsforskning.  

3.1.1 Fallstudie 

Patel och Tebelius (1987) förklarar fallstudier med att den genomförs på en mindre grupp eller 

enskild organisation där kunskap om processer och förändringar erhålls forskaren. Forskaren 

behöver använda flera olika metodverktyg för att få kunskap om det som studeras. Till exempel 

används intervjuer, observationer och dokument. Undersökningen sker i individens naturliga 

miljö.  

3.1.2 Aktionsforskning 

Bell (2006, s. 18) beskriver med hjälp av Cohen och Manion (1994, s. 194) aktionsforskning 

enligt följande: ”det krävs specifik kunskap i samband med ett specifikt problem i en specifik 

situation eller då ett nytt synsätt ska överföras till ett existerande system”. Bell (2006) förklarar 

att syftet med aktionsforskning är att hitta förbättringar i organisationen som studeras. Patel och 

Tebelius (1987) förklarar aktionsforskning som att forskaren är en i gruppen och övriga deltagare 

i gruppen deltar aktivt i forskningen. Återkoppling sker etappvis inom gruppen. 

3.1.3 Val av undersökningsansats 

Författaren vill göra en djupgående studie och få möjlighet att studera pågående internrevisioner 

som genomförs med olika metoder för att se skillnader i metoderna men inte aktivt deltaga i 

arbetet med internrevisioner. För att få kunskap om processen kommer författaren att använda sig 

av olika metodverktyg, till exempel observationer och intervjuer för att kunna beskriva och ta 

fram förbättringsförslag över hur internrevisioner ska genomföras. Undersökningsansatsen 

författaren har valt är en fallstudie. 

Aktionsforskning var också aktuell men eftersom författaren inte aktivt skulle deltaga i 

revisionsgruppen passade en fallstudie bättre. Dock har aktionsforskning förekommit under vissa 

smådelar av internrevisionerna då författaren aktivt gått in och hjälpt till med arbetet att göra 

observationer och hjälpt revisorerna med skrivarbetet. Detta skedde då författaren ville hjälpa 

revisionsgruppen och bidraga till internrevisionsresultatet.  
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3.2 Val av fallföretag 

Om man ska beskriva olika metoder för internrevisioner är Kärnkraftverket Ringhals ett 

representativt företag eftersom Ringhals utför internrevisioner enligt två metoder. Författaren fick 

möjlighet att deltaga som observatör när internrevisioner enligt två olika metoder genomfördes 

vid Ringhals. 

 

Kärnkraftverket Ringhals 

Ringhals har valt att certifiera sitt ledningssystem enligt ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001 

(standard för hälsa och säkerhet) och Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt 

arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 (Ringhals, 2007a). Ringhals har även krav från myndighetshåll att 

internrevisioner ska genomföras på ledningssystemet och inom säkerhetsområdet enligt Statens 

kärnkraftinspektions föreskrifter om säkerhet i kärntekniska anläggningar, SKIFS 2004:1 (SKI, 

2004). Inom de olika standarderna och föreskrifterna finns det krav på att internrevisioner ska 

genomföras.  

Metoderna som används vid Ringhals kallas för bottom-up och top-down:  

 En bottom-up-revision är verksamhetsinriktad genom att revisorerna granskar det dagliga 

arbetet i anläggningen. För att vara revisor i en bottom-up-revision behövs djupgående 

kunskap om verksamheten. Förebilden till metoden bottom-up kommer från WANO:s 

peer review. I kap 2.4.1 beskrivs bottom-up-metoden mer. 

 Top-down genomförs enligt den beskrivna metoden i standaren ISO 19011. I en top-

down-revision genomförs en dokumentgranskning av styrande dokument. Därefter 

intervjuas personal för att fastställa om verksamheten bedrivs enligt de styrande 

dokumenten. I kap 2.4.2 beskrivs top-down-metoden mer.  
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3.3 Arbetsgång 

Ett systematiskt sätt att arbeta med förbättringar är att använda förbättringscykeln, se figur 3.1 

enligt Bergman och Klefsjö (2001). Förbättringscykeln består av fyra steg, Planera-Gör-Studera-

Lär.  

Bergman och Klefsjö (2001) beskriver de fyra stegen enligt följande. I 

planera-fasen identifieras problemet och med hjälp av fakta bryts 

problemet ner till grundorsaker. I planera-fasen tas även ett 

handlingsprogram fram på vad som ska genomföras för att lösa 

problemet enligt Bergman och Klefsjö (2001). I gör-fasen tillsätts en 

arbetsgrupp. Gruppen ansvarar för att verkställa åtgärderna i 

verksamheten under denna fas, enligt Bergman och Klefsjö (2001). 

Figur 3.1: Förbättringscykeln, efter Bergman & Klefsjö (2001, s. 214) 

I studera-fasen undersöks om problemet har blivit löst av de åtgärder som införts. I sista fasen, 

lär-fasen, tas erfarenheten tillvara från det specifika fallet och hur arbetet med förbättringscykeln 

har fungerat. Viktigast är att inte samma problem återkommer utan att arbetet har mynnat ut i 

förbättringar. Har inte arbetet lett till den nivå som var planerad får arbetet fortsätta ett varv till, 

enligt Bergman och Klefsjö (2001). 

Författaren anpassade förbättringscykelns fyra olika steg i sitt arbete med att genomföra 

examensarbetets olika delar. Andra tänkbara metoder var DMAIC (Montgomery, 2005) men 

författaren valde förbättringscykeln för dess enkelhet och eftersom författaren hade använt den 

tidigare i sina studier vid Luleå tekniska universitet. Då examensarbetet har bestått av fem 

delområden, se figur 3.2, har förbättringscykeln använts fem gånger för att planera och 

genomföra dessa fem områden. 

3.4 Datainsamling och analys 

Dahmström (2005) förklarar skillnaden mellan primärdataundersökning och 

sekundärdataundersökningar. Primärdataundersökning är enligt Dahmström (2005) när data inte 

är disponibel sedan tidigare, utan insamling av datamaterial behövs i anslutning till forskningen. 

Detta görs genom intervjuer, enkäter, observationer eller bokföring där personerna för en 

detaljerad kassabok/dagbok över det som studeras under en begränsad tidsperiod för att minnesfel 

inte ska bli en stor felkälla i undersökningen. Sekundärdataundersökningar är enlig Dahmström 

(2005) de undersökningar där befintlig data från olika register eller officiella statistik används. 

Det kan behöva göras en bearbetning av data eller så kan data användas som den är i 

sekundärdataundersökningen. 

Primärdata har framtagits genom intervjuer, observationer och benchmarking då inte 

informationen fanns tillgänglig sedan tidigare. Sekundärdata har använts från litteraturstudierna 

och dokumentgranskning av befintliga dokument på Ringhals.  

I figur 3.2 beskriver författaren hur arbetat under examensarbetet praktiskt har gått till. 

Datainsamlingen av primärdata delades in i fem delområden: observationer vid respektive metod 

av internrevisioner och intervjuer med respektive internrevisionsgrupp samt benchmarking av ett 

annat företag. 

 

Planera

GörStudera

Lär Planera

GörStudera

Lär
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Figur 3.2: Examensarbetets arbetsgång under hösten 2007 och våren 2008 

Förbättringscykeln anpassades till examensarbetes arbetsgång enligt följande sätt vid de fem 

delområden i examensarbetet: 

 I planera-fasen har författaren planerat vad som ska studeras och hur.  

 I gör-fasen har författaren samlat in data och information genom intervjuerna, 

observationerna och benchmarking.  

 I studera-fasen har insamlad data analyserats.  

 I lär-fasen har förbättringsförslag tagits fram utifrån intervjuerna, observationerna och 

benchmarking som författaren har gjort under examensarbetets gång. 

 

3.4.1 Litteraturstudie, dokumentgranskning och 
rapportskrivning 

Litteraturstudie gjordes på Campusbiblioteket i Varberg, Varbergs bibliotek och Luleå 

universitetsbibliotek under hela examensarbetets gång. Med hjälp av fjärrlån har författaren haft 

tillgång till litteratur från andra forskningsbibliotek i Sverige. Syftet med litteraturstudien har 

varit att ta del av den litteratur som finns om ämnet revisionsteknik, kvalitet, de olika ISO-

standarderna inom kvalitet och miljö, krav från myndigheten SKI om att revisioner genomförs på 

kärntekniska anläggningar, samt metodteori. Exempel på sökord som har används vid 

litteraturstudie har varit forskningsmetodik, fallstudie, kvalitetsrevision, miljörevision och 

intervju.  

Dokumentgranskning av olika interna dokument inom Ringhals organisation har studerats för att 

få kunskap om verksamheten som bedrivs. Författaren har främst studerat Ringhals 

ledningssystem och tittat på dokumenten som tar upp krav om internrevisioner. Litteraturstudie, 

dokumentgranskning och rapportskrivning har pågått under hela perioden som examensarbetet 

har utförts. 
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3.4.2 Observationer  

Kylén (2004) förklarar att observationer är den mest grundläggande metoden för att ta reda på 

vad som händer i nuläget. Kylén (2004) beskriver två typer av observationer, planerade och 

oplanerade. Vem som gör en observation kan enligt Kylén (2004) fördelas i två typer, 

utomstående och deltagande observatör.  

Författaren deltog som utomstående observatör vid två internrevisioner på Ringhals, en inom 

vardera metod bottom-up och top-down. Vid observationen av bottom-up-metoden studerade 

författaren internrevisionen från det att revisionsgruppen i bottom-up-internrevisionen träffades 

första gång till att resultatet av internrevisionen presenterades för den reviderade verksamheten 

vid slutmötet. De två första veckorna deltog författaren i förberedande möten inför 

internrevisionen och studerade interna dokument för att kunna deltaga som observatör under de 

nästkommande två veckorna som internrevisionen pågick i den reviderade organisationen. Efter 

att internrevisionen avslutades deltog författaren i analysen av observationerna som gjordes i 

samband med internrevisionen under en vecka och vid slutmötet. 

Top-down-metoden observerade författaren under de tre dagarna revisionsgruppen utförde 

intervjuer och observationer i den reviderade verksamheten samt vid slutmötet en vecka senare. 

Författaren hade på egen hand läst igenom de instruktioner och dokument som ingick i 

dokumentgranskningen. Författaren skulle ha deltagit i två planeringsträffar inför internrevisionen 

men vid båda tillfällena hade revisorerna korta avstämningsmöten i samband med andra möten då 

de träffades. Därför närvarade inte författaren, utan fick fortlöpande information av 

revisionsgruppen om förberedelsen inför internrevisionen. 

Processkartläggning 

Revisionsprocessen kan ses som en process i ledningsprocessen för att hitta 

förbättringsmöjligheter i organisationen och fastställa att organisationen arbetar på det sätt som 

ledningen har beslutat, se kap 2.1.1. Data från observationerna och data från 

dokumentgranskningen av instruktionen till internrevisionen analyserade författaren genom att 

skriva ner aktiviteterna på post-it-lappar och med hjälp av lapparna bilda ett flödesschema, vilket 

resulterade i processkärtläggning av metoderna bottom-up och top-down. Processkartläggningen 

gjordes för att få en helhetsbild av vilka aktiviteter som ingår i respektive metod.  

Vid processkartläggningen av de två metoderna bottom-up och top-down valde författaren att 

bara använda två symboler samt pilar som sammanbinder de olika aktiviteterna och dokument 

som upprättas i samband med internrevisionerna. Författaren valde att bara använda dessa två 

symboler då dessa är väletablerade. Att använda flera olika symboler som inte alla är införstådda 

med gör flödesschemat eller processkartan svårläst, tycker författaren.  

3.4.3 Intervjuer  

Dahmström (2005) delar in intervjuer i två typer, besöksintervjuer och telefonintervjuer. 

Besöksintervjuer sker oftast hos respondenten. Telefonintervjuer får inte vara allt för långa då 

intresset hos den intervjuade minskar med tiden då inte parterna ser varandra. 

Kylén (2004) beskriver att en intervju kan vara öppen eller styrd. Vid en styrd intervju finns 

färdiga intervjufrågor framtagna av den som utför intervjun. Vid en öppen intervju får den som 

utfrågas berätta fritt om ett visst område och intervjun får fram vad den intervjuade personen 

tycker är viktigt i området. Kylén (2004) delar in intervjuundersökningar i parintervju, 
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gruppintervju, inbokade sammanträden och omväxlande par- och gruppintervju. I parintervjuer 

närvarar en respondent och intervjuaren.  

Kylén (2004) beskriver i sex steg hur en intervju kan planeras. Kylén (2004) kallar modellen för 

trattmodellen. Stegen är öppning, fri berättelse, precisering, kontroll, information och avslutning. 

Vid intervjuer där flera olika frågeområden ska ingå behövs flera ingångar med fri berättelse. Vid 

genomförande av intervju frångås ofta mallen men den finns med som stöd vid tillfället för 

intervjuaren. 

Författaren intervjuade de båda revisionsgruppera som medverkade i de två internrevisionerna 

som författaren gjorde observationer på. Intervjuerna syfte var att få individernas enskilda åsikter 

om hur arbetet hade fungerat och få fram deras förbättringsförslag. 

Intervjuerna genomfördes som parintervjuer, enligt Kylén (2004) under en timme. Författaren 

hade inför intervjuerna tagit fram en intervjumall, se bilaga 2. Mallen byggdes upp med hjälp av 

trattmodellen som Kylén (2004) beskriver. Frågorna fick vid varje intervju anpassas efter rollerna 

personen hade i revisionsgruppen. Sammantaget gjordes nio intervjuer med personer från de två 

revisionsgrupperna. Både besöks- och telefonintervjuer användes. Författaren förde anteckningar 

i samband med intervjuerna och direkt efteråt renskrev författaren varje intervju.  

Vad gäller de sju intervjuerna som genomfördes för bottom-up är de sammanfattade i två olika 

avsnitt, revisionsledarens respektive revisonsgruppens. Detta då intervjun med revisionsledaren i 

internrevisionen innehåller mycket om planering av internrevisioner, tillsättning av 

revisionsgrupper och förbättringsmöjligheter. I de andra sex intervjuerna med revisionsgruppen 

blev fokus hur internrevisionen hade utförts och om förbättringsmöjligheter i arbetssättet.  

Vid intervjuerna av de två i revisionsgruppen som arbetade med top-down-metoden framkom det 

att de hade en mer jämställd roll vid planering och genomförande av internrevisionen. Därför 

valde författaren att sammanställa deras intervjuer till en gemensam text. 

3.4.4  Jämförelse av metoderna 

Genom att jämföra resultaten av observationer och intervjuer har likheter och skillnader 

framkommit mellan bottom-up och top-down metoderna. Dessa likheter och skillnader 

presenteras i kap 7. 

3.4.5 Benchmarking  

Benchmarking eller, som Bergman och Klefsjö (2001) benämner det, processjämförelse är när ett 

företag bestämmer sig för att lära sig av andra företag eller organisationer. Foster (2003 s. 505) 

beskriver benchmarking med ”The process of finding a company that is superior in a particular 

area, studying what it does, and gathering ideas for improving one’s own operation in that area”.  

Kunskapen om hur de andra svenska kärnkraftverken utför internrevisioner är känt på Ringhals 

då kärnkraftsbranschen har samarbete i olika grupper och delar med sig av sina kunskaper. I 

samråd med handledaren Marie-Louice Andersson på Ringhals valdes därför att studera en annan 

bransch för att få kunskap om hur den branschen genomför internrevisioner. Detta för att finna 

ytterligare förbättringsförslag som kärnkraftsbranschen och då specifikt Ringhals kan ta till sig. 

Författaren kontaktade det närliggande företaget Södra Cell Värö och fick möjlighet att göra en 

processjämförelse. Benchmarkingen behandlar hur internrevisionsverksamheten är uppbyggd 
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inom företaget. Författaren fick ta del av Södra Cell Värös rutiner över internrevisioner samt 

möjlighet att fråga företagets ansvariga Anita Fritzon.  

Till skillnad från utförda studier på Ringhals har alltså författaren ej haft möjlighet att följa en 

internrevision på Södra Cell Värö. Författaren har genomfört en dokumentgranskning av Södra 

Cell Värös rutiner över internrevisioner. Likheter och olikheterna mellan Ringhals och Södra Cell 

Värö internrevisionsverksamhet har på så sätt kunnat tas fram i syfte att finna förbättringsförslag 

för metoderna inom Ringhals.  

3.4.6 Förbättringsförslag 

Från observationerna, intervjuerna och benchmarkingen har förbättringsförslagen framkommit i 

utförandet av internrevisioner för de två metoderna bottom-up och top-down, och allmänt hur 

internrevisionsverksamheten kan genomföras i organisationer och företag. Förbättringsförslagen 

presenteras i kap 9 där de också kopplas till den litteratur som finns i ämnet. 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Patel och Tebelius (1987) förklarar reliabilitet med pålitligheten hos undersökning och validitet 

med överensstämmelsen. Bell (2006) förklarar reliabilitet med att resultatet ska vara lika vid 

skilda tidpunkter med hjälp av samma tillvägagångssätt eller instrument, om även allt annat är 

samma. Patel och Tebelius (1987) ger exempel på hur reliabilitet kan undersökas vid 

observationer. Pålitligheten säkerställes om två personer observerar samma sak vid samma 

tidpunkt. Ett mått på reliabilitet är om de två observatörerna har kommit fram till samma sak eller 

ej. Patel och Tebelius (1987) beskriver att validitet är när man kontrollerar att det som mäts 

faktiskt överensstämmer med det som efterstävas att mätas i undersökningen. Vid intervjuer kan 

man kontrollera de verbala uttalandena mot direkta observationer och mot officiella data, samt 

genom att ställa kontrollfrågor.  

Foster (2003) använder en piltavla för att förklara begreppen reliabilitet och validitet tillsammans, 

se figur 3.3. Vid hög reliabilitet är träffarna väl samlade på tavlan. Validitet mäter om träffen har 

kommit mitt i piltavlan. Då träffarna är jämt utsprida över hela träffbilden på piltavlan blir 

validiteten hög eftersom medelvärdet av träffarna blir i centrum av tavlan, medan reliabilitet är 

låg eftersom träffarna ej är samlade. Är träffarna bara på ena delen av tavlan blir inte medelvärdet 

mitt i centrum och då är validiteten låg och även reliabiliteten låg.  

Figur 3.3: Reliabilitet och validitet, fritt gjord efter Foster (2003, s. 146) 

 

Arbetets reliabilitet och validitet diskuteras i kap 11. 
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4 FÖRETAGSBESKRIVNING 

 
Kapitlet innehåller en beskrivning av Ringhals AB och The World Association of Nuclear 

Operators.  

