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EXAMENSARBETE

Förbättrad internrevision
Av ledningssystem för miljö och kvalitet
på Eka Chemicals AB i Bohus/Rollsbo

Sammanfattning
Eka Chemicals i Bohus/Rollsbo har varit certifierat enligt ISO 9001/9002 sedan början
av 1990-talet och enligt ISO 14001 sedan senare hälften av 1990-talet och genomför
internrevisioner enligt bestämda intervall.

Fokus för examensarbetet är att studera möjliga förändringar av Eka Chemicals i Bo-
hus/Rollsbo sätt att genomföra internrevisioner för miljö- och kvalitetsledningssystem,
så att kraften läggs på förbättringsmöjligheter i stället för som idag ofta sker, på sökande
efter avvikelser. I detta ingår bland annat hur man utser de områden som skall revideras,
så att internrevisionen skapar ett större mervärde för reviderade enheter.

Målet är att hitta förändringsförslag genom att kartlägga resultat från ett antal tidigare
genomförda internrevisioner, intervjua internrevisorer samt via benchmarking och litte-
raturstudier få ytterligare idéer som kan bidra till förbättring av internrevisionen vid Eka
Chemicals Bohus/Rollsbo.

Resultatet av detta arbete är att det finns förändringspotential för internrevision vid Eka
Chemicals Bohus/Rollsbo. Ett stegvis genomförande av förändringen ger det bästa re-
sultatet enligt denna studie. De förändringssteg som föreslås är följande:

1. Fokusera under internrevisionen på möjligheter till förbättring vid reviderad en-
het och utveckla synen på internrevisorns bakgrund och roll.

2. Utveckla metoden för att välja ut områden som skall revideras internt så att om-
råden med stor betydelse för verksamhetens resultat prioriteras.

Nyckelord: Internrevision, revisionsteknik, kvalitetsledningssystem, miljöledningssy-
stem.
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datavetenskap
Box 957, 461 29 Trollhättan
Tel: 0520-47 50 00  Fax: 0520-47 50 99
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DISSERTATION

Improved internal auditing
of environmental and quality managements systems at

Eka Chemicals Bohus/Rollsbo

Summary

Eka Chemicals Bohus/Rollsbo has been certificated according to ISO 9001/9002 since
the beginning of the 1990s and ISO 14001 since the end of the 1990s. The company are
doing internal auditing periodically.

Focus for this thesis is to study possible improvements of the way Eka Chemicals Bo-
hus/Rollsbo perform internal auditing of environmental and quality managements sys-
tems. The emphasis should be on possible improvements instead of searching for non-
conformities, and how to select the areas for audits with the aim that the internal audit-
ing will add higher value to the auditee.

The objective for this study is to find suggestions for improvement through mapping
results from earlier internal auditing, interviewing internal auditors, benchmarking and
study of literature in order to get additional proposals, which can lead to an improved
internal auditing at Eka Chemicals Bohus/Rollsbo.

The results of this study are that there is a potential for improved internal auditing at
Eka Chemicals Bohus/Rollsbo. The changes should be made step by step to get the best
results according to this work. The changing steps in this study propose:

1. Focus on possibilities for improvement during the internal auditing, and change the
view of the backgrounds and roles of the auditors.

2. Develop the method for selecting the areas to be audited to prioritize areas of par-
ticular importance to the company’s result.

Keywords: Internal audit, auditing practices, quality management systems, environ-
mental management systems.
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Förord
Studien är ett resultat av ett examensarbete 10p, C-nivå på det miljövetenskapliga pro-
grammet med inriktning på kvalitet, säkerhet och hälsa, institutionen för teknik, mate-
matik och datavetenskap vid HTU - Högskolan Trollhättan/Uddevalla.

Jag vill tacka min handledare på Eka Chemicals i Bohus/Rollsbo, Leif Andersson.
Medarbetare och internrevisorer på Eka Chemicals Bohus/Rollsbo som har hjälp mig
under arbetes gång. Gerhard Persson som har hjälpt mig med information om revision.
Jag vill även tacka Ingrid Tano vid HTU som har varit ett stort stöd vid utformandet av
denna rapport.
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1 Inledning
Företag måste idag arbeta med att kontinuerligt utveckla sina produkter, sin verksamhet
och sina medarbetares kompetens för att undvika att tappa marknadsandelar till konkur-
renterna. Om ett företag skall förbättras måste det ha kunskap om hur arbetet fungerar
för att kunna följa upp och mäta olika aspekter på verksamheten. Utan uppföljning eller
mätning är det svårt att se om någon förbättring skett. Internrevision är ett hjälpmedel
för att se om standardernas krav, lagkrav samt om organisationens egna rutiner och in-
struktioner efterlevs. Vid internrevisionen kan stora eller små avvikelser uppkomma,
syftet med avvikelserna är att följa upp dessa så att organisationen förbättras.

Arbetet med miljö- och kvalitetsfrågor underlättas genom användning av ledningssy-
stem för att påverka, leda, styra och utveckla verksamheten genom stegvis anpassning
till förändrade förutsättningar (Wahlman, 2000).

ISO:s (International Organization for Standardization) standarder för ledningssystem för
miljö och kvalitet, innehåller vägledning och krav för respektive område. I dessa stan-
darder föreskrivs bland annat att internrevisioner skall göras. Internrevision innebär att
företaget självt går igenom verksamheten och ser om den fungerar som det är tänkt en-
ligt egna och kunders krav samt de krav som anges i ISO:s miljö- och kvalitetslednings-
standarder. Internrevisionen utgör en viktig del i företagets utveckling där ständiga för-
bättringar är ett av kraven, enligt SS-EN ISO 14001:1996 och SS-EN ISO 9001:2000.
Ständig förbättring är en återkommande aktiviteter för att förbättra förmågan att upp-
fylla krav och finna möjligheter till förbättringar (SS-EN ISO 9000:2000).

1.1 Bakgrund
Eka Chemicals i Bohus/Rollsbo genomför i dagsläget internrevisioner med bestämda
tidsintervall. Vid internrevisionerna inom de studerade enheterna har det varit sins-
emellan stor skillnad på antal avvikelser de senaste åren. Avvikelse är ett icke-
uppfyllande av ett krav. Ett krav är ett behov eller en förväntning som är angiven i all-
mänhet, underförstådd eller obligatorisk (SS-EN ISO 9000:2000). I dagsläget har berör-
da delar en känsla av att de avvikelser som rapporteras ofta fokuserar på brister som inte
skapar ett så stort mervärde för organisationen.

Huvudsyftet med en internrevision generellt är att granska efterlevande av berörda stan-
darder, lagkrav samt att organisationens egna rutiner och instruktioner.
Eka Chemicals i Bohus/Rollsbos mål med internrevisionen är mer än ett generellt mål
då organisationens syfte med internrevisionen är att hitta brister som kan leda till stora
förbättringar i organisationen i stället att leta efter brister på detaljnivå.

Resultatet från internrevisionen har inte alltid upplevts som ett hjälpmedel för de revide-
rade, då tyngdpunkten vid revisionen har varit att påpeka fel på detaljnivå i stället för att
fokusera på brister som kan bidra till ett större mervärde för organisationen.
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1.1.1 Eka Chemicals

Eka Chemicals utgör en affärsenhet inom Akzo Nobel koncernen. Eka Chemicals AB
har sin verksamhet i Sverige på följande orter; Bohus/Rollsbo, Borås, Trollhättan, Alby,
Stockvik, Kristinehamn, Vetlanda, Ljungaverk, Örnsköldsvik, Solna och Nacka. Antalet
anställda i Sverige är ca 1200. Vid anläggningarna i Bohus/Rollsbo finns ca 800 medar-
betare.

I Bohus/Rollsbo är Eka Chemicals verksamhet uppdelad på ett antal divisioner (SBU1)
dessutom verkar ytterligare en affärsenhet (BU2), Base Chemicals inom verksamheten.