 
 

4.1 Ringhals AB 

Ringhals AB är inte bara Sveriges, utan Nordens, största kärnkraftverk. Ringhals AB består av 

fyra fristående produktionsenheter. I dagligt tal kallas dessa för block. En produktionsenhet består 

av en kärnreaktor, två turbiner och två generatorer. Totalt producerar Ringhals AB cirka 20 

procent av Sveriges el, vilket motsvarar cirka 28 TWh (Ringhals, 2006). Förutom Ringhals fyra 

block finns det två andra kärnkraftverk i drift i Sverige: Forsmark och Oskarshamn, med vardera 

tre block. Framtill 1999 respektive 2005 fanns det två block i drift i Barsebäck. Genom ett 

politiskt beslut stängdes Barsebäck, och blocken har tagits ur drift. Totalt finns det tio reaktorer i 

drift under 2007 (Svensk Energi, 2005). 

Ringhals AB ägs av Vattenfall AB till 70,4 procent och E.ON Kärnkraft Sverige AB äger 

resterande del i företaget (Ringhals, 2006). Ringhals AB:s vision och affärsidé är följande 

(Ringhals, 2008): 

Vision 

”Ringhals AB skall vara ett av de ledande kärnkraftverken i Europa”. 

Affärsidé 

”Vår affärsidé är att säkert och miljöriktigt producera den el som efterfrågas. Produktionen ska 

vara konkurrenskraftig och uthållig”. 

Ringhals AB hade 1440 egna anställda 2007, och 300 konsulter och entreprenörer på årsbasis 

2006. Under revisionsavställningar på sommarhalvåret tillkommer ett tusental personer (Ringhals 

2007a). Ringhals organisation är uppbyggt med fyra produktionsenheter, fyra tekniska områden, 

fem administrativa områden, samt en VD-stab och en avdelning med controllingansvar inom 

säkerhet och miljö (Ringhals, 2007b). 

4.1.1 Ringhals historia 

Ringhals började byggas 1969 på Väröhalvön, två mil från Varberg på Västkusten. Den 1 maj 

1975 startade Ringhals 2 med kommersiell drift, åtta månader senare den 1 januari 1976 togs 

Ringhals 1 i drift. Ringhals 3 stod klart 1977, men beroende på oklarheter kring hur avfallet 

skulle hanteras och slutförvaras, fick inte Ringhals 3 klartecken att starta innan den 27 mars 1979 

från SKI. Dagen efter skedde olyckan i Harrisburg, USA. Detta ledde till att en 

kärnkraftomröstning genomfördes i Sverige 1980. Därför dröjde det tills september 1981 innan 

Ringhals 3 startades. I november 1983 kom Ringhals 4 i kommersiell drift (Ringhals, 2006). 
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4.1.2 Bakgrund till internrevisioner på Ringhals 

Den första kvalitetsrevisionen genomfördes på Ringhals i november 1984. Revisionen 

behandlade upphandlingsrutiner på inköpsavdelningen. År 1985 var revisionsomfattningen fyra 

revisioner. Förebilden för kvalitetsrevisionerna var amerikanska lagen 10CFR50 Appendix B. 

Lagen hade ett avsnitt som beskrev tillvägagångssättet för kvalitetsrevisioner. Arbetssättet 

utvecklades i standarden ANSI/ASME N45.2.12 Requirements of Auditing of QA Programs for 

Nuclear Power Plants, framtagen av American National Standards Institute och The American 

Society for Mechanical Engineers (Fernström och Wiegert, 2008).  

Ringhals första kvalitetsrevisorer utbildades på Malcolm Baldrige Institute i USA och därefter 

genom konsultföretag i Sverige. Kraven på en revisor framgick i ANSI/ASME N45.2.23-1978, 

Qualification of QA Program Audit Personnel for Nuclear Power Plants. De första åren arbetade 

fyra personer på heltid med att ta fram Ringhals första kvalitetshandbok del B och att göra 

kvalitetsrevisioner. Kvalitetshandboken, del A, tog upp Vattenfalls krav på kvalitetssäkring inom 

kärnteknikområdet och del B beskrev Ringhals rutiner för att tillämpa kraven. Senare har 

revisorsrollen övergått till att vara en bisyssla till det ordinarie arbetet på Ringhals (Fernström och 

Wiegert, 2008).  

Ringhals är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 1998 och EMAS-registrerat sedan 1999. 

Under 2006 blev Ringhals, som första kärnkraftverk i Sverige, godkänt enligt OHSAS 18001, 

standard för hälsa och säkerhet och Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete, 

AFS 2001:1 (Ringhals, 2007a). 

Ringhals genomför internrevisioner enligt två metoder. Metoderna beskrivs i Ringhals Intern 

instruktion Internrevision (Ringhals, 2007c) enligt följande: ” Bottom-up metoden är lämpligast 

att använda vid revision av verksamheten så som den bedrivs i processerna och fokus är att hitta 

möjligheter till förbättringar. Top-down metoden är lämpligast att använda då man vill verifiera 

uppfyllelse av krav och då fokus är på rutinerna så som de är dokumenterade.” 

4.2 The World Association of Nuclear Operators 

När Tjernobylolyckan inträffade den 26 april 1986 förstod världens kärnkraftaktörer att olyckan 

hade skadat hela branschen och en liknande olycka måste förhindras i framtiden. 1989 bildas The 

World Association of Nuclear Operators, WANO (WANO, 2007). Förebilden för WANO är 

Institute of Nuclear Power Operations, INPO, vilken är en organisation för kärnkraftaktörerna i 

USA. INPO bildades efter olyckan på Three Mile Island utanför Harrisburg i den 28 mars 1979 

(INPO, 2007).  

WANO riktar sin verksamhet till alla kärnkraftsaktörer i världen och är politiskt, statligt och 

kommersiellt obunden. I november 2007 var 36 länder medlemmar i WANO. Sverige 

representeras av Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB och USA representeras av INPO (WANO, 

2007). 

WANO:s mission/vision är följande (WANO, 2007): 

 

”To maximise the safety and reliability of the operation of nuclear power plants by exchanging 

information and encouraging communication, comparison and emulation amongst its members”.  
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Planera Genomförandet 

FörberedelseFörberedelse

Utbildning och Möte Avstämningsmöte Planera Genomförandet 

FörberedelseFörberedelse

Utbildning och Möte Avstämningsmöte 

5 RESULTAT AV OBSERVATIONER 

 
Kapitlet innehåller resultat av observationerna som författaren gjorde av de två metoderna för 

internrevisioner vid Ringhals. De två metoderna benämns ”bottom-up” och ”top-down”.  

 
 

5.1 Internrevision enligt bottom-up-metoden 

Bakgrunden till bottom-up-metoden finns i Teoretisk referensram kap 2.4.1. Beskrivning av hur 

observationerna gjordes finns i Metodbeskrivningen kap 3.4.2. Bottom-up-metoden har 

författaren studerat närmare vid Ringhals under en internrevision när metoden användes. Hela 

processkartan av bottom-up-metoden finns i bilaga 3, där även dokumentgranskning av Intern 

instruktion Internrevision (Ringhals, 2007c) har ingått som faktaunderlag. Nedan redovisas de 

delar av bottom-up-metoden som författaren har deltagit i och kunnat observera. Texten i kap 

5.1.1 till 5.1.3 beskriver tillvägagångssättet vid en internrevision med bottom-up-metoden. 

5.1.1 Förberedelse 

I figur 5.1 visas de aktiviteter i förberedelsen som författaren studerat under bottom-up-

revisionen. Författaren deltog i tre möten med revisionsgruppen inför revisionen. Under dessa 

möten träffades revisionsgruppen för att planera revisionen och få utbildning av metoden bottom-

up som har används vid processrevisionerna under 2000-talet vid Ringhals.  

 

 

 

 

 

Figur 5.1: Visar förberedelseprocessen vid bottom-up-metoden  

Utbildning och möte 

Revisionsgruppen på sju personer träffades första gången två och en halv vecka innan 

internrevisionen startade i verksamheten. Ansvarig för mötena var revisionsledaren och den 

administrativa revisorn, vars roll är att vara ett bollblank till revisionsledaren. Träffarna var 

fördelade på två tillfällen under en och en halv dag. Revisionsgruppen fick utbildning i metoden 

bottom-up och hur observationsrapporterna ska skrivas. På mötet tipsades det om vilka 

instruktioner och WANO-dokument som var viktiga studera inför internrevisionen.  
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Från utbildningen fick revisionsgruppen med sig 15 praktiska råd att följa vid arbete som revisor i 

en bottom-up-revision: 

1. Verifiera att verksamheten fungerar (enligt krav och normer). 

2. Oberoende, fristående ställning. (Med detta menas att inte ha arbetat i den granskade 

verksamheten de senaste sex månaderna, fast ibland behövs sakkunskap till gruppen och 

då görs undantag.) 

3. Objektiv – fakta, ej tyckanden. (Ibland finns tyckande med i observationsrapporterna, men 

det särskiljs med hjälp av kursiv stil. Vid tyckanden; fråga efter konkreta exempel för att 

få fakta istället för tyckanden.) 

4. Pålästa/insatta (förberedda). 

5. Viktigt att inte störa den ordinarie verksamheten.  

6. Tala om syfte med internrevisionen för varje individ som blir granskad, för att få en 

förståelse för varför internrevisioner görs.  

7. Revisorerna ska inte störa eller ställa frågor under arbetets gång, om det hindrar personen 

i arbetet, utan vänta till arbetet är klart och ta frågorna då. 

8. Vid fara för personskada har revisorerna ansvar att ingripa direkt. 

9. Ta med anteckningsmaterial under revisionen. 

10. Ta med kamera för att dokumentera observationerna. 

11. Anteckna alltid den exakta platsen där observationen gjorts, vilket är lätt att glömma.  

12. Begär att få konkreta exempel på vad personen berättar om, för att säkerhetsställa att det 

är fakta. Fråga efter en kopia om det finns dokumenterat. 

13. Revisorerna skall granska den dokumentation eller skriftliga förebild som personalen har 

med sig vid arbetet. 

14. Kontrollera att dokumenten är uppdaterade enligt gällande rutiner. 

15. Avsluta alla intervjuer med en sammanfattning av det som har kommit fram för att 

säkerhetsställa att revisorerna har uppfattat rätt. 

Planera genomförandet 

Revisionsgruppen delades upp i två grupper under en eftermiddag för att planera genomförandet 

av internrevisionen utifrån den revisionsspecifikationen som var framtagen för den enskilda 

internrevisionen. En grupp fick ansvar att planera intervjuer och den andra gruppen planerade vad 

som skulle studeras närmare vid observationer av praktiskt arbete. Planeringsarbetet fortsatte 

under de två veckorna som var kvar till internrevisionens början genom att bland annat boka 

intervjuer, och en av grupperna hade ett telefonmöte angående planeringen av observationer av 

praktiskt arbete.  
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Avstämningsmöte 

Veckan innan internrevisionen började träffades revisionsgruppen igen för ett avstämningsmöte 

på två timmar. Revisionsledaren hade en kort repetition av det som togs upp vid 

utbildningstillfället. Planeringen stämdes av inför revisionen och det bestämdes vad 

revisionsgruppen skulle börja med första dagen i den reviderade verksamheten.  

Vid internrevisionen var det inte inplanerat något startmöte ihop med den reviderade 

verksamheten. Informationen som tas upp på ett startmöte hade gått ut tidigare till den reviderade 

organisationen.  

5.1.2 Genomförande 

I figur 5.2 beskrivs hur internrevisionen gick till när revisorerna var ute i den reviderade 

verksamheten under bottom-up-internrevisionen.  

Figur 5.2: Visar genomförandeprocessen vid bottom-up-metoden  

Observationer 

Revisionsgruppen hade inte något bestämt schema när observationerna skulle ske. Revisorerna 

planerade själv sin tid efter sitt ordinarie arbete som också skulle fungera vid sidan av 

internrevisionens arbete. 

Vid observationer följde revisorerna med anställda i den reviderade verksamheten när de utförde 

sitt ordinarie arbete. Revisorerna tittade på om den skriftliga instruktionen som beskrev vad som 

skulle göras följdes, om det framgick tydligt i instruktionen hur och vad som skulle göras, om de 

anställda använde rätt utrustning och om den skyddsutrustning som krävdes användes.  

Andra typer av observationer var att observera möten och inspektioner av ordningen i lokalerna 

som den reviderade verksamheten använde. Revisorerna utföra observationer enskilt eller 

tillsammans med andra revisorer.  

Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes med personer som har kontorsarbeten och ledningsbefattningar. 

Revisionsgruppen avslutade intervjuerna med att intervjua den ansvariga chefen för den 

reviderade verksamheten. Merparten av intervjuerna var bokade i förväg men det förekom att 

revisorerna frågade om de fick ställa några frågor/intervjua personen nu eller om man fick 

återkomma när personen hade tid. De bokade intervjuerna var planerade till en timme men 

utfallet kunde bli en timme och en kvart. De mer spontana intervjuerna kunde ta från en kvart till 
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en timme. Två revisorer närvarade oftast vid intervjuerna och vid några tillfällen genomfördes 

intervjuer med en revisor. 

Frågorna som revisorerna hade berodde på personens arbetsuppgifter. Om personerna hade 

ledningsansvar för personalen fick de frågor angående det revisorerna hade sett vid 

observationerna. Personen förklarade varför inte resurser och åtgärder var införda för att lösa 

problemet eller varför inte personalen följde de rutiner som fanns framtagna för verksamheten. 

Vid några bokade intervjutillfällen förekom det på morgonen att revisionsledaren inte visste vem 

som skulle göra intervjuerna. Vid ett tillfälle visste inte revisionsledaren tio minuter innan 

intervjun började om den andra revisorn kunde närvara. Vid ett tillfälle fick revisorerna börja med 

att prata sig samman utanför intervjupersonens rum. 

Skriva observationsrapporter 

Revisorerna fokuserade på att hitta förbättringspunkter vid observationer och intervjuer. 

Förbättringspunkterna eller som de kallades på Ringhals observationspunkterna sammanställde 

revisorerna i observationsrapporterna, se bilaga 4. En intervju eller ett observationstillfälle blev 

en observationsrapport och under intervju eller observationstillfälle framkom det många 

observationspunkter. Alla observationer och intervjuer dokumenterades inte eftersom det inte 

framkom några förbättringspunkter. 

Skrivandet av observationsrapporter gjordes med hjälp av de anteckningar som revisorerna gjorde 

under observationen och med hjälp av fotografier som togs i samband med observationerna. Det 

var viktigt att beskriva observationen utförligt. Det räckte inte med att skriva att det var skräpigt i 

rummet utan en bättre beskrivning var följande: Vid platsen (ett rumsnummer) ligger 

kvarlämnade verktyg, två träpallar och fem oljeindränkta trasor. Dessutom är golvytan 

nedsmutsad. 

För att ytterligare öka förståelsen beskrev revisorn de risker som han/hon hade sett i varje 

observationspunk med ”detta innebär”. Exempel på ovannämnd punkt: Detta innebär en 

snubbelrisk, medför en förhöjd brandbelastning samt sänker den allmänna kvalitetsstandarden. 

I varje observationsrapport beskrevs även bakgrunden till vad som var observerat, vilken typ av 

aktivitet observationen utfördes under, och under vilka förutsättningar observationen gjordes. 

Detta för att läsaren av observationsrapporten skulle få en förstå vad som var observerat och 

under vilka föresättningar.  

Uppföljning av observationer 

Revisorerna gjorde uppföljning av observationer när det återkom till samma plats senare under 

internrevisionen. Uppföljning av observationer ägde även rum i samband med skrivandet av 

observationsrapporter eller vid intervjuer med ledningspersonal. Svar och fakta kunde då ges om 

bakomliggande orsak till observationen.  

Gruppmöten 

Revisionsgruppen träffades tre gånger i veckan under de två veckorna som gruppen var ute i den 

reviderade verksamheten. Gruppmötena var planerade till 30 minuter under måndags-, onsdags- 

och fredagseftermiddagarna. Syftet med gruppmöten var att dela med sig av sina iakttagelser till 

resten av gruppen samt att planera kommande aktiviteter som var intressanta att studera. 

Revisorerna arbetade fritt och oftast jobbade de en och en. Kontaktmannen från den reviderade 
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verksamheten medverkade under dessa möten för att undvika missuppfattningar och för att det 

ska finnas direkt kontakt mellan den reviderade verksamheten och revisionsgruppen. 

Under den första veckan fick alla närvarande revisorer prata fritt om vad de hade gjort och vad de 

hade planerat för nästa dag. Mötena varade längre än 30 minuter. Andra veckan var mötena mer 

styrda då en agenda infördes med tre punkter:  

 Det mest intressanta att dela med teamet! 

 Sammanfattade intryck. 

 ”Imorgon”. 

 

Varje deltagare fick två minuter per punkt, för att mötestiden skulle hållas. 

5.1.3 Sammanställning 

I figur 5.3 visas de olika aktiviteter i analysarbetet vid en bottom-up-revision. Analysmötet 

genomfördes två arbetsdagar efter att sista observationen gjordes i den reviderade verksamheten. 

På sista gruppmötet, samma dag som revisionen avslutades, fick revisionsgruppen veta hur 

analysen skulle gå till. Detta hade varit oklart eftersom den administrativa revisorn och 

revisionsledaren hade haft olika syn på hur analysmötet skulle genomföras. Frågan var om det 

skulle göras med hjälp av ett modifierat släktskapsdiagram eller med en gemensam diskussion i 

gruppen. Analysen genomfördes med liknade metod som används vid framtagning av 

släktskapsdiagram se beskrivning i kap 2.4.1.  

Figur 5.3: Visar sammanställningsprossesen vid bottom-up-metoden  

Förarbete inför analysmötet 

Revisiongruppen delades upp i tre grupper med ansvar att leta upp fakta inom tre områden. 

Grupperna fick dela upp alla observationsrapporterna mellan sig, så att inte dubbelarbete utfördes. 

Det rekommenderades att gruppen skulle lästa alla rapporter, för att ha en helhetsbild av alla 

observationer till analysmötet. Detta hade även rekommenderats på tidigare gruppmöten.  

Vid läsandet av observationsrapporterna skrev revisorerna ned de viktigaste 

observationspunkterna på post-it-lappar. På lapparna skrevs en kort förklarade text över 

observationen samt hänvisning till observationsnummer som identifiering. Exempel: Bristande 

skyltning av rummet/lokalen (5-9). Numret hänvisar till observationsrapport och 

observationspunkt, d.v.s. observationsrapport 5, punkt 9. 