Anläggningarna i Bohus framställer klor-alkali, saltsyra, hypoklorit, kemiskt rent alkali,
järnklorid, väteperoxid, perättiksyra, kiselsyra-soler, kromasil. Vid anläggningarna finns
även utvecklingsverksamhet, laboratorier, jordreningsfabrik samt servicefunktioner.

Anläggningarna i Bohus/Rollsbo har efter hand certifierats enligt ISO 9001/9002 med
start år 1992 och vad avser miljö enligt ISO 14001, år 1996.

Idag finns ett gemensamt ledningssystem för säkerhet, hälsa och miljö som ersätter de
tidigare erhållna miljöcertifikaten. För kvalitet finns inget motsvarande gemensamt sy-
stem i dagsläget, utan berörda enheter har varsitt kvalitetsledningssystem vilka även
innefattar lokala delar för SHM3.

Eka Chemicals har ca 25 internrevisorer som har genomgått utbildning inom området
och kan revidera minst ett av områdena miljö, kvalitet och/eller arbetsmiljö. Nyutbilda-
de revisorer får gå med mer erfarna revisorer innan de får genomföra revisioner på egen
hand. De flesta internrevisorerna arbetar med miljö- och kvalitetsfrågor i samordnande
eller ledande befattningar.

Inom anläggningen i Bohus/Rollsbo sker just nu stora förändringar, en ny organisation
trädde i kraft 2003-04-01. Detta medför att delar av studerade enheter inte finns kvar
under Eka Chemicals organisation utan är ”outsourcade” (utlagda till andra företag) eller
tillhör annan enhet inom Eka Chemicals.

Detta förändringsarbete har även bidragit till att planerade internrevisioner har blivit
framflyttade tills den nya organisationen har införts helt.

1.2 Syfte och mål
Syftet med studien är att granska befintligt material från ett antal tidigare genomförda
internrevisioner av miljö- och kvalitetsledningssystemen samt kartlägga vilka områden
internrevisionen främst behandlat. Detta för att undersöka om man därvid fokuserat i
detaljnivå på mindre fel och brister som kan leda till större värde för organisationen
genom att denna brist förbättras.

                                                
1 SBU= Sub Business Unit
2 BU= Business Unit
3 SHM= Säkerhet, Hälsa och Miljö
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Om så är fallet, hur skall revisorn arbeta för att höja blicken dvs. fokusera på föränd-
ringar som skapar mervärde för den reviderade enheten? Kan lämpligt val av reviderade
områden (delar av verksamheten/processer eller revisionskriterier) ytterligare förstärka
förbättringseffekten av internrevisionen?

Målet är att ge förslag på hur organisationen kan arbeta för att fokusera på förbättringar
vid internrevisionen på Eka Chemicals Bohus/Rollsbo. Intervjuer av internrevisorer
samt benchmarking och litteraturstudier har gjorts för att få uppslag.

1.3 Frågeställning
� På vilket sätt skulle man kunna förändra Eka Chemicals Bohus/Rollsbo sätt att

revidera miljö- och kvalitetsledningssystem internt, så att kraften läggs på för-
bättringar istället för felsökande?

1.4 Avgränsningar
Undersökningen omfattar internrevisioner för miljö och kvalitet av enheterna SBU Eu-
ropa, FoU4, f.d. Eka Service samt Base Chemicals, vid anläggningarna i Bohus/Rollsbo.
Rapporter från internrevisioner som har analyserats från de utvalda enheterna är från år
2001 och 2002.

Eka Chemicals enheter revideras även internt rörande ledningssystem för säkerhet, hälsa
och miljö av Akzo Nobel koncernen. Dessa revisioner behandlas inte i denna studie.

Förslag till förändringar av internrevisionen ges utifrån litteraturstudier, tre intervjuade
internrevisorers syn på internrevision samt från resultatet av benchmarking mot ett fö-
retag.

1.5 Målgrupp