Analysmötet 

Revisionsgruppen arbetade i samma tre grupper under analysmöte som inför analysmötet. Post-it-

lapparna som revisionsgruppen hade skrivet inför analysen grupperades ihop, där liknade 
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observationer bildade egna kolumn i diagrammet. Föregående exempel med Bristande skyltning 

av rummet/lokalen hittades i tre olika observationsrapporter blev då en egen kolumn i 

diagrammet. De tre grupperna dela även i sin tur upp lapparna så de bildade flera 

släktskapsdiagram. Med varje släktskapsdiagram som grund bildas ett första utkast till 

förbättringsområde. Förbättringsområden kallas på Ringhals för ”area for improvement” (AFI).  

Sammanställa resultatet från analysen 

När revisorerna sammanställde resultatet från analysen i förbättringsområden inleds 

förbättringsområdet med en titel och kravreferens. Därefter beskrevs vad revisionsgruppen hade 

observerat. Sist redovisades vad observationen grundades på. Det senare beskrevs enligt följande 

exempel: Bristande skyltning av rummet/lokalen (5-9, 10-6, 35-2), där numreringen hänvisade 

tillbaka till respektive observationsrapport och observationspunkt. 

Förbättringsområdena klassificeras av revisionsgruppen mot gällande instruktioner för 

verksamheten som revideras. Ringhals använder två nivåer gällande förbättringsområden; 

avvikelse respektive förbättringsmöjlighet. Varje funnet förbättringsområde kategoriseras inför 

slutmötet. Dessutom kan bra rutiner lyftas fram på slutmötet och i slutrapporten om sådana är 

funna under internrevisionen.  

Slutmöte 

Syftet med ett slutmöte är presentera resultatet av internrevisionen. Revisionsgruppen och den 

reviderade verksamheten får också möjlighet att diskutera utförandet och resultatet av 

internrevisionen. Slutmötet var en vecka efter att granskningen i den reviderade verksamheten 

avslutats. Närvarade gjorde de ansvariga personer i den reviderade verksamheten och 

revisionsgruppen. Revisionsgruppen presenterade resultaten med hjälp av de nio 

förbättringsområdena och tio bra rutiner som var framtagna vid analysmötet.  

Revisionsgruppen berättade om de observationer som gruppen hade sett, tog fram konkreta 

exempel och visade fotografier tagna under revisionen för att tydliggöra resultatet. Mötet var 

planerat att vara i en timme men varade i 80 minuter. Därför fick några av åhörarna gå innan 

mötet var avslutat.  

Den reviderade verksamheten frågade revisionsgruppen om revisionsgruppen tillrättavisar 

enskilda personer vid felaktiga beteenden. Revisionsledaren berättade att det inte är gruppens 

uppgift, utan att gruppen ska bilda en uppfattning om hur anläggningen sköts i det dagliga arbetet. 

För att göra detta måste revisor kunna göra uppföljningar om händelser har felanmälts eller annan 

åtgärd blev insatt. Därför kan inte revisorerna diskutera varje enskild observation direkt med 

berörd part. Däremot är revisorerna skyldiga att ingripa vid direkt personfara berättade 

revisionsledaren.  

Rapport 

Efter slutmötet började arbetet att skriva ihop resultatet till en rapport och därefter delge detta till 

den reviderade verksamheten och andra berörda parter. Rapporten var klar en månad efter 

slutmötet. Den reviderade verksamheten fick fem veckor på sig att svara på rapporten och 

bestämma om det skulle genomföras ett möte där den reviderade verksamheten tar reda på 

grundorsaken till förbättringsmöjligheten.  
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5.2 Internrevision enligt top-down-metoden 

Beskrivning av top-down-metoden eller ISO-metoden finns i kap 2.4.2. Beskrivning av hur 

observationerna gjordes finns i Metodbeskrivningen kap 3.4.2. Observationerna i samband med 

internrevisionen och dokumentgranskningen av Intern instruktion Internrevision (Ringhals, 

2007c) låg till grund för en processkartläggning av top-down-metoden. Hela processkartan av 

top-down-metoden finns i bilaga 3. 

Delar av internrevisionen var en gemensam revision på engelska, kallad ”joint audit”, mellan 

Ringhals och en samarbetspartner. Samarbetspartnern gjorde en andrapartsrevision av Ringhals. 

Ringhals gjorde en förstapartsrevision inom samma område. I revisionsgruppen ingick fyra 

utbildade ISO-revisorer, två från samarbetsparten och två från Ringhals.  

5.2.1 Förberedelse 

I revisionsspecifikationen bestäms syftet och vilka områden inom den reviderade verksamheten 

som ska revideras närmare. Tidpunkt för att genomföra revisionen bestämdes med en gemensam 

diskussion mellan revisionsgruppen och den reviderade verksamheten. En revisionsplan enligt 

ISO 9000 betydelse togs fram, på Ringhals kallas revisionsplan för revisionsprogram. I bilaga 1 

finns ISO:s definition på revisionsplan och revisionsprogram. I revisionsplanen ingår att planera 

in intervjuer, företagsbesök och praktiska saker som lunch och fika. På detta sätt planeras en 

internrevision enligt top-down grundligt när alla intervjupersoner bokas in i förväg. 

Revisionsgruppen planerade löpande internrevisionen under två månader när 

revisionsspecifikationen togs fram och intervjuer bokades in med lämplig personal med anvisning 

till det fokus internrevisionen hade. Revisionsgruppen genomförde dokumentgranskning på 

instruktioner och ledningsdokument berörande den reviderade verksamheten innan 

internrevisionen startade i den reviderade verksamheten.  

5.2.2 Genomförande 

I figur 5.4 beskrivs genomförandet av en top-down-internrevision när revisionsgruppen är ute i 

den reviderade verksamheten. Tidsperioden, från startmöte till slutmöte, var en vecka under den 

internrevision som författaren studerade. 

 

 

 

Figur 5.4: Visar genomförandeprocessen vid top-down-metoden 

Startmöte 

Internrevisionen började med ett startmöte, där syftet och programmet presenterades. En 

missuppfattning uppstod direkt vid startmötets början mellan revisionsgruppen och den 

reviderade verksamheten. Vem skulle närvara på startmötet? Är startmötet bara för 

revisionsgruppen eller för både revisionsgruppen och den reviderade verksamheten? 

Revisionsledaren förklarade att det var meningen att alla som var involverade i internrevisionen 

skulle närvara på startmötet och bad om ursäkt för att det inte klart framgick i programmet. På 
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mötet deltog fem personer från den reviderade verksamheten som skulle medverka under första 

dagen. Däremot deltog inga intervjupersoner från andra och tredje dagen. 

Revisionsspecifikationen var grunden till de områden som skulle revideras under 

internrevisionen. I begränsad form kunde andra områden komma att ingå i revisionen. 

Revisionsgruppen hade önskemål om att någon från den reviderade verksamheten fanns 

tillgänglig när revisionsgruppen skulle sammanställa första dagens intervjuer ifall 

revisionsgruppen hade frågetecken som behövdes få svar på. 

Intervjuer 

Intervjuerna började med att enhetschefen för den reviderade verksamheten presenterade 

Ringhals organisation och den egna verksamheten. Dessutom medverkade tre personer till från 

den reviderade verksamheten. I början var dialogen mest mellan intervjupersonerna från den 

reviderade verksamheten och samarbetspartens revisorer. Internrevisorerna var mest åhörare; 

endast enstaka saker förtydligade de. På slutet övergick frågorna mer till internrevisorerna. De 

ställde frågar om föregående års internrevisionspunkter och dokumentgranskning, och aktuella 

instruktioner m.m. Under andra intervjutillfället pratade tre ingenjörer (dessa hade suttit med vid 

den tidigare intervjun) om det pratiska arbetet inom den reviderade verksamheten.  

Andra dagen fortsatte intervjuerna. Revisorerna fick se ett dataprogram som den reviderade 

verksamheten använder. Under en pågående intervju ringde nästa intervjuperson och meddelade 

förhinder att närvara och följden blev att den pågående intervjun fortsatte längre än planerat. 

Internrevisionens andra huvudområde reviderades efter en och en halv dag, med bara Ringhals 

två revisorer närvarande. Två av intervjupersonerna hade intervjuats tidigare under 

internrevisionen. Intervjuerna behandlade bland annat hur samarbetet med en entreprenadfirma 

fungerar. Andra intervjutillfället handlade om ledningssystemets uppbyggnad och vilket av de 

olika huvuddokument som ska ta upp interna och externa krav på det ämnesområde som 

reviderades. Ett exempel på fråga var ”vem ansvarar för att det reviderade området finns med i 

något huvuddokument?”. Intervjupersonerna tillhörde två andra avdelningar på Ringhals men har 

ansvaret för de dokument i ledningssystemet som berörde den reviderade verksamheten. 

De två sista intervjupersonerna under internrevisionen skulle ha varit med i verksamheter som 

”skapar produkter” till den reviderade verksamheten. Intervjuerna skulle ta upp hur 

verksamheterna samarbetar. Tyvärr kom inte en av personerna då en missuppfattning i bokning 

av intervjun hade skett. Personen som kom berättade om utbildning och ekonomifrågor gällande 

det reviderade området.  

Observationer 

Eftermiddagen första dagen genomfördes en rundvandring, där revisionsgruppen fick se hur det 

praktiska arbetet går till som den reviderade verksamheten ansvarar för. I rundvandringen deltog 

åtta personer, därav fyra revisorer, två från den reviderade verksamheten och en från en 

angränsande verksamhet samt författaren. Gruppen fick se den verksamhet som bedrevs inomhus. 

Revisionsgruppen fick inte se någon arbeta pratiskt under rundvandringen som berörde det 

reviderade området.  

Ringhals två egna revisorer avslutade internrevisionen med att göra en rundvandring i den 

reviderades utemiljö och prata med den person som dagligen jobbar med utemiljö. Från den 

reviderade verksamheten medverkade en person som ciceron, personen hade tidigare varit med 
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vid föregående rundvandring och blivit intervjuad flera gånger. Totalt hade personen medverkade 

under minst åtta timmer av totalt femton timmar aktiv granskning av verksamheten, då 

revisionsgruppen genomförde intervjuer och observationer.  

Diskutera revisionsiakttagelser 

Första dagen avslutades med att revisionsgruppen diskuterade igenom revisionsiakttagelserna 

från intervjuerna och rundvandringen. På slutet kom två från den reviderade verksamheten in och 

gruppen ställde några kompletteringsfrågor till personerna. Innan lunchen andra dagen fick 

revisionsgruppen tid till att sammanställa första delen av internrevisionen och därefter avsluta 

revisionen tillsammans med samarbetsparten. Andra dagen avslutade de två kvarvarande 

revisorerna med att diskutera iakttagelserna som hade kommit fram under andra dagens 

eftermiddag. 

Sammanställa revisionsiakttagelserna 

På eftermiddagen den tredje dagen sammanställdes resultat av revisionen inför slutmötet tre 

arbetsdagar senare. Avvikelser, förbättringsmöjligheter och bra rutiner diskuterades mellan de två 

revisorerna. De sökte efter fakta och krav som tillstyrkte avvikelserna och 

förbättringsmöjligheterna. Revisorerna kom fram till tre avvikelser, tre förbättringsmöjligheter, 

två bra rutiner samt tre punkter som behöver mer faktaunderlag för att kunna avgöras var de 

hörde hem någonstans. 

Uppföljning av revisionsiakttagelserna 

Revisorerna gjorde uppföljning på de avvikelser, förbättringsmöjligheter och frågeteckningen 

fram till slutmötet. Uppföljningar av revisionsiakttagelser gjordes även tidigare under 

internrevisionen. 

Slutmöte 

Slutmötet genomfördes veckan efter att revisionen startade. Närvarande var två revisorer och fem 

personer som hade medverkat i internrevisionen som intervjupersoner. En person från 

samarbetsparten medverkade via telefon. Revisionsledaren presenterade fyra avvikelser, sex 

förbättringsmöjligheter och två bra rutiner, en förändring sedan sammanställning veckan innan 

när mer fakta hade framkommit och även en förbättringsmöjlighet hade tillkommit. 

Samarbetsparten hade en förbättringsmöjlighet och en bra rutin till som revisionsledaren inte hade 

presenterat tidigare under slutmötet som godkändes av de reviderade. 

Mötesatmosfären var öppen och positiv under slutmötet. De från den reviderade verksamheten 

var medvetna om punkter som revisionsgruppen presenterade under slutmötet. De hade dock 

väntat sig fler synpunkter på deras behov att uppdatera instruktioner. Revisionsgruppen valde att 

skriva om detta i revisionsrapporten då de från den reviderade verksamheten redan var medvetna 

om problemet. På detta sätt är det dokumenterat inför nästa internrevision; syns det ingen 

förbättring då, blir det en avvikelse enligt revisionsgruppen. Mötet avslutades med att adressera 

vilken avdelning eller enhet som skulle ta hand om de avvikelser och förbättringsmöjligheter som 

framkom under revisionen. 
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5.2.3 Efterarbete 

Revisionsrapporten skrevs främst av revisionsledaren. Rapporten utgavs två månader efter 

internrevisionens genomförande. Revisionsledaren fick hjälp av koordinatorn för internrevisioner 

att använda systemet där avvikelser och förbättringsmöjligheter rapporteras in. 
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6 REVISORERNAS ERFARENHETER 

 
Kapitlet innehåller sammanställning av intervjuerna som författaren har gjort med de två 

revisionsgrupperna under bottom-up- och top-down-internrevisionerna. 

 
 

6.1 Intervjuer med revisionsgruppen i bottom-
up-metoden 

Syftet med intervjuerna var att få revisorernas åsikter om hur arbetet med internrevisionen hade 

gått och även vad som ska förbättras till nästa internrevision med samma metod. För 

metodbeskrivning se kap 3.4.3. En presentation av revisionsgruppens kompetens och erfarenheter 

av kärnkraft sker först. Sedan kommer intervjun med revisionsledaren och därefter kommer en 

sammanställning av intervjuerna med de andra sex medlemmarna i revisionsgruppen.  

6.1.1 Bakgrundsinformation om revisionsgruppen 

Revisionsgruppen under bottom-up-revisionen bestod av sju personer. En av dessa var 

revisionsledare och en var administrativ revisor. Administrativa revisorn är ett bollplank för 

revisionsledaren i arbetet att leda revisionen. Fyra personer i revisionsgruppen var utbildade 

revisorer i ISO 9000 och tre var sakkunniga (ej utbildade ISO-revisorer) inom sina 

kompetensområden. För två av de sakkunniga var det första gången som de deltog i en 

revisionsgrupp. Revisionsgruppen hade totalt 126 års erfarenheter av kärnkraftsverksamhet. Tre 

av medlemmarna är utbildade på högskola och de andra fyra har gymnasieutbildning.  

6.1.2 Intervju med revisionsledaren  

Under intervjun med revisionsledaren använde författaren samma frågeformulär som vid 

intervjuerna med de andra i revisionsgruppen men hade fokus på hur revisionsgruppen hade 

tillsatts och val av upplägg på internrevisionen. Revisionsledaren har arbetat med internrevisioner 

sedan 2000 och har medverkat som revisor i tjugo internrevisioner på Ringhals och Barsebäck. 

Personen har även deltagit på WANO:s peer review i England och Kina. Under dessa tillfällen 

har WANO givit utbildning i metoden bottom-up som används vid peer review. Den kunskap 

revisionsledaren har fått från dessa tillfällen används i internutbildningar inför en internrevision 

på Ringhals. 

Revisionsledaren tycker det är mer intressant att se hur personalen verkligen arbetar och studera 

tillämpligheten av dokumenten i verksamheten, än att studera själva dokumentens utformning. 

Därför föredrar revisionsledaren metoden bottom-up vid genomförande av internrevisioner 

framför top-down-metoden med mycket dokumentgranskning av ledningssystemet. 

Tillsättning av revisionsgruppen 

Efter en förfrågan från avdelningen med ansvar för internrevisioner på Ringhals accepterade 

revisionsledaren uppdraget i februari 2007. Därefter började revisionsledare med att tillsätta 

revisionsgruppen med sex medlemmar, de sista personerna blev klara en vecka innan 

revisionsgruppen träffades första gången. Totalt bestod revisionsgruppen av sju personer, 
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revisionsledaren inräknad. Deltagaren i en bottom-up-internrevision ska helst ha genomgått 

utbildning till revisor inom ISO 9000 och ha en djup kunskap inom det område som ska granskas.  

Revisionsledarrollen 

Tidigare har revisionsledaren haft en mer passiv roll under själva granskningen ute i 

verksamheten och mer koncentrerat sig på gruppens arbete och läst observationsrapporterna 

under tiden. I 2007 års internrevision med en betydligt mindre grupp än tidigare fick 

revisionsledaren ta en mer aktiv roll som revisor och var med vid de flesta intervjuerna som 

genomfördes. Därmed hade revisionsledaren svårt att hinna läsa revisionsgruppens 

observationsrapporter under revisionens gång, för att få en uppfattning om vad som hade kommit 

fram och även ge synpunkter och tips till var och en i gruppen. 

Kontakt med den reviderade verksamheten inför en internrevision 

Revisionsledaren berättade att tillsammans med den reviderade verksamheten och avdelningen 

med ansvarar för internrevisionerna på Ringhals bestäms en tidpunkt för revisionen. 

Revisionsledaren berättade att det är viktig att den reviderade verksamheten får vara delaktiga i 

planeringen av internrevisionen så de känner sig delaktiga i arbetet.  

Gruppsammansättning 

Gruppen och arbetet fungerade bra och revisionsledaren var nöjd med gruppens arbete. 

Revisionsledaren var dock osäker på hur arbetet skulle bli eftersom gruppen tidigare år har haft 

runt 20 personer i processrevisionerna. Senast samma område granskades var det 16 personer som 

deltog uppdelade i fyra grupper. Revisionsledaren hade dock inte räknat med den stora mängden 

insamlat material, på sju personer. Det insamlade materialet var i stort sett samma 2003 som 

2007, 69 observationsrapporter då och 65 nu.  

Orosmoment 

Revisionsledaren kände sig stressad för följande saker under internrevisionen: att få ihop en 

revisionsgrupp, att revisionsgruppen på sju personer skulle få in tillräckligt med material, att 

analysen skulle bli klar till slutmötet samt att få ut slutrapporten i tid. 

Förbättringsförslag 

Förbättringsförslag till nästa revision är att ha en avstämning i halvtid för att få fokus på de 

områden som är svaga och inte lägga ner resurser på observationer som bedöms vara tillräckliga i 

omfattning, för att ge en bra analys. Revisionsledaren tyckte att det förslag som en i gruppen gav 

på att skriva observationsrapporterna i tabellform skulle vara intressant att införa. 

6.1.3 Sammanställning av intervjuerna med 
revisionsgruppen 

Nedan sammanställs intervjuerna med revisionsgruppens övriga sex medlemmar. 

Helhetsintryck av internrevisionen 

Vid frågan om hur internrevisionen med bottom-up-metoden har fungerat ansåg hela 

revisionsgruppen att den har fungerat bra och att ingen har varit negativ till det arbete som har 

utförts. Två gruppmedlemmar lyfter specifikt fram att det har varit en bra revisionsledare/coach 
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under internrevisionen. En av revisorerna hade medverkat vid en internrevision på Forsmark och 

hade gärna sett deltagare från de andra kärnkraftverken i gruppen: ”Det ger en extra dimension 

till arbetet, att någon utifrån kommer och granskar vår verksamhet med nya ögon”. 

Förberedelse 

De tre som är utbildade revisorer ansåg att de två veckorna till förberedelse av verksamheten var 

för kort, de ville ha längre tid att förbereda sig på. Den administrativa revisorn ville titta mer på 

historiska händelser inför internrevisionen för att se om liknade händelser återkommer och har 

gemensamma grundorsaker som behöver åtgärdas. En revisor ville att gruppen skulle tittat mer på 

de instruktioner och tillfälliga instruktioner som styr den operativa delen av verksamheten.  

Observationer och intervjuer 

När det gällde att vara ute och göra observationer/intervjuer har alla i revisionsgruppen fått ett bra 

mottagande. Några upplevde att de blev glada för att någon visade ett intresse för deras arbete och 

att de fick möjlighet att visa vad som behövs förbättras. En i gruppen som gjorde observationer 

tyckte att ”Folk är pigga på att lätta sitt hjärta när de får frågor”. ”Om personen har varit 

upptagen eller stressad har de sagt till om detta och vi har fått återkomma senare”, berättade en 

annan i gruppen. 

Skriva observationsrapporter 

En gruppmedlem som hade erfarenhet av många internrevisioner sedan tidigare berättade att det 

har varit bra kvalitet på observationsrapporterna som tydligt beskrev vad personerna hade sett 

under observationerna.  

”Det är inte mängden text som avgör om en observation är bra, skriv kortfattat och lättförstått”, 

uppmanade en gruppmedlem. ”Det är viktigt att använda korrekta benämningar på platser där 

observationer gjordes och inte använda uttryck som inte alla känner till”, berättade en 

gruppmedlem. 

”Det är viktigt för läsaren att ”detta innebär” är med på varje observationspunkt, eftersom det 

då blir lättare att förstå de risker som kan kopplas till observationen”, berättade en person. En 

annan person ansåg att skrivandet var roligt, eftersom man då fick tänka efter vad man verkligen 

hade sett under observationen och vad det kan leda till.  

Det efterfrågades mer återkoppling när det gällde att skriva observationsrapporter och vilka 

punkter som revisorerna ska följa upp mer, för att få fram mer intressanta observationer. Detta 

skulle de personer med erfarenhet av tidigare internrevisioner kunnat hjälpa de nya medlemmarna 

i gruppen med, enligt en intervjuperson. 

Revisionsgruppen fick efteråt göra en uppskattning av hur mycket av den tid som de hade lagt ner 

på observationer samt att dokumentera observationer hade tagit i procent till varandra. De som 

svarade sade att det hade tagit 50 procent att göra observationer och 50 procent att skriva ner dem 

under de två veckorna. Den revisor som deltog i merparten av intervjuerna fick lägga ner tid på 

att förbereda dessa, och använde uppskattningsvis 20 procent av tiden till detta, 40 procent till 

intervjuer och observationer och 40 procent till att skriva observationsrapporter. En medlem hade 

upplägget att göra observationerna fram till lunch, dokumentera och göra uppföljningar under 

eftermiddagen. Personen upplevde att det tog längre tid att skriva ner observationsrapporten än 

förväntat.  
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Gruppmöte 

Vid intervjuerna kom det fram att gruppmöten är en viktig del av arbetet i internrevisionen. En 

person ansåg att det finns ett behov av att prata i grupp och att alla behöver tänka på att vara 

kortfattade och inte göra några längre utsvävningar. De två som inte tidigare hade medverkat i 

någon internrevision ville ha mötena på 45 minuter till 60 minuter. ”Längden av mötet ska 

anpassas till hur många deltagare mötet har inte till hur det har varit tidigare år”, tycke en 

person. Den administrativa revisorn ville att mötena skulle vara mer styrda och att bara de 

väsentliga sakerna skulle tas upp.  

En revisor efterfrågade en mer aktiv roll från kontaktmannens sida. Kontaktmannen är den person 

från den reviderade verksamheten som medverkar på revisionsgruppens möten. Kontaktmannen 

kunde ha bistått med mer information som var av intresse för internrevisionen t.ex. när olika 

arbeten/händelser skulle utföras i den reviderade verksamheten.  

Total arbetstid för internrevisionen 

I figur 6.1 redovisas en grov uppskattning av antalet arbetstimmar under bottom-up-

internrevisionen 2007. Uppskattningen är gjord vid intervjuerna med respektive person samt en 

uppskattning från författarens sida som baseras på iakttagelser och närvaro under 

internrevisionen. Dessa siffror ska inte ses som några exakta timmar då ingen redovisning av 

arbetstimmar gjordes under revisionen i gruppen. Detta kan ändå ge en uppfattning om vilka 

resurser som läggs ner i bottom-up-revisioner.  

Figur 6.1: En grov uppskattning av antal timmar som revisionsgruppens medlemmar arbetade 

med bottom-up-internrevisionen 2007 

Samarbete i revisionsgruppen 

Intervjupersonerna tycker att samarbetet inom gruppen har fungerat bra, en person sade att ”det 

har fungerat bra ur min horisont och alla i teamet har varit ifrågasättande”. En medlem ansåg att 

det hade varit en avslappnad stämning i gruppen. Uppdelningen mellan gruppmedlemmarna på 

vem som skulle gör vilka iakttagelser har fungerat bra. En person hade begränsat med tid att tillgå 

och upplevde förståelse från de andra i gruppen när personen inte hade möjlighet att deltaga i allt 

arbete med internrevisionen. Att deltaga i en revisionsgrupp ger erfarenheter som man tar med sig 

hem till sina avdelningar och kan sprida vidare där menade revisionsgruppen.  
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6.1.4 Förbättringsförslag från intervjuerna 

Nedan följer en sammanfattning av 13 förbättringsförslag som kom fram under intervjuerna i 

gruppen som jobbade med internrevisionen 2007 enligt bottom-up-metoden.  

1. De vill ha en tydligare beskrivning av hela internrevisionsprocessen med en beskrivning 

även på förarbetet och efterarbete.  

2. De önskade att WANO:s How to review (91 sidor) väsentligaste delar hade varit översatta 

till svenska. 

3. Lägg mer tid och resurser på förberedelser. 

4. Intervjua andra avdelningar på företaget än den reviderade verksamheten och få deras syn 

på den reviderade verksamhet.  

5. Använd även top-down-metoden i arbetet med bottom-up-internrevisionerna för att få 

fokus på dokumentgranskning. Varannan gång använda top-down-metoden när ett område 

revideras eller ha en grupp som gör en top-down-revision vid en bottom-up-internrevision.  

6. Kontaktmannen ska ha en aktivare roll vad gäller att berätta vad som är på gång i 

verksamheten. 

7. Bättre planering av vem som ska göra vilka observationer. 

8. En matris över vad som är observerat och hur mycket. Den ska vara enkelt uppbyggd och 

fyllas i på gruppmötena för att få en klar bild av vad som är observerat. 

9. Att observationsrapportsmallen har en förklarande text med vad man ska skriva under 

respektive rubrik. 

10. Att observationsrapporten ska skrivas i tabellform, för att ta bort momentet med att skriva 

post-it-lappar. 

11. Halvtidsmöte om internrevisionen med utvärdering av arbete och fokus på vad 

revisionsgruppen ska titta på resterande tid. 

12. Bättre kvalitet genom att ha ett längre analysmöte där utkast till förbättringsområdena kan 

diskuteras gemensamt i gruppen. 

13. De efterfrågar ett utvärderingsmöte med internrevisionsgruppen. Tidpunkt för detta möte 

kan vara efter att rapporten är utgiven. 

 

6.2 Intervjuer med revisionsgruppen i top-
down-metoden 

Syftet med intervjuerna var att få revisorernas åsikter om hur arbetet med internrevisionen hade 

gått och även vad som ska förbättras till nästa internrevision med samma metod. För 

metodbeskrivning se kap 3.4.3. Intervjuerna med Ringhals två internrevisorer ägde rum två 

månader efter revisionsgranskningens slut.  
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6.2.1 Bakgrundsinformation om revisionsgruppen 

Ringhals två revisorer som ingick i revisionsgruppen i internrevisionen enligt top-down-metoden 

har 43 års erfarenhet av kärnkraftsbranschen. Båda har akademiska studier i botten. Personerna är 

utbildade revisorer i ISO 9000. Dessutom har revisionsledaren gått en veckolång kurs till 

revisionsledare. Båda revisorerna har erfarenheter från att göra revisioner utomlands inom 

kärnkraftsområdet. ”Det är kul att vara externrevisor vid andra företag, får en inblick i hur deras 

verksamhet fungerar, och inget verksamhetssystem är det andra likt”, menar revisionsledaren.  

6.2.2 Sammanställning av intervjuerna 

Här presenteras en sammanställning av de två intervjuerna som författaren gjorde med Ringhals 

två revisorer i revisionsgruppen i top-down-internrevisionen. 

Helhetsintryck av internrevisionen 

Internrevisionen med top-down fungerade bra, gruppen blev bra mottagen av den reviderade 

verksamheten och revisionsgruppen menar att det är en etablerad rutin att genomföra 

internrevisioner inom kärnkraftsbranschen. Instruktionen ”internrevision” och samordnare för 

internrevisionerna är ett bra stöd för revisionsledare i samband med att driva en revision, menade 

revisionsledaren.  

Förberedelse 

I planeringen av en revision måste det planeras in tid för att skicka iväg dokument för synpunkter 

hos andra verksamheter, menar revisorn. Ett exempel var revisionsspecifikationen som 

samarbetsparten skulle lämna synpunkter på, räkna då att det tar en och en halv vecka innan den 

är tillbaka igen med synpunkter berättade revisorn. Inför en revision krävs det att man förbereder 

sig genom dokumentgranskning, och för att få tid till att läsa alla instruktioner gjorde 

revisionsledaren detta på kvällstid.  

Intervjuer 

Revisionsprogrammet under granskningen av den reviderade verksamheten fungerade bra. 

Revisorn ansåg att det ska finnas flexibilitet, att det inte ska vara minutstyrt, utan att alla 

intervjuade ska få möjlighet att prata till punkt. Under revisionen var det bra diskussioner och 

engagemang från alla parter. Att tänka på inför en annan revision är att samarbetsparten ska vara 

mer delaktig i planeringsfasen, enligt revisorn.  

”När man genomför revisioner är det viktigt att ha ett positivt synsätt för att få en bra relation till 

den reviderade verksamheten, så att de inte uppfattar att resultatet blir till en belastning för 

organisationen. De reviderade ska se internrevisionen som en stödjande verksamhet, inte som en 

fiende. Detta synsätt måste Ringhals ta till sig mer av för att kunna utveckla sitt arbete”, ansåg 

revisorn.  

Revisionsledaren använder ingen frågelista vid intervjuerna utan börjar dessa med att de 

intervjuade får berätta mer fritt om sitt arbete eller område, och på detta sätt blir det inget förhör, 

frågorna kommer efterhand, menar revisionsledaren. Däremot skriver revisionsledaren ner kom-

ihåg-frågor från dokumentgranskningen. Under revisionen ansåg revisorn att revisionsledaren och 

revisorn delade på ansvaret att leda intervjuerna under granskningen.  
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Vid top-down-revisioner får revisorerna bara en ögonblicksbild av hur verksamheten bedrivs. För 

att få en rättvis bild av organisationen är revisionsgruppen beroende av intervjupersonernas 

öppenhet till att berätta hur verkligheten ser ut. ”Väljer de att mörka något eller inte talar om hur 

det verkligen är, har revisionsgruppen ingen chans att kontrollera detta”, ansåg revisionsledaren.  

Sammanställa revisionsiakttagelserna 

Revisionsledaren vill ha tid till uppföljningar mellan sista observationen/intervjun och slutmötet 

för att säkerställa om revisionsiakttagelsen är en avvikelse, förbättringsmöjlighet eller inte leder 

till någon åtgärd alls. På detta sätt blir revisionen djupare och inte en ögonblicksbild som det blir 

om slutmöte sker i direkt anknytning till genomförandet, menar revisionsledaren.  

Mer tid än beräknat tog det för revisorn att kontrollera de avvikelser som kom fram och att hitta 

kravreferenser till respektive punkt. På slutmötet blev det ingen större diskussion mellan de 

närvarande och revisionsgruppen, utan de accepterade de avvikelser och förbättringsmöjligheter 

som gruppen presenterade, ansåg revisionsledaren. Vid slutmötet ansåg revisorn att diskussionen 

handlade om att se möjligheten till de punkter som gruppen hade hittat, och inte om att ifrågasätta 

resultatet. En avvikelse fick utgå efter slutmötet eftersom revisorerna inte hittade ett stödjande 

krav på att det var en avvikelse. Rapporten, upplever revisorn, beskriver tydligt vad resultatet 

blev av revisionen. 

Samarbete i revisionsgruppen 

Samarbetet i revisionsgruppen fungerade bra, det hade dock varit lättare att planera om alla hade 

haft Ringhals som bas i sitt arbete, ansåg revisorn. Revisionsledaren hade kontor både på 

Ringhals och Barsebäck, och samarbetsparten har sitt säte i Stockholm. Revisionsledaren ansåg 

att samarbetspartens revisorer bidrog med fackkunskap som inte Ringhals egna revisorer hade, 

och på så sätt nåddes ett djupare resultat. Revisionsledaren fick ibland ställa dumma frågor när 

det blev för mycket interntermer och detaljsaker som revisionsledaren inte begrep. Att använda 

externa revisorer tillför mycket i arbetet som internrevisor: ”Man blir lätt hemmablind”, menar 

revisionsledaren. Ett problem med att använda externa revisorer är processen att få personerna 

behöriga att vistas på Ringhals, och detta tog tid i anspråk för revisionsledaren.  

Revisorn anser att det ska finnas en bladning av män och kvinnor i en revisionsgrupp, eftersom 

revisorn anser att kvinnor är bättre på att få en känsla av i vilket tillstånd verksamheten befinner 

sig och män tittar mer på tekniken.  

Revisionsledaren upplevde stress i samband med följande saker: inläsning av dokument, eftersom 

det egna minnet lätt blir fullt och det är svårt att komma ihåg var de olika rutinerna står, vilket 

dokument det var; att förstå vad de reviderade berättade om; att hela tiden vara uppmärksam på 

vad de berättar och att man inte har fullständig kontroll hela tiden. 

Total arbetstids för internrevisionen 

Revisionsarbetet började i augusti 2007 då det blev klart att personen skulle vara revisionsledare. 

Sedan dess har revisionsledaren lagt ner minst 110 timmar på internrevisionen från planering och 

framtill två månader efter att revisionen genomfördes (tiden för intervjun). Sista utgåvan av 

revisionsrapporten, med svar från berörda parter om avvikelser och förbättringsmöjligheter, 

återstår dock. Revisorn arbetade totalt sett under hösten med revisionen i två veckor. Då ingick 

planering, dokumentgranskning och själva genomförandet. Sammanlagt blir det 190 timmar, ej 

inräknat samarbetspartens revisorers arbetstid.  
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6.2.3 Förbättringsförslag från intervjuerna 

Nedan följer en sammanfattning av fyra förbättringsförslag som kom fram under intervjuerna i 

gruppen som jobbade enligt top-down-metoden. 

1. Förbättra kunskapen om systemet för avvikelser och andra rapporthändelser på hela 

Ringhals. 

2. Använd ”en frispelare” som har till sin roll att se till så att revisorerna inte gräver ner sig i 

småsaker utan säger till när intervjuerna behöver komma vidare.  

3. Den avdelning med ansvarar för internrevisioner ska bara följa upp avvikelser som hittas 

under internrevisioner och lämna alla förbättringsmöjligheter tillbaka till den reviderade 

verksamheten, och de får själva bestämma om de vill ta tillvara dessa. 

Förbättringsmöjligheter följs upp vid nästa internrevision av revisionsgruppen.  

4. Revisorn hade synpunkter på att det kallades förbättringsmöjlighet, och vill bara kalla det 

för möjlighet för att inte ge någon värdering till den reviderade verksamheten.  
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7 JÄMFÖRELSE AV METODERNA 

 
Kapitlet innehåller en jämförelse av de två metoderna som tillämpas vid Ringhals.  

 
 

7.1 Förberedelse 

Vid bottom-up-revisionen gick revisorerna till den reviderade verksamheten när som helst under 

dagtid och observerade den reviderade verksamheten. De anställda i den reviderade verksamheten 

kände till att det pågick en internrevision, men om de personligen skulle medverka fick de veta 

detta i samma stund som revisorerna gjorde observationerna i den reviderade verksamheten. De 

kunde också bli observerade flera gånger av olika revisorer. Intervjuerna var oftast bokade i 

förväg vid bottom-up-internrevisionen men det kunde även förekomma att de inte var bokade i 

förväg. Vid top-down-internrevisionen var intervjuerna och besöken planerade i förväg. Därav 

blev det inte ett överraskningsmoment för personerna som skulle medverka i internrevisionen.  

En konsekvens är att personalen vid en top-down-revision är förberedda på ämnet och på hur 

länge de kommer att deltaga i internrevisionen och därmed kan de fokusera på internrevisionens 

syfte under den tid de medverkar. Vid en bottom-up-internrevision vet oftast inte personalen när 

revisorerna kommer, och därför kan de anställda inte förbereda sig utan det blir mer spontant. 

Personalen ska främst koncentrera sig på sitt eget arbete vid en bottom-up-internrevision och inte 

tänka på att de har en revisor som närvarar.  

7.2 Genomförande 

Vid bottom-up-internrevisioner pågår alltid det ordinarie arbetet i den reviderade verksamheten 

och revisorerna genomför observationerna ensamma tillsammans med de personer som utförde 

arbetet. Under top-down-internrevisionen fick revisionsgruppen på fyra personer en guidad 

visning av lokalerna och möjlighet till att ställa frågor till de tre personerna från den reviderade 

verksamheten. Under visningen pågick inget ordinarie arbete som berörde de områden som 

studeras i revisionen. Författaren hade gärna sett att revisionsgruppen hade haft möjlighet att 

prata med de som jobbar på ”golvet” för att verifiera det som hade kommit fram under 

intervjuerna tidigare i internrevisionen.  

I de två internrevisionerna som författaren har observerat har enskilda anställdas arbetstid 

påverkas mest vid internrevisioner med metoden top-down. Författaren kan bara uttala sig om de 

två internrevisioner som författaren studerade, och inte generellt om metoden när det gäller 

arbetstiden som den reviderade personalen avsätter till att medverka vid en internrevision.  

Vid internrevisionen med bottom-up-metoden utfördes ordinarie arbetsuppgifter. Det var vid 

intervjuerna under bottom-up-internrevisionen som personerna fick avsätta arbetstid som var 

specifikt inriktad på internrevisionen. Ingen person i den reviderade verksamheten under bottom-

up-revisionen fick avsätta mer än två timmar enbart för internrevision under den tid som 

revisionsgruppen samlade in fakta i den reviderade verksamheten. 

I internrevisionen med top-down-metoden baseras i stort sätt allt på intervjuer. Vid intervjuer kan 

inte den anställde utföra sitt ordinarie arbete. Under den internrevision som författaren studerade i 

top-down-metoden medverkade två personer i flera intervjuer och en av dem medverkade under 
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halva internrevisionen, ca åtta timmar, genom intervjuer och genom att visa runt revisorerna vid 

besök ute i verkligheten. 

Konsekvensen blir att vid top-down-metoden tas mer resurser från den reviderade verksamheten 

än vad en bottom-up-metoden gör vid själva granskningen av den reviderade verksamheten. 

7.3 Efterarbete 

Alla förbättringsmöjligheter under bottom-up-internrevisionen adresserades tillbaka till deras 

egen verksamhet för åtgärd. Top-down-internrevisionen adresserade vissa avvikelser och 

förbättringsmöjligheter till andra avdelningar som inte intervjuades eller granskades under själva 

internrevisionen. 

Att göra en bedömning av antalet avvikelser och förbättringsmöjligheter mellan de två metoderna 

top-down och bottom-up blir inte rättvist eftersom det i en top-down räcker med att ett enskilt 

dokument inte är uppdaterat för att det ska bli en avvikelse. I en bottom-up-internrevision letar 

revisionsgruppen efter områden att förbättra, så kallade ”area for improvement” (AFI). Då räcker 

det inte med ett dokument, utan det ska vara många icke uppdaterade dokument för att det ska bli 

en avvikelse. Vid en bottom-up-internrevision letar gruppen efter symtomen till ett problem 

snarare än enskilda problem. Däremot är de avvikelser och förbättringsmöjligheter som hittas vid 

top-down-revisioner mer specifika, vilket är en sak som ska åtgärdas för att förbättra 

verksamheten. I bottom-up-revisioner kommer revisionsgruppen fram med förbättringsområden 

där inte en specifik åtgärd löser problemet utan då det kan krävas en analys för att se vilka 

åtgärder som ska vidtagas för att förbättra ett hittat förbättringsområde. 

7.4 Förbrukade resurser 

Vid internrevisionen med bottom-up-metoden gjordes 50 observationsrapporter av en revisor och 

15 av två revisorer. Det var främst vid ordning och redainspektioner samt intervjuer som 

revisorerna arbetade två och två men det förekom att revisorerna gjorde intervjuer och ordning 

och redainspektioner själva. Vid top-down-metoden genomfördes alla aktiviteter av minst två 

revisorer. Första halvan av revisionen genomfördes med fyra revisorer närvarande hela tiden, 

varav två var externrevisorer som genomförde en andrapartsrevision. I andra halva av 

internrevisionen deltog två revisorer. 

Vid intervjuerna av revisorerna som ingick i internrevisionen med bottom-up-metoden 

uppskattade de den totala tiden till 660 timmar. Med sju personer i revisionsgruppen blir 

medelvärdet per person 94 timmar. Resultat 660 timmar motsvarar att en person arbetade 40 

timmar per vecka i 16,5 veckor. Beräknas att en timme kostar 500 kr per person, har det kostat 

330 000 kr för det arbete revisionsgruppen har lagt ner, och då är det ej inräknat den tid som den 

reviderade verksamheten har avsatt, eller lokal- och materielkostnad. 

Vid top-down-metoden avsatte Ringhals två revisorer totalt 190 timmar på revisionen. 

Samarbetspartens revisors tid är inte inräknad i denna jämförelse. Medelvärdet blir då 95 timmar 

per person under top-down-internrevisionen. Ringhals revisors arbetstid motsvarar att en person 

arbetade 40 timmar per vecka i 4,75 veckor med top-down-revisionen. Beräknas att en timme 

kostar 500 kr per person, har det kostat 95 000 kr för det arbete revisionsgruppen har lagt ner, och 

då är det ej inräknat den tid som den reviderade verksamheten har avsatt, eller lokal- och 

materielkostnad.  
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Resurserna som användes var ungefär lika mellan en bottom-up- och top-down-revision i de två 

internrevisionerna som studeras i detta arbete, givet att man bara tittar på medelvärdet av antal 

timmar som varje person i revisionsgruppen har arbetat med revisionerna, och då är det ej 

inräknat samarbetspartens tid i top-down-revisionen.  

Beräknas medianen på bottom-up-revisionen är denna 85 arbetstimmar med ett lägsta antal 

timmar på 60 timmar och högsta antal timmar på 180 timmar. Tas revisionsledarens antal timmar 

bort är det 60 och 100 timmar som intervallet ligger mellan för de övriga sex personerna i 

revisionsgruppen i förbrukad arbetstid under bottom-up-internrevisionen. 

Bottom-up-internrevisionen pågick under en tidsperiod av en månad, med fokus på två veckors 

granskning ute i den reviderade verksamheten. Top-down-revisionen pågick i tre dagar med 

intervjuer och besök i den reviderade verksamheten, och slutmötet var en vecka efter startmötet. 

Under top-down-internrevisionen påverkades cirka 20 personer, medan bottom-up-

internrevisionen påverkade cirka 200 personer på de två blocken som var i fokus i 

internrevisionen, samt indirekt 200 till på de två andra blocken. Konsekvensen är att 

internrevisionen med top-down-metoden krävde mer resurser än bottom-up-revisionen när man 

tittar på längden av internrevision och medelvärdet av revisorernas arbetstid. 
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8 BENCHMARKING 

 
I följande kapitel beskrivs Södra Cell Värös internrevisionsverksamhet. Likheter och olikheter 

mellan Ringhals och Södra Cell Värös internrevisionsverksamheter presenteras. 

 
 

8.1 Södra Cell Värö 

Södra är en ekonomisk förening vars ägare är 50 000 sydsvenska skogsägare. Det motsvarar drygt 

hälften av all privatägd skog i Sydsverige. Inom koncernen arbetar 3 700 personer. Södras 

organisation är uppbyggd av fem affärsområden: Södra Skog (virkesråvara, skogliga tjänster), 

Södra Timber (trävaror), Södra Cell (pappersmassa), Gapro (interiörträprodukter) och Södra 

Vindkraft AB (Södra, 2008). 

På Väröhalvön ligger en av Södras massafabriker, Södra Cell Värö. Fabriken invigdes 1972 och 

har cirka 350 anställda. Inom Södra Cell finns det fyra andra massafabriker i Sverige och Norge. 

Totalt har Södra Cell cirka 1710 anställda. Södra har ingen egen papperstillverkning utan säljer 

sin pappersmassa vidare till andra företag som förädlar pappersmassan till slutprodukter, 

exempelvis tryckpapper och tissue t.ex. hushållspapper (Södra, 2008).  

Södra tar till vara värmen som bildas i bland annat tillverkningen av massa för att framställa 

fjärrvärme och el. Under de senaste åren har massafabrikerna börjat framställa el motsvarande 

1700 GWh per år. Av dessa säljs 150 GWh på den öppna elmarknaden, och resten används i 

Södras anläggningar. Sex kommuner i Sverige har anslutit sitt fjärrvärmenät med Södras 

anläggningar, däribland Varberg. Stor del av Varbergs tätort värms upp av fjärrvärme från 

anläggningen i Värö. Södra har även börjat satsa på vindkraftverk i Varbergs kommun (Södra, 

2008). 

 

Södra Cell Värö 
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Mellan Södra Cell Värö och Ringhals som företag finns det framförallt följande likheter:  

 Båda industrierna är processindustrier där verksamheterna bedrivs dygnet runt. 

 Antalet anställda på Södra Cell Värö motsvarar ett block vid Ringhals.  

 Södra har även elproduktion i sin verksamhet. Södras del på den öppna elmarknaden är i 

mycket mindre skala, cirka 0,5 procent jämfört med Ringhals årsproduktion 

 Anläggningarna ligger på samma halvö med ett avstånd på cirka 5 km mellan företagen. 

8.1.1 Internrevisionsverksamheten 

Syftet med att göra en benchmarking på Södra Cell Värö var att studera hur internrevisioner 

bedrivs på ett annat företag och därmed hitta förbättringsförslag som kan införas inom 

kärnkraftsbranschen och då specifikt Ringhals. Författaren har fått ta del av Södra Cell Värös 

Rutin för interna revisioner, Revisionsplan interna revisioner och Beskrivning av 

verksamhetsledningssystemet samt ställt frågor till företagets samordnare för 

verksamhetsledningssystem, Anita Fritzon. I kap 3.4.5 finns beskrivning av tillvägagångssättet 

för benchmarkingstudien. 

Södra Cell Värö är bland annat certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1 och OHSAS 

18001. Södra Cell Värö har valt att inte vara EMAS-certifierade som företaget tidigare har varit.  

Södra Cell Värö har en revisionsplan uppbyggd av åtta huvudprocesser, och tre av 

huvudprocesserna är uppdelade i delprocesser. Totalt har Södra Cell Värö identifierat 22 områden 

som ingår i revisionsplanen. Södra Cell Värö har sex olika revisionstyper, däribland arbetsmiljö 

och säkerhet, kvalitet samt miljö. De 22 områdena är klassificerade inom vilka revisionstyper 

som behövs inom varje enskilt område. Södra Cell Värö reviderar sina områden inom tre år. 

Revisionsplanen täcker in alla områden på två år. Vissa områden revideras varje år. 

Södra Cell Värö använder ISO-metoden som beskrivs i kap 2.4.2 när företaget genomför 

internrevisioner. Södra Cell Värö genomför en internrevision under hösten varje år. Revisionen 

pågår i två dagar, och dessförinnan har dokumentgranskning utförts. Revisionsgruppen består av 

fem revisorer från andra enheter i Södras organisation. Under de två dagarna revideras alla 

områden i revisionsplanen som är planerade att revideras under året. För 2007 var det 13 områden 

som ingick och 15 område är planerade att ingå 2008. Södra Cell Värö genomför en extern 

revision på våren, då ett certifieringsorgan granskar verksamheten så att de olika standarderna 

efterlevs. 

Ledningen för Södra Cell Värö ansvarar för att resurser finns för att genomföra internrevisioner. 

Samordnaren för verksamhetsledningssystemet ansvarar för planering av intern- och 

externrevisioner genom att ta fram förslag på revisionsplan och revisionsprogram. Samordnaren 

ansvarar för att alla områden är reviderade under de senaste tre åren. Samordnaren ansvarar också 

för att revisorer finns tillgängliga från de andra enheterna i Södra. Till sin hjälp finns en 

samordningsgrupp i Södra Cell för att planera de olika internrevisionerna för hela Södra Cell.  

Internrevisorernas ansvar är att utse revisionsledare i gruppen, genomföra revisionen enligt 

revisionsprogrammet, skriva och distribuera revisionsrapporten till berörda och skicka originalet 

av revisionsrapporten till samordnaren. 
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Samordnaren för verksamhetsledningssystemet samlar ansvariga för kvalitet, miljö, arbetsmiljö 

och energi cirka två gånger per år för att gå igenom avvikelser och andra frågor rörande de olika 

standarderna. Förutom dessa möten och att medverka som revisor en gång per år, arbetar ansvarig 

med att planera internrevisionerna på anläggningen i Värö under två till tre dagar per år. 

Södra Cell Värö har knutit internrevisorer till åtta olika funktioner i verksamheten. De åtta 

funktionerna ansvarar för egna revisionsområden, exempelvis kvalitet, arbetsmiljö och miljö. För 

att bli internrevisor går de en teoretisk utbildning på minst två dagar och genomför tillsammans 

med erfaren revisor tre internrevisioner. I praktiken går den nyblivna revisorn med 

revisionsledaren vid dessa tre internrevisioner. De ska även ha en djup kunskap om företagets 

verksamhet samt de lagar och standarder de reviderar mot. Södra Cell Värö ser gärna att 

skyddsombuden blir revisorer inom arbetsmiljöområdet. Södra Cell använder inte tekniska 

experter i sin internrevisionsverksamhet utan de utbildade revisorerna är experter inom sitt 

område. Revisionsledaren ska vara en erfaren revisor, några andra specifika krav på en 

revisionsledare finns inte. 

Revisorerna från Södra Cell Värö deltar varje år vid en internrevision på annan enhet inom Södra. 

Revisorerna deltar inte vid internrevisioner på Värö. Den arbetstid som en revisor lägger ner på 

ett år är två dagar med granskning på aktuell enhet samt förberedelse och efterarbete.  

Revisionsprogrammet för varje internrevision tas fram av samordnaren för 

verksamhetsledningssystem på Södra Cell Värö. Samverkan kan ske mellan samordnaren och 

revisionsledaren i framtagandet av programmet. 

Södra Cell Värö har delat in revisionsprocessen i sex steg, se figur 7.1. I planering och 

förberedelser genomförs dokumentgranskning och en checklista förbereds. Genomförandesteget 

är uppdelat i tre delar: inledande möte, utförande av revision och avslutande möte. I utförande av 

revision utförs intervjuer och besök ute i verksamheten. Vid avslutande möte ska revisorer och 

den reviderade verksamheten vara överens om att påpekandena är korrekta. Efter 

genomförandesteget skrivs revisionsrapporten enligt en mall, vilket har fått ett eget steg, se figur 

7.1. I åtgärdssteget tas ett handlingsprogram fram av åtgärdsansvarig på Södra Cell Värö för 

avvikelser och andra korrigerande åtgärder. Avvikelser bör åtgärdas inom tre månader. 

Uppföljning av internrevisionen sker av samordnaren för internrevisioner och andra ansvariga 

samt vid nästkommande internrevision. Internrevisionen avslutats vid nästkommande 

internrevision då verkan av åtgärderna noteras i revisionsrapporten. Därefter arkiveras 

revisionsrapporten. 

Figur 7.1: Södra Cell Värö sex revisionssteg 

Södra Cell Värö delar upp sina iakttagelser i två grupper: avvikelser och observationer. Avvikelse 

är brist i systemet gentemot standard, lag, förordning eller annat definierat krav, policy, rutin eller 

instruktion. En avvikelse bör vara åtgärdad inom tre månader. Observationer är positiva 

iakttagelser och förbättringsförslag, råd och tips som kan underlätta arbetet och smärre 

påpekanden. Dessa behandlas på samma sätt som avvikelser. 
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8.2 Jämförelse mellan företagens 
internrevisionsverksamhet 

Södra Cell Värö är bland annat certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1 och 

OHSAS 18001. Ringhals är certifierad inom ISO 14001, EMAS, AFS 2001:1 och OHSAS 18001. 

Skillnaden är alltså att Södra Cell Värö är ISO 9001 och att de har valt att inte vara EMAS-

certifierade som de tidigare har varit.  

Södra Cell Värös revisionsplan är på två år där 22 områden är framtagna som intressanta att 

genomföra internrevisioner inom. Alla områden ska revideras minst vart tredje år. Ringhals 

revisionsplan är på fyra år och omfattar 20 områden. Varje område revideras vart fjärde år utom 

tre områden inom miljöområdet som revideras vartannat år för att uppfylla EMAS krav på 

revision vart tredje år (EU, 2001). Ringhals har krav på att internrevisioner ska genomföras av 

SKI, ISO 14001, OHSAS 18001 och EMAS. 

Varje år genomför Södra Cell Värö en internrevision som pågår i två dagar. Revisionsgruppen 

består av fem personer från andra delar av Södra. Totalt tio arbetsdagar är nerlagda på att göra 

intervjuer och besöka verksamheten. Tillkommer gör förberedelse genom dokumentgranskning 

och efterarbete med att skriva revisionsrapporten. Programmet för internrevisionen tas fram av 

samordnaren av internrevisionerna på Södra Cell Värö.  

Ringhals genomför under 2007 sju stycken ordinarie internrevisioner i enlighet med 

fyraårsplanen. Författaren har beräknat att internrevisionerna pågick under 34 arbetsdagar under 

2007 då revisorerna har varit ute och genomfört intervjuer och besökt de reviderade 

verksamheterna enligt revisionsrapporterna. Totalt har 19 olika personer varit inblandade, men 

några av dessa har genomfört mer än en revision, så totalt har 23 revisorer deltagit. Fem av dessa 

kommer från andra bolag i Vattenfalls organisation. Av de 34 dagarna har inte revisorerna varit 

ute och granskat verksamheten på heltid. Däremot ingår inte förberedelse eller efterarbete för 

revisorerna i dessa dagar. 

Hos Södra Cell Värö ingår revisionsrollen i åtta funktioner och de har ett utbildningsprogram där 

en nybliven revisor ska gå med en erfaren revisor under tre internrevisioner. Ringhals har inte 

revisorsrollen ansluten till olika funktioner utan vill ha revisorer i hela organisationen som är 

intresserade av internrevisioner. Ringhals använder sakkunniga, så kallade tekniska experter i 

ISO-standaren, som komplement till utbildade revisorer. Det gör inte Södra Cell Värö, men 

däremot är revisorerna sakkunniga i sitt revisionsområde, exempelvis kvalitet eller miljö. Södra 

Cell Värö vill gärna att skyddsombuden utbildar sig till revisorer i arbetsmiljö. 

Södra Cell Värö klassificerar sina observationer i två grupper: avvikelser och observationer. 

Ringhals ordnar sina iakttagelser i tre typer: avvikelser, förbättringsmöjligheter och bra rutiner. 

Uppföljning hos Södra Cell Värö av iakttagelser görs på samma sätt oberoende typ. 

Den som ansvarar för internrevisioner på Södra Cell Värö arbetar med internrevisioner genom att 

genomföra en internrevision på en annan enhet inom Södra, två till tre dagar att planera 

internrevisionerna på Södra Cell Värö samt två möten per år som följer upp resultatet av 

internrevisionen. På Ringhals finns det en tjänst som ser till att internrevisioner blir genomförda. I 

tjänsten ingår det att tillfråga eventuella revisionsledare och att vara revisor några gånger per år, 

samt följa upp resultatet av internrevisionerna.  
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8.3 Resultat av benchmarking 

Fyra tydliga olikheter när det gäller att bedriva internrevisioner har hittats vid jämförelse mellan 

Södra Cell Värö och Ringhals.  

 Södra Cell Värö genomför en internrevision per år. Ringhals genomför ca sju 

internrevisioner per år. Dock är Ringhals en betydligt större arbetsplats. Båda företagen är 

certifierade inom miljö och arbetsmiljö och Södra Cell Värö är också certifierade inom 

kvalitet.  

 Revisionsledaren planerar inte internrevisionens innehåll, utan det ligger på ansvarig för 

internrevisioner på Södra Cell Värö. På Ringhals har revisionsledaren huvudansvaret för 

att planera innehållet i internrevisionen. 

 Att vara revisor är knutet till olika tjänster inom Södra Cell Värö. I tjänsten ingår det att 

göra en internrevision per år inom Södra. Ringhals har många revisorer, men dessa är inte 

knutna till tjänster utan till individen. Möjligheten att medverka vid internrevisioner 

avgörs från gång till gång.  

 Det är stor skillnad på tiden som avsätts för att planera internrevisionerna mellan Ringhals 

och Södra Cell Värö. Ringhals har en anställd vars huvudsakliga arbetsuppgifter är att 

koordinera och deltaga i internrevisionerna. Södra Cell Värö har en person som planerar 

den årliga internrevisionen under två till tre dagar och deltager vid en internrevision per år 

samt cirka två möten per år med uppföljning av avvikelser och frågeställningar om 

aktuella standarder.  

Att det finns fyra tydliga skillnader visar att internrevisioner kan bedrivas på mer än ett sätt. 

Genom att göra en processjämförelse på detta sätt med andra företag kan fler förbättringsförslag 

hittas. 

Framtagna förbättringsförslag utifrån denna benchmarking återfinns i kap 9.3. 
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9 FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

 
Kapitlet innehåller analys och förbättringsförslag som har kommit fram i samband med 

observationer, intervjuer och benchmarking. 

 
 

9.1 Internrevision enligt bottom-up-metoden 

Bergman och Klefsjö (2001) beskriver att företag ständigt måste arbeta med förbättringar och att 

det är en del i offensiv kvalitetsutveckling. Förbättringsförslag framkom under intervjuerna med 

revisionsgruppen som medverkade i internrevisionen med bottom-up-metoden. Samtidigt har 

författaren gjort observationer under internrevisionen för att hitta förbättringsförslag.  

9.1.1 Förberedelse 

Från intervjuerna av revisionsgruppen framkom fyra förbättringsförslag angående 

förberedelsedelen av en bottom-up-internrevision.  

Förbättringsförslag 1 

Det efterfrågades en tydligare beskrivning av internrevisionen för att kunna planera sin arbetstid 

och andra åtaganden. Vid intervjun av revisionsledaren framkom att revisionsledaren främst 

förklarar genomförandedelen vid tillfrågande av deltagare till revisionsgruppen. I figur 6.1 finns 

en grov uppskattning av antalet timmar som revisionsgruppen har arbetat med internrevisionen. 

Beräknas förhållandet för person 1-6 så ser man att cirka 30 procent av tiden går till möten inför 

revisionen och analysveckan. Tiden som varje person har lagt ner skiftar däremot mycket under 

analysveckan. För att förklara vilka aktiviteter som ingår i hela internrevisionen kan 

processkartan över bottom-up-internrevisionen användas, se bilaga 3.  

 Ge en tydligare beskrivning av hela internrevisionsprocessen med en beskrivning även av 

förarbetet och efterarbete.  

Förbättringsförslag 2 

Från intervjuerna av revisionsgruppen i bottom-up-internrevisionen framkom önskemål om att 

WANO:s kriterier, ”How to review”, på 91 sidor, skulle vara översatta till svenska. Om häftet var 

översatt skulle det användas mer och det skulle underlätta revisorernas arbete.  

 Översätt WANO:s ”How to review” till svenska. 

Förbättringsförslag 3 

Att deltaga i en internrevisionsgrupp innebär inte ett krav att deltaga till 100 procent i alla 

aktiviteter som ingår i internrevisionen på Ringhals. Var och en i revisionsgruppen får anpassa sin 

tid med avseende på sina ordinarie arbetsuppgifter och medverka i den utsträckningen som är 

möjligt i internrevisionen. Med tanke på detta bör en tidsplan tas fram innehålla alla veckor som 

internrevisionen pågår.  
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I tidsplanen markeras vilka dagar som revisorerna kan deltaga i internrevision. Detta för att 

planera vilka dagar de olika mötena ska genomföras och att revisionsgruppen får lämplig tid att 

förbereda varje uppgift. Tidplanen kan också användas för att få en spridning av 

observationstillfällena. Revisorerna kan då styra sitt arbete så att inte alla är i den reviderade 

verksamheten samtidigt, detta för att minska belastning i den reviderade verksamheten med 

anledning av att revisionsgruppen inte ska störa verksamheten mer än nödvändigt, se kap 5.1.1. 

Det kan dock alltid uppkomma akuta arbetsuppgifter för medlemmarna i revisionsgruppen som 

går före internrevisionen, så det är viktigt att hålla tidsplanen levande under hela internrevisionen. 

 Gör en tidsplan över hela revisionen från förarbete till det att slutrapporten ska ges ut. 

Märk in i tidsplanen när varje person kan deltaga i internrevisionen och planera upplägget 

efter det.  

Förbättringsförslag 4 

Under intervjuerna efterfrågades mer resurser till förberedelse, detta för att kunna studera 

historiska händelser i den reviderade verksamheten som kan betyda att det finns saker och 

arbetssätt som behöver åtgärdas för att förbättra verksamheten. Genom att ha mer tid till 

förberedelse kan revisionsgruppen hinna titta på historiska händelser och planera in intervjuer 

med andra parter som arbetar med den reviderade verksamheten dagligen och få ta del av deras 

syn på den reviderade verksamheten. 

 Lägg mer tid och resurser på förberedelser och intervjua andra parter som dagligen arbetar 

med den reviderade verksamheten. 

9.1.2 Genomförande 

Från intervjuerna och observationerna av revisionsgruppen framkom tolv förbättringsförslag 

angående genomförandedelen av en bottom-up-internrevision. 

Förbättringsförslag 1  

Vid intervjuerna efterfrågades mer fokus på dokumentgranskning i samband med bottom-up-

revisioner då detta inte får samma fokus som vid en top-down-revision. I ISO 9001:s och ISO 

14001:s krav om internrevisioner ingår att ledningssystemet ska vara aktuellt och överensstämma 

med vad som görs inom den reviderade verksamheten samt med de krav som ställs på 

verksamheten (SIS, 2000b och SIS, 2004).  

För att få fokus på ledningssystemet kan top-down-metoden användas under en bottom-up-

internrevision. En grupp börjar med att göra en dokumentgranskning av ledningssystemet och 

resten genomför en bottom-up-internrevision. Ett alternativ är använda top-down-metoden och 

bottom-up-metoden varannan gång ett område ska internrevideras.  

 Använd top-down-metoden i arbetet med bottom-up-internrevisionerna, också för att få 

fokus på dokumentgranskningen.  

Förbättringsförslag 2 

I samband med att författaren har studerat observationsrapportern och rapporten har författaren 

sett att en hel del dokumentgranskning sker vid en bottom-up-revision, men att det är svårt att se 

vilka dokument som har studerats. Ett sätt att förstärka dokumentgranskningen under nuvarande 
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sätt att genomföra bottom-up-internrevisioner är att göra en sammanställning av de dokument, 

instruktioner och rutiner som granskades. Då blir det lättare att förstå att revisionsgruppen har 

gjort en dokumentgranskning och hur mycket av ledningssystemet som har kontrolleras i 

samband med internrevisionen.  

 Dokumentgranskningen stärks om revisionsgruppen gör en sammanställning av de 

instruktioner och rutiner som har studerats under en bottom-up-internrevision.  

Förbättringsförslag 3 

På utbildningsmötet inför internrevisionen talades det om vikten av att revisorerna gjorde en 

sammanfattning vid intervjuslutet för att säkerhetsställa att man hade uppfattat personen rätt. 

Detta beskriver också Almgren och Brorson (2003) och (SIS, 2002). Vid observationer av 

intervjuerna såg författaren att det kunde tydliggöras mer, vilket är lätt att säga att det ska göras, 

men svårare att göra det vid intervjuerna. Ha med en sammanfattning sist bland intervjufrågorna 

– då glöms inte punkten bort. 

 Avsluta intervjun med en tydlig sammanfattning.  

Förbättringsförslag 4 

Vid några bokade intervjutillfällen förekom det på morgonen att revisionsledaren inte visste vem 

som skulle göra intervjun. Vid ett tillfälle visste inte revisionsledaren 10 minuter innan intervjun 

började om den andra revisorn kunde närvara. Att vara väl förberedd skapar förtroende hos 

intervjupersonen, enligt Almgren och Brorson (2003). Författaren anser att det är bra om 

revisorerna kunde träffas exempelvis en kvart innan intervjun för att prata ihop sig om upplägget 

av intervjun. Saker som bör diskuteras då är vilka frågor som ska ställas, uppföljning av 

observationer från andra revisionsmedlemmar, och vem som antecknar. Detta ger ett bra intryck 

av att revisorerna är förberedda till den intervjuade personen. 

 Revisorerna träffas en kvart innan intervjun för att göra en sista genomgång av upplägget 

på intervjun.  

Förbättringsförslag 5 

Författaren observerade under internrevisionen att alla rubriker i observationsrapporten inte 

fylldes i direkt. Däremot skrivs observationspunkterna bra direkt. Författaren gjorde en 

jämförelse av observationsrapporterna från internrevisionen 2003, då samma område inom 

Ringhals reviderades senast.  

Jämförelsen gjordes för att se om observationsrapporten behövde fler rubriker, t.ex. gällande 

platsen var observationen gjordes och hur länge observationen pågick. I observationsrapporterna 

från 2003 fick läsarna enligt författaren dessa bakgrundsfakta till observationerna, med avseende 

på plats och tid, genom de befintliga rubrikerna. Enligt författaren fick läsaren en tydligare 

förståelse om vad revisorerna hade granskat genom de bakgrundsfakta som 

observationsrapporterna hade 2003, än vad läsaren fick genom bakgrundsfaktan som skrevs 2007.  

Med denna jämförelse kom författaren fram till att inga fler rubriker behövdes. Däremot behövs 

förklarande text till varje rubrik så att observationsrapporterna skrivs korrekt direkt. Detta 

framkom också vid intervjuerna när en mall med förklarande text till rubrikerna efterfrågades till 
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observationsrapporten. Författaren har i bilaga 4 tagit fram förklarande text till 

observationsrapportsmallen 

 Att observationsrapportsmallen har en förklarande text till respektive rubrik.  

Förbättringsförslag 6 

Det framkom ett förbättringsförslag under intervjuerna gällande att skriva observationspunkterna 

i tabellform för att kunna använda dessa i analysen istället för att skriva post-it-lappar. Vid 

analysen klipps varje observationspunktsrad ut för sig och viks på mitten. På detta sätt har man 

numreringen och en kolumn som kortfattar innehållet på framsidan samt att man på baksidan har 

hela beskrivningen av observationen med ”detta innebär” i en egen kolumn. Då finns fakta direkt 

i anslutning och tid sparas när man behöver mer information om punkten vid diskussion och i 

skrivande av AFI. Författaren har tagit fram i bilaga 4 ett exempel på hur en observationsrapport i 

tabellform med beskrivning av rubrikerna kan se ut.  

 Att observationspunkterna skulle skrivas i tabellform, för att ta bort momentet med att 

skriva post-it-lappar.  

Förbättringsförslag 7 

Revisionsledaren ville i bottom-up-revision ta hjälp av fotografier för att dokumentera 

observationspunkter. Detta gjordes av vissa revisorer, att inte hela revisionsgruppen använde 

kamera berodde på brist på kameror. Det diskuterades i revisionsgruppen om mobilkamera gav 

den kvalitet på fotografierna som eftersträvades. I vissa observationsrapporter finns hänvisning 

till fotografier men ingen hänvisning till var fotografierna återfinns.  

Vid intervjuerna fanns det olika uppfattningar hur fotografierna skulle dokumenteras, skulle de 

infogas i observationsrapporten direkt eller bara hänvisas till att det finns fotografier över 

observationerna. Revisionsledaren hade planerat att fotografierna skulle infogas i 

observationsrapporten. Ett förslag som uppkom under intervjuerna var att införa ett bildgalleri så 

inte observationsrapporterna blir för stora.  

Resultatet av att införa fotografi i samband med den internrevision med bottom-up-metoden som 

författaren observerade är att fotografierna inte är spårbara i systemet då de ej är numrerade med 

hänvisning till respektive observationspunkt. Läsaren av observationsrapporterna kunde inte 

återfinna rätt fotografi till rätt observationspunkt under den observerade internrevisionen.  

Författaren har tagit fram ett exempel hur man gör fotografierna spårbara i samband med 

internrevisioner, se bilaga 5. Författaren har även i framtagningen av observationsrapport i 

tabellform tagit fram en egen kolumn i tabellen för hänvisning till fotografier av 

observationspunkten, se bilaga 4. 

 En tydlig beskrivning av hur fotografierna ska användas i observationsrapporterna 

behöver tas fram och kommuniceras ut till revisionsgruppen innan internrevisionen 

startar. 

Förbättringsförslag 8 

Det blev ett stort fokus på ordning och reda under internrevisionen eftersom hela 

revisionsgruppen började första dagen med att undersöka detta. Revisionsgruppen täckte in större 
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delar av den reviderade verksamheten. Under resten av internrevisionen gjordes 

observationspunkter med avseende på ordning och reda även när revisorerna studerade hur 

personalen i den reviderade verksamhet utförde sina arbetsuppgifter. Under intervjuerna framkom 

det att ordning och redadelen kunde ha varit mindre. Författaren märkte vid observationer av 

revisorerna att det var lättare att hitta observationspunkter med fokus på ordning och reda än att 

hitta observationspunkter rörande hur personerna utför arbetet och deras attityd till att följa 

instruktioner. 

Under en bottom-up-revision som pågår under flera dagar eller veckor skulle författaren välja ut 

exempelvis fyra platser att kontrollera ordning och reda på under hela perioden som 

internrevisionen pågår. Med detta tillvägagångssätt minskar risken att observationen gjordes vid 

en tidpunkt då ordningen för tillfället inte var bra och revisorerna kan berätta vad som har hänt 

under internrevisionen med platsen till det bättre eller sämre för den reviderade verksamheten. 

 Välj ut ett bestämt antal platser och studera ordning och reda på dessa platser under hela 

internrevisionsperioden.  

Förbättringsförslag 9 

Vid Ringhals kallas en guide eller observatör som beskrivs i kap 2.4.2 för kontaktman. Vid 

intervjuerna framkom det att kontaktmannen från den reviderade organisationen kunde ha en 

aktivare roll vid gruppmötena. Det som eftersträvades var att revisionsgruppen skulle bli 

uppdaterad under gruppmötena med aktuell arbetsplanering i den reviderade verksamheten. 

Arbetsplaneringen revideras ständigt, och därför kan det vara svårt för revisionsgruppen att veta 

när de arbeten som gruppen vill granska verkligen genomförs. Genom att kontaktmannen ger 

revisionsgruppen aktuell arbetsplaneringen uppfylls punkterna a och b, se kap 2.4.2. Punkterna d 

och e uppfyllde kontaktmannen i den roll personen hade vid internrevisionen. Punkt c var hela 

revisionsgruppens ansvar då mycket av syftet med internrevisionen var att titta på uppfyllandet av 

säkerheten.  

Ett exempel på oklarheter med arbetstidpunkten var när revisionsgruppen under ett gruppmöte 

planerade att granska ett arbete under nästa dag. Direkt efter gruppmötet kontrollerade en revisor 

uppgifterna och då var arbetet tidigarelagt till samma kväll. Om revisionsgruppen har aktuell 

tidsplan minskar revisionsgruppens påverkan på den reviderade organisationen eftersom inte alla 

i revisionsgruppen behöver kontrollera när aktuella jobb i den reviderade organisationen ska ske. 

Väntetiden blir kortare och därmed blir personalresurserna effektivare om planeringen fungerar.  

Författaren föreslår att kontaktmannen eller någon i revisionsgruppen har ansvar att prata med 

representanter från den reviderade verksamheten precis innan gruppmöten för att få aktuell 

tidsplan för arbeten under det närmaste dygnet.  

 Kontaktmannen skulle ha en aktivare roll att berätta vad som är på gång i verksamheten. 

Förbättringsförslag 10 

Under intervjuerna kom det fram ett förbättringsförslag på att göra en matris att använda på 

gruppmöten som på ett enkelt sätt sammanfattar vilka observationer som är gjorda hittills i 

internrevisionen. Detta för att alla medlemmarna ska få en klar bild av allas observationer och hur 

det fortsätta arbetet ska genomföras och med vilka resurser. ISO 19011 rekommenderar att en 

sammanfattning av iakttagelser som inte leder till avvikelser eller förbättringsmöjlighet görs (SIS, 

2002).  
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Författaren har gjort ett förslag på en matris som kan användas i samband med gruppmöten, se 

bilaga 6. Observationerna klassificeras och platsen där observationen är gjord fylls i. En 

kortfattad förklaring kan lämnas och revisorerna skriver in sina initialer under respektive typ av 

observationer, så att man också ser vem som har gjort observationen.  

 En matris över vad som är observerat och hur mycket. Den ska vara enkelt uppbyggd och 

fyllas i på gruppmötena för att ge en klar bild av vad som är observerat. 

Förbättringsförslag 11 

Under intervjuerna med revisionsgruppen efterfrågades ett halvtidsmöte efter halva tiden av 

revisionen. Halvtidsmötet ska stämma av vilka observationer som revisionsgruppen har gjort och 

hur gruppen ska jobba vidare resterande tid för att använda resurserna på bästa sätt i 

fortsättningen av internrevisionen. Vid mötet bör minnesanteckningar föras för att underlätta 

analysarbetet.  

 Inför ett halvtidsmöte med utvärdering av observationerna som är gjorda och planera hur 

revisionsgruppen ska arbeta resterande tid. 

Förbättringsförslag 12 

Gruppmöten är det tillfälle som revisionsgruppen träffas och kan diskutera internrevisionen. 

Under intervjuerna kom det fram att en bättre planering av vem som skulle göra vilka 

observationer önskades. Författaren observerade under gruppmöten att man diskuterade vad som 

skulle göras nästa dag men inte nästnästa dagen då nästa gruppmöte var, och därför visste inte 

revisionsgruppen vad som hände samma dag som nästa gruppmöte skulle vara.  

Under intervjuerna vid en bottom-up-revision skall många av frågorna baseras av observationer 

som revisorerna har sett tidigare under internrevisionen. Genom att ha en egen punkt på agendan 

vid gruppmötena är det lättare för revisionsgruppen att komma ihåg att diskutera vilka 

observationer som kan ligga till grund för intervjufrågor vid intervjuer med personer i ledande 

ställning. 

 Agendan för gruppmöten kompletteras med två punkter: Uppföljning av observationer och 

planering för nästnästa dag.  

9.1.3 Sammanställning 

Från intervjuerna och observationer av revisionsgruppen framkom fyra förbättringsförslag 

angående att sammanställa internrevisionen vid en bottom-up-internrevision. 

Förbättringsförslag 1 

Inför analysmötet och förberedelsen av analysmötet måste observationsrapporterna vara så gott 

som färdiga. Det går inte att ändra observationspunktsnumreringen under detta moment, för då 

blir inte analysen rätt om det finns olika nummer till samma observationspunkt. Exempel på en 

post-it-lapp: Bristande skyltning av rummet/lokalen (5-9). Numret hänvisar observationsrapport 

5, punkt 9. Finns det olika versioner av observationsrapporten och någon person har ändrat och 

lagt till en eller flera observationspunkter före punkt 9 så stämmer inte numreringen och det blir 

svårt att hitta rätt observationstext till rätt nummer. För att undvika detta är det viktigt att hela 
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revisionsgruppen arbetar med samma utgåva av observationsrapporter i analysen, detta fungerade 

vid observerad internrevision. 

Planera analysmötets tidpunkt och längd efter antalet observationsrapporter som har producerats 

under den aktuella internrevisionen. Vid den observerade bottom-up-internrevisionen var antalet 

observationsrapporter 65. Revisionsgruppen hade en och en halv arbetsdag på sig att läsa 

rapporterna och skriva post-it-lappar. Arbetet var uppdelat två och två när det gällde att skriva 

lappar så varje person i revisionsgruppen ansvarade för hälften av observationsrapporten. 

Revisionsgruppen skulle även ha läst igenom alla observationsrapporter inför analysmötet för att 

få en helhetsbild av hela internrevisionen.  

 Planera analysmötets tidpunkt och längd efter antalet observationsrapporter som har 

producerats under den aktuella internrevisionen. 

Förbättringsförslag 2 

Under internrevisionen med bottom-up-metoden hade revisionsgruppen kvar sina ordinarie 

arbetsuppgifter också under tiden. Revisionsgruppen blir sårbar om sjukdom eller personerna 

måste prioritera sitt ordinarie arbete mer än vad som var tänkt från början. Detta är extra tydligt i 

små grupper. Exempel på när revisionsgruppen blev sårbar var i samband med att post-it-lapparna 

skulle skrivas till analysmötet när en person fick arbeta hemifrån under en arbetsdag vilket inte 

alltid är optimalt. 

 Planera internrevisionsprogram så att det finns ”tidslucka” mellan genomförande och 

analys.  

Förbättringsförslag 3 

Från intervjuerna framkom ett förbättringsförslag om att analysmötet skulle ha varit längre än det 

var under bottom-up-revisionen för att höja kvalitén i arbetet. Det efterfrågades en gemensam 

diskussion av förbättringsområdena i hela revisionsgruppen vilket inte var möjlighet då 

förbättringsområdena inte blev klara under analysmötet.  

 I slutet av analysen ska hela revisionsgruppen diskutera de framtagna 

förbättringsområdena för att hela revisionsgruppen ska stå bakom resultatet av 

internrevisionen. 

Förbättringsförslag 4 

Under intervjuerna framkom önskemål om att ha ett utvärderingsmöte i revisionsgruppen i 

anslutningen till att internrevisionsrapporten utgavs till den reviderade verksamheten första 

gången. Syftet med ett utvärderingsmöte i revisionsgruppen är att ta tillvara de erfarenheter som 

revisionsgruppen har kommit fram till under internrevisionen gällande arbetssättet.  

 Utvärderingsmöte med internrevisionsgruppen. Tidpunkt för detta möte kan vara efter att 

rapporten är utgiven. 
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9.2 Internrevision enligt top-down-metoden 

Förbättringsförslag framkom under intervjuerna med revisionsgruppen som medverkade i 

internrevisionen med top-down-metoden samtidigt har författaren gjort observationer under 

internrevisionen för att hitta förbättringsförslag.  

9.2.1 Förberedelse 

Från intervjuerna av revisionsgruppen framkom ett förbättringsförslag angående 

förberedelsedelen av en top-down-internrevision.  

Förbättringsförslag 1 

Intervjupersoner ska alltid bokas i den personliga kalendern exempelvis via kalendern i Microsoft 

Outlook för att säkerhetsställa att personen inte är dubbelbokad och undvika andra 

missuppfattningar. Programmet för en top-down-internrevision är ofta detaljplanerat i förväg, och 

om inte extra intervjutillfällen är inplanerade är det svårt att få in dem i programmet.  

 Använd den elektroniska kalendern för att boka möten. 

9.2.2 Genomförande 

Från intervjuerna av revisionsgruppen framkom tre förbättringsförslag angående 

genomförandedelen av en top-down-internrevision.  

Förbättringsförslag 1 

Under internrevision med top-down-metoden önskar författaren att revisorerna får se praktisk 

tillämpning av arbetet på liknade sätt som vid en internrevision med bottom-up-metoden, för att 

revisorerna ska kunna verifiera det som har framkommit under intervjuerna. Vid det första 

besöket som gjordes i top-down-revisionen pågick ingen aktivitet i verkstaden som rörde de 

områden som internrevisionen studerade. Revisorerna fick en visning av lokalerna men ingen 

möjlighet att se praktiskt arbete utföras eller prata med de som utför det dagliga arbetet. 

 Om möjlighet finns under internrevisionen är det bra om revisionsgruppen får se pratisk 

utförande av de områden som granskas i internrevisionen.  

Förbättringsförslag 2 

Under internrevisionen medverkade en person under halva internrevisionen genom att bli 

intervjuad eller vara ciceron vid besök i verksamheten. En person som medverkar så mycket blir 

mer en guide, enligt ISO 19011, (SIS, 2002). 

 Vid planering av internrevisionen: tänk på att inte personalen i den reviderade 

verksamheten bör medverka mer än vad som krävs och mer än vad som är försvarbart 

med hänsyn till resurser och syftet med internrevisionen. 
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Förbättringsförslag 3 

Inbjud de personer som berörs av avvikelser och förbättringsmöjligheter till slutmötet. Detta är 

möjligt då slutmötet inte är i direkt anslutning till internrevisionens intervjuer och observationer. 

Om personerna inte ha deltagit tidigare i internrevisionen.  

 Inbjud de personer som berörs av avvikelser och förbättringsmöjligheter till slutmötet. 

9.2.3 Efterarbete 

Förbättringsförslag gällande efterarbete har inte specifikt hittas för top-down-metoden. 

9.3 Benchmarking 

Olikheterna i internrevisionsverksamheten vid Södra Cell Värö och vid Ringhals har studerats. 

Från detta framkom fem förbättringsförslag för Ringhals internrevisionsverksamhet, dessa 

presenteras nedan. 

Förbättringsförslag 1 

I revisionsgruppen vid bottom-up-internrevisionen var inte alla deltagare i revisionsgruppen 

utbildade revisorer i ISO, utan fyra var sakkunniga inom något område som granskades i den 

reviderade verksamheten. I bilaga 1 finns ISO:s definition av revisionsbegrepp där benämns 

sakkunnig med ”teknisk expert”, och enligt ISO ska inte den tekniska experten agera revisor i 

revisionsgruppen.  

I bilaga 1 finns ISO:s definition av revisionsbegrepp där beskrivs att revisor under upplärning kan 

ingå i revisionsgruppen. I benchmarking av Södra Cell Värö har de som mål att nyutbildade 

revisorer ska gå med en erfaren revisor under de tre första internrevisionerna som revisorerna 

deltager i. Oftast följer den nyutbildade revisorn med revisionsledaren. 

Wahlman (2004) beskriver att runt tio procent av företagets personal kan vara utbildade 

internrevisorer. Ringhals med runt 1400 egna anställda har ca 65 personer på listan över hur 

många revisorer som finns tillgängliga. De sista fem åren har ca 40 personer deltagit som 

revisorer. 5 av 65 personer har inte deltagit i någon internrevision alls men gått utbildning till 

revisor.  

 Ta fram förslag på personer som kan utbilda sig till revisorer och har den kunskapen som 

efterfrågas. Företaget bör ha en framförhållning på minst två år. Denna tid krävs för att 

genomgå utbildning samt medverka vid internrevisioner i utbildningssyfte innan de är 

”skarpa” revisorer.  

Förbättringsförslag 2 

Ringhals är sedan 2006 certifierade enligt Standard för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 

OHSAS 18001. Utbildade revisorer inom OHSAS 18001 är begränsad inom företaget i nuläget. 

Södra Cell Värö ser gärna att revisorer inom arbetsmiljö och säkerhet har varit eller är 

skyddsombud. 

 Utbilda skyddsombuden till revisorer inom standard för hälsa och säkerhet på 

arbetsplatsen, OHSAS 18001. 
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Förbättringsförslag 3 

Södra Cell Värö har revisorsuppdraget som en arbetsuppgift i vissa funktioner. På detta vis har 

Södra Cell Värö alltid tillgång till revisor som har reserverat tid till att ingå i en internrevision per 

år. Det medför att inte företaget hela tiden har tillgång till revisor och att det endast behöver 

fördela vem som ska revidera på vilken anläggning inom Södra, eftersom personalen inte 

reviderar på den egna anläggningen.  

Revisorerna på Ringhals finns inom hela organisationen. Vid tillsättning av en internrevision 

måste alltid hänsyn tagas till personens ordinarie arbetsuppgifter och om personen har tid att 

medverka vid den aktuella internrevisionen. Mycket tid går åt till att hitta revisorer som kan 

medverka i internrevisioner för den som koordinerar alla internrevisioner på Ringhals. 

 Knyt revisionsuppgiften till specifika arbetsfunktioner. 

Förbättringsförslag 4 

På Södra Cell Värö är det samordnare för ledningssystemet som planerar internrevisionen och tar 

fram revisionsprogrammet för varje internrevision, eventuellt i samråd med revisionsledaren. På 

Ringhals är det revisionsledarens uppgift att planera och ta fram revisionsprogrammet. Om 

revisorsuppgiften knyts till arbetsfunktioner skulle den som koordinerar internrevisionerna kunna 

hjälpa revisionsledaren mer med aktiv planering av internrevisionen. 

 Om revisionsuppgifterna tillhör specifika arbetsfunktioner kan den som koordinerar 

internrevisionen arbeta mer med planering av internrevisionen.  

Förbättringsförslag 5 

Södra Cell Värös avvikelser från internrevisionen bör åtgärdas inom 3 månader. Ringhals har 

inga specifika tidskrav på när avvikelser ska vara åtgärda, utan det beror på varje enskild 

avvikelse. 

 Inför en generell rekommendation om när avvikelser bör vara åtgärdade. 

 

 



SLUTSATSER 

___________________________________________________________________ 

 59 

10 SLUTSATSER 

 
Kapitlet innehåller slutsatser som författaren har dragit i samband med examensarbetet. 

 
 

10.1 Beskrivning av bottom-up-internrevision 

Ledningssystemet har inte en central plats vid en bottom-up-internrevision i Ringhals tillämpning. 

Ledningssystemet granskas inte metodiskt då ingen specifik dokumentgranskning sker. Den 

granskning som sker vid observationer och intervjuer är då revisorerna kommer i kontakt med 

olika dokument. Fokus för en bottom-up-internrevision vid Ringhals är att studera hur personalen 

utför sitt arbete enligt de krav och rutiner som finns, samt att hitta förbättringsmöjligheter i 

verksamheten. 

Revisorerna som ingår i revisionsgruppen behöver vara väl insatta i hur den reviderade 

verksamheten ska arbeta praktiskt eftersom faktainsamlingen bygger på observationer av det 

ordinarie arbetet och intervjuer. Alla observationspunkter sammanställs skriftligt under 

internrevisionen. Detta medför att lika mycket tid som läggs ner på att revisorerna gör 

observationer och intervjuer läggs ner på att dokumentera observationerna och intervjuerna 

efteråt. Detta medför att alla insamlade fakta om observationer finns nerskrivna vid en bottom-up-

internrevision. Bottom-up-revisioner kräver en analys av insamlade fakta mer än en diskussion 

vid framtagandet av resultat vid en internrevision. Detta på grund av att det är svårt att få en 

överblick av observationsrapporterna om inte en analysmodell används. 

Vid planeringen av en bottom-up-internrevisionen detaljstyrs inte programmet utan revisorerna 

väljer själva när de vill utföra observationer i den reviderade verksamheten under tidsperioden 

som internrevisionen pågår. För den reviderade verksamheten innebär detta att personalen inte vet 

i förväg om de kommer att bli observerade under internrevisionen och i så fall vilken dag och tid. 

Däremot ska de vara medvetna om att det pågår en internrevision. Vissa intervjuer är bokade i 

förväg men inte alla.  

10.2 Beskrivning av top-down-internrevision 

Ledningssystemet har en central plats vid en top-down-internrevision då en dokumentgranskning 

genomförs först. Genomförandedelen av en top-down-revision är detaljstyrd då ett program med 

schemalagda intervjuer och besök är framtaget. Fokus under en top-down-internrevision är på 

ledningssystemet och inte på hur den reviderade verksamheten praktiskt arbetar, utan mer att det 

finns rutiner för varje typ av arbete som utförs i den reviderade verksamheten. Fakta kommer från 

dokumentgranskningen och intervjuer. 

Revisorerna vid en top-down-internrevision behöver inte ha lika mycket sakkunskap och praktiskt 

vetande om hur den reviderade verksamheten fungerar eftersom de inför internrevisionen ska 

göra en dokumentgranskning och på detta sätt får kunskap om verksamheten. Avvikelser och 

förbättringsmöjligheter diskuteras fram av revisionsgruppen med hjälp av minnesanteckningar 

från intervjuerna, dokumentgranskningen och observationerna. Minnesanteckningarna sparas inte, 

utan en revisionsrapport skrivs där revisionsgruppen presenterar resultatet av internrevisionen.  
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10.3 Jämförelse mellan bottom-up- och top-
down-metoden 

Faktainsamlingen vid bottom-up-internrevision bygger på observationer och intervjuer i den 

reviderade verksamheten. Revisionsiakttagelserna verifieras med hjälp av intervjuer. 

Faktainsamlingen vid en top-down-internrevision bygger på dokumentgranskningar och 

intervjuer och verifieras med besök och observationer i den reviderade verksamheten. 

Resurserna i arbetstid som revisionsgruppen har använt är ungefär lika mycket när det gäller 

medelvärdet i respektive av bottom-up- och top-down-gruppen. Skillnader finns i antalet 

deltagare i varje grupp och omfattningen i antal dagar som internrevisionen pågick. 

Att genomföra en internrevision med bottom-up-metoden bygger mer på kvantitativt tänkande där 

mängden av antalet liknade observationspunkter utgör utfallet av resultatet. En bottom-up-

revision kräver en analys av informationen. Internrevisioner enligt top-down-metoden är mer en 

kvalitativ metod där intervjuer och dokumentgranskning är underlag för resultatet. 

10.4 Jämförelse av metoderna mot teoretisk 
referensram 

Vid internrevisioner tittar Ringhals främst på två av de tre typer av kvalitet som Wiklund (2004) 

tar upp: organisationens kvalitet och professionell kvalitet. Dessa begrepp tar upp hur personalen 

samverkar, hur avdelningarna kommunicerar mellan varandra, samt kompetensen hos personalen. 

Vid en jämförelse med ISO 9001:2000:s och ISO 14001:2004:s krav på internrevisioner, bör 

bottom-up-internrevisionen på Ringhals få en tydligare dokumentgranskning. Detta för att 

internrevisionen ska leva upp till kravet enligt SIS (2000) på granskning av om ledningssystemet 

”har införts och underhållits på ett ändamålsenligt sätt”. 

Top-down-internrevisionerna på Ringhals genomförs enligt ISO 19011:2002:s rekommendationer 

om hur upplägget av en internrevision ska bedrivas. 

Två olikheter har hittats vid jämförelse med ISO 19011:2002 och ISO 9000:2005.  

 En teknisk expert ska inte agera som revisor utan ska bidra med sakkunskap istället. I 

bottom-up-internrevisionen på Ringhals gjordes ingen skillnad mellan revisorer och 

sakkunniga (Ringhals benämning på tekniska experter). De utförde samma arbete; 

sakkunniga gjorde egna observationer utan att en revisor närvarade. Därmed följdes inte 

ISO:s rekommendation om en teknisk expert.  

 Användandet av orden revisionsplan och revisionsprogram på Ringhals och Södra Cell 

Värö stämmer inte med definitionen enligt ISO 19011, se bilaga 1. Revisionsprogram 

används när revisionsplan avses och vice versa. Till synes liten detalj men kan leda till 

oklarheter och förvirring. 
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10.5 Förbättringsförslag  

Författaren har i kap 9 diskuterat förbättringsförslag. Fler förbättringsförslag har framkommit vid 

observationer, intervjuer och processjämförelse. Att det finns skillnader mellan Ringhals och 

Södra Cell Värö visar att internrevisioner kan bedrivas på mer än ett sätt. Genom att göra en 

processjämförelse på detta sätt med andra företag kunde fler förbättringsförslag hittas. 

Förbättringsförslagen som presenteras i kap 9 är dock de viktigaste och som författaren anser att 

Ringhals bör införa för att förbättra internrevisionsverksamheten. 

De viktigaste förbättringsförslagen för internrevisionerna på Ringhals återfinns nedan: 

Bottom-up 

 Mer fokus på ledningssystemet genom dokumentgranskning under internrevisionen. 

 Förbättra planeringen av internrevisionen och därigenom säkerhetsställa resurserna.  

 Komplettera processen med halvtidsmöte och utvärderingsmöte. 

 Omarbeta observationsrapporten till tabellform och inkludera förklarande text, se bilaga 4. 

Top-down 

 Observera utförande av praktiskt arbete i den reviderande verksamheten. 

 Ta ställning till hur mycket enskilda personer i den reviderade verksamheten ska 

medverka. 

 Boka intervjupersonerna via den elektroniska kalendern. 

Metodoberoende  

 Utbildningsprogram för internrevisorer. 

 Inför en generell rekommendation om när avvikelser bör vara åtgärdade. 

 Utbilda skyddsombud till revisorer inom arbetsmiljö. 

 

Förbättringsförslagen återfinns i sin helhet i kap 9. 
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11 DISKUSSION 

 
Kapitlet innehåller diskussion om arbete, metoddiskussion och förslag på fortsatta studier i 

ämnet. 

 
 

11.1 Olika djup i studie av bottom-up- och top-
down-metoden 

I examensarbetet har två metoder för internrevision studerats. De två metoderna har inte studerats 

i samma omfattning på grund av att perioden internrevisionerna pågick och gruppstorleken 

varierade i de två metoderna. Bottom-up-metodens internrevision hade sju personer i 

revisionsgruppen och internrevisionen pågick under två veckor i den reviderade verksamheten. 

Motsvarande för top-down-metoden var två internrevisorer och tre dagar i den reviderade 

verksamheten.  

Bästa resultatet hade erhållits genom att studera metoderna under liknande förhållanden men det 

ligger i metodernas olikheter att längden och antalet i revisionsgruppen för internrevisionen 

varierar.  

Ett annat önskemål hade varit att kunna studera mer än en internrevision med vardera metod för 

att säkerhetsställa att arbetssättet är detsamma och därmed säkerställa att dragna slutsatser är 

generella för respektive metod. Genom att studera mer än en internrevision med varje metod hade 

reliabiliteten och validiteten ökats för förbättringsförslagen. Detta var inte möjligt eftersom andra 

internrevisioner inte genomfördes med bottom-up- och top-down-metoden under examensarbetets 

genomförande. Författaren upplever inte detta som en stor brist utan är övertygad om att 

förbättringsförslagen till största delen är generella. 

Då top-down-metoden finns grundligt dokumenterad i standaren 19011 (SIS, 2002) och annan 

litteratur kan läsaren studera dessa källor för att fördjupa sig mer i top-down-metoden. 

Författaren tycker att internrevisioner med bottom-up-metoden är intressant då det dagliga arbetet 

studeras i verkligheten av revisorerna Exempelvis är det lättare att hitta arbetsmiljöpåverkan 

under observationer vid bottom-up-metoden. Författaren har inte träffat på den metoden i 

samband med genomförd kurs i miljö- och kvalitetsrevision vid Luleå tekniska universitet. 

Intervjuer förekommer i båda metoderna, vid intervjuer kan det bli en tolkningsfråga om 

revisorerna förstår problematiken och innebörden av det som intervjupersonen berättar. Vid 

observationer av arbete är det mer flexibelt än vid intervjuer eftersom revisorerna får följa med ut 

och se vad som händer och samtidigt få en förståelse över hur arbetarnas vardag ser ut. Intervjuer 

blir mer enformigt där koncentrationen och hörseln är viktig hos revisorerna. Dock är 

dokumentgranskningen av ledningssystem mycket tydligare vid en top-down-internrevision.  

Andra företag och organisationer får som ett resultat av detta arbete en inblick i hur de två 

metoderna används vid Ringhals i samband med internrevisioner. Genom processjämförelsen av 

Södra Cell Värö får andra företag och organisationer också se att internrevisionsverksamheten 

bedrivs olika på olika företag och att man kan dra lärdom av varandra. Förbättringsförslagen är 
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naturligtvis främst riktade till kärnkraftsbranschen och då specifikt fallföretaget Ringhals men 

författarens förhoppning är att även dessa kan vara till hjälp för andra företag. 

11.2 Metoddiskussion 

Författaren kunde ha valt andra metoder för att genomföra examensarbetet. Andra möjliga 

alternativ var att genomföra enkätstudier mot olika företag för att se hur de genomför 

internrevisioner. Författaren valde en mer djupgående studie där ett företag som använder två 

olika metoder för internrevision valdes. I själva examensarbetet kunde andra metoder använts för 

datainsamling. Möjliga alternativ var fokusgrupper, enkäter, släktskapdiagram.  

För att öka reliabiliteten vid observationen är det vanligt att ha mer än en observatör. Då 

examensarbetet utfördes av en person var detta inte möjlighet men författaren hade gärna i 

efterhand sett att mer än en person genomförde observationerna för att få en mer objektiv analys. 

Vid observationerna kan även händelseförloppet influeras av att en observatör medverkar; hade 

inte en observatör deltagit kunde skeendet och utfallet ha blivit något annat. Författaren försökte 

hålla sig i bakgrunden mestadels och studera vad som hände varför författarens känsla är att 

påverkan var liten i detta fall. 

Vid intervjuer har författaren använt samma frågeformulär för att säkerhetsställa att intervjuerna 

blir så lika varandra som möjligt och på så sätt öka reliabiliteten. Dock är alla personer olika så 

intervjuerna kan inte bli identiska när olika personer intervjuas. Intervjupersonen kan ha 

minneslucka om det som intervjufrågorna behandlar och kan då inte ge korrekt information. 

Frågorna kan missuppfattas av intervjupersonen och svaren kan misstolkas av den som intervjuar. 

Skillnader blir det också när både besöks- och telefonintervjuer används eftersom det är lättare 

vid besöksintervjuer att uppfatta kroppsspråket och därigenom förstå att en fråga missuppfattas 

eller att man behöver ändra formuleringen för att frågan ska kunna besvaras. Hur bra intervju det 

blir kan också bero på personkemin mellan den som intervjuar och intervjupersonen.  

Validitet i arbetet har författaren fått genom att både göra observationer och intervjuer för att se 

om revisorerna upplevt samma behov av förbättringar som författaren har sett. God 

överensstämmelse fanns mellan revisorerna uppfattning och författarens. 

11.3 Fortsatta studier i ämnet 

Fortsatta studier i ämnet kan vara att titta på vilken metod för internrevisioner som den reviderade 

verksamheten föredrar och effekten av internrevisioner. Detta är intressant att studera för att se 

om den reviderade verksamheten upplever det positivt eller negativt att medverka i en 

internrevision. Bidrar internrevision till att verksamheten förbättras, har verksamheten resurser att 

åtgärda de förbättringspunkter som internrevisionen hittar. 

En annan studie är att titta på om Ringhals ska certifieras enligt ISO 9001 och vad som krävs för 

att anpassa ledningssystemet till ISO 9001:s krav på ledningssystemet. Att studera om Ringhals 

ska ISO 9001-certifieras är intressant att studera för att se om det ger något mervärde till 

verksamheten som inte finns idag med tanke på att företaget är certifierade enligt ISO 14001 och 

OHSAS 18001. 
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BILAGA 1 

Terminologi av revisionsbegrepp  
enligt ISO 19011 (SIS, 2002). 

 

Begrepp Definition 
Revision ”Systematiskt, oberoende och dokumenterat förfarande för att 

skaffa revisionsbelägg och utvärdera det objektivt för att avgöra 

i vilken utsträckning revisionskriterier är uppfyllda”. 

Förstapartsrevisioner ”Interna revisioner, genomförs av eller på uppdrag av 

organisationen själv för ledningens granskning och andra interna 

ändamål och kan utgöra grunden för organisationens egen 

förklaring om överensstämmelse. I många fall, särskilt i mindre 

organisationer, kan oberoendet visas genom frihet från ansvar för 

den aktivitet som revideras”. 

Andrapartsrevisioner ”Utförs av organisationens intressenter, t.ex. av kunder eller 

andra personer på deras uppdrag. Även kallade ”externa 

revisioner” ”. 

Tredjepartsrevisioner ”Utförs av externa, oberoende revisionsorganisationer, t.ex. 

sådana kan certifiera överensstämmelse med krav i ISO 9001 

eller ISO 14001. Även kallade ”externa revisioner” ”. 

Samtidig revision ”Kvalitets- och miljöledningssystem revideras samtidigt, kallas på 

engelska för ”combined audit” ”. 

Gemensam revision ”Samtidig revision av en organisation, utförd av två eller fler 

samarbetande reviderande organisationer kallas på engelska för 

”joint audit” ”. 

 

Revisionskriterier ”Policy, rutiner eller krav 

Revisionskriterier används som en referens mot vilka 

revisionsbelägg jämförs”. 

 

Revisionsbelägg ”Redovisade dokument, uppgifter om fakta eller annan 

information som är relevant med hänsyn till revisionskriterierna 

och är verifierbara. 

 Revisionsbelägg kan vara kvalitativa eller kvantitativa”. 

 

Revisionsiakttagelser ”Resultat av utvärderingen av de samlade revisionsbeläggen 

mot revisionskriterierna.  
 Revisionsiakttagelserna kan visa på antingen överensstämmelse 

med eller avvikelse från revisionskriterierna eller möjligheter till 

förbättring”. 

 

Revisionsslutsats ”Resultat av en revision lämnat av revisionsgruppen efter 

beaktande av målen för revisionen och alla revisions 

iakttagelser”. 
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Begrepp Definition 

Revisionens uppdragsgivare ”Organisation eller person som begär en revision. 

Revisionens uppdragsgivare kan vara den organisation som 

revideras eller någon annan organisation som har rätt enligt 

författning eller avtal att begära en revision”. 

 

Organisation som revideras Den organisation som granskas under revisionen. 

 

Revisor ”Person med kompetens att genomföra en revision”. 

 

Revisionsgrupp  ”En eller flera revisorer som genomför en revision, om så 

erfordras med stöd av tekniska experter”. 

Revisionsledare ”En revisor i revisionsgruppen är utsedd att vara ledare för 

revisionsgruppen. 

 I revisionsgruppen kan ingå revisorer under upplärning”. 

 

Teknisk expert ”Person som tillför särskild sakkunskap eller expertis till 

revisionsgruppen. 
Speciell sakkunskap eller expertis är sådan som hänför sig till 

den organisation, process/förfarande eller aktivitet som 

revideras, till språk eller kulturella förhållanden. 

En teknisk expert agerar inte som revisor i revisionsgruppen”. 

 

Revisionsprogram ”En eller flera revisioner planerade att utföras under en viss 

tidsperiod och för ett visst ändamål. 
 Ett revisionsprogram innefattar alla aktiviteter som behövs för att 

planera, organisera och genomföra revisionerna”. 

 

Revisionsplan ”Beskrivning av aktiviteter och arrangemang för en revision”.  

 

Revisionsomfattning  ”Omfattning och avgränsningar av en revision. 

Omfattningen innefattar i allmänhet uppgifter om platser, 

organisatoriska enheter, aktiviteter och processer/förfaranden 

liksom den tidsperiod som täcks”. 

 

Kompetens ”Visade personliga egenskaper och visad förmåga att tillämpa 

kunskap och färdigheter”. 



 

 

  

BILAGA 2 

Intervjumall till internrevisionsgruppen 

 

Namn: ____________________________ Anställnings år Ringhals:____________ 

Utbildning: 

 Gymnasiet:___________________________________________ 

 Akademisk:___________________________________________ 

 Vattenfall (Internt):____________________________________ 

 Övrigt:_______________________________________________ 

Erfarenheter om kärnkraft: 

 

Tidigare erfarenheter av internrevisioner 

1. När hörde du talas om internrevisioner första gången? 

2. Har du medverkat i internrevisioner tidigare? 

Antal: Intervjuad: Revisor: Medverkat i annat företag: 

Medverkan i internrevisionen 

3. Hur blev du tillfrågade om att medverka i årets internrevision? 

Hur: Vem: Månad:  

4. Hur gick du tillväga när du accepterade att vara med? 

Frågade chefen? Vem bestämde?  Tackade du ja direkt?  

5. Vad var bestämt angående tidsperioden på det arbete du skulle göra med 

interrevisionen?  

Intryck av internrevision  

6. Hur tycker du att internrevisionen har fungerat? 

7. Vad har du upplevt som positivet i internrevisionen? 

8. Vad har varit negativ? 

9. Hur har du som revisor blivet bemött ut i den reviderade verksamheten? 

10. Missades gruppen något viktigt moment att observera? 
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Tidsplaneringen 

11. Hur fungerade den tidsplan som fanns över internrevisionen? 

12. Var det för lite tid avsatt till något moment? 

13. Var det för mycket tid avsatt till något moment? 

14. Tillkom något arbete under vägens gång som du inte hade räknat med? 

Arbetstid 

15. Hur mycket av din arbetstid uppskattar du att du har jobbat med 

internrevisionen? 

16. Har du känt att ditt ordinarie arbete har blivet lidande? 

17. Har du jobbat över för att hinna med? 

Skrivarbetet 

18. Hur har du upplevt skrivarbetet? 

19. Hur ska korten användas som togs under observationerna? 

  

Gruppen och Arbetsbelastningen 

20. Hur fungerade samarbetet i gruppen? 

21. Hur fungerade uppdelningen av vem som gjorde vad? 

22. Upplevde du något moment som stressande? 

23. Har du använt hjälpmedel i ditt arbete, exempel checklister, bandspelare, 

kamera? 

Förbättringsförslag 

24. Med den kunskap du har idag skulle du göra någon ändring om du skulle gör 

en ny internrevision imorgon? 

25. Hur gruppens arbete genomfördes? 

26. Vad har du saknat i arbete? 

27. Har någonting varit onödigt arbete? 

28. Hur ska man förenkla arbete med interrevisioner i allmänhet? 
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Framtiden 

29. Vad tar du med dig till framtiden från ditt arbete med internrevisioner? 

30. Vad har du haft för nytta av att medverka i internrevision i ditt ordinarie 

arbete? 

31. Om du fick frågan igen skulle du kunna tänka dig att ingå igen i en 

internrevisionsgrupp? 

Till slut  

32. Vad har jag missat att ta upp under samtalet/intervjun? 

Tack för att jag fick komma och ta anspråk av din tid. 
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Processkartläggning av 
Ringhals internrevision med Bottom-up-metoden

Tillfråga

Revisionsledare

Acceptera att vara

Revisionsledare

Diskutera upplägget med den 

Reviderade verksamheten

Planera 

Genomförandet 
Möte

Framtagning av 

Revisionsspecifikation

Tillsätter

Revisionsgrupp

Revisionsspecifikation
Information om revisionen

Till berörda parter 

Ledningsforum & Insidan
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Godkänns av cRQ
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FörberedelseFörberedelse
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Processkartläggning av 
Ringhals internrevision med Bottom-up-metoden

Läsa 

Observationsrapporter
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Lappar
Skriva AFI
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Resultatet
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AFI
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Processkartläggning av Ringhals internrevision med Top-down-metoden

Uppdatera revisionsrapport

RQA & Revisionsledaren
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BILAGA 4 

INTERNREVISION REVISIONSOMRÅDE 

Delrevision: Namn på delrevisionen, om det finns. Datum: När observationen 

gjordes 

Observationsrapport nr:  

Vid tilldelning av nummer till observationsrapporten bestäms detta av respektive 

revisionsgrupp så att varje observationsrapport får ett unikt nummer i varje enskild 

internrevision.  
 

Utförd av: 

Revisor 1, Förnamn och Efternamn och Revisor 2, Förnamn och Efternamn. 

Observationsområde 

Detta är rubriken för observationsrapporten. Skriv vilket block eller avdelning som 

observationen är gjord på. 

Vad observerades? Tex. Rond, intervju med befattningsroll, housekeeping, typ av möte. 

OMFATTNING 

Hur länge har observation pågått? Exempel: en och en halv timme eller 30 minuter.  

Vilka områden intervjufrågorna behandlar. Vad för typ av rond är det? 

 

FÖRUTSÄTTNING 

Vilken drift är blocket i? Vem granskas och hur ofta sker uppgiften? Vad för 

hjälpmedel/instruktion har den granskade med sig? Hur länge har personen arbetat inom 

området? Vid intervju: är den planerad eller inte? Vet personen om att han ska bli 

intervjuad i förväg eller sker den spontant? 

OBSERVATIONER: 

Vad för observation har revisorn gjort? Skriv kortfattat och nämn den exakta platsen där 

observationen gjordes. 

Detta innebär: Förklara riskerna med observationen så att de som läser 

observationsrapporten förstår varför observationen är gjord. 

Nedan finns exempel på en observationspunkt  

1. I rum A117 finns det kvarlämnat en öppen verktygslåda på en mindre kärra. Något 

pågående arbete finns inte. 

Detta innebär: Housekeeping är en del i arbetet med ordning och reda och i att sätta 

normer. 

 

 
Övrigt noterbart:  

Här skrivs det positiva om observationerna och om sådant som bör kommuniceras ut till 

andra dela av Ringhals eller behöver dokumenteras på något vis. 
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OBSERVATIONER: 

Nedan finns exempel på en observationspunkt 

Beskrivning av observationen: Vad för observation har gjorts? Skriv kortfattat och nämn den exakta platsen där observationen gjordes.  

Innebörden av observationen: Förklara riskerna med observationen så att de som läser observationsrapporten förstår varför observationen är gjord. 

Hänvisning till fotografi: Har fotografier tagits på observationspunkterna? Infoga fotografierna i bildgalleriet för internrevisionen. 

 

 

 

Obs. Punkt 

nummer 

Kort beskrivning 

Ifylles efteråt 

Beskrivning av observationen Hänvisning 

till fotografi  

Innebörden av observationen:  

  

 

1:1 

  

I rum A117 finns det kvarlämnat en öppen 

verktygslåda på en mindre kärra. Något 

pågående arbete finns inte. 

 

 

Se foto med 

nummer: 

1:1 

 

Housekeeping är en del i arbetet 

med ordning och reda och i att 

sätta normer. 

 

1:2 
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INTERNREVISION     REVISIONSOMRÅDE 

 

Bildgalleri 

Tagna fotografier i samband med en specifik internrevision. 

 

Hänvisning till 

observationspunkten 

 

Fotografi över observationspunkten 

 

1.1 

 

Infoga fotografiet här. 

6.9 
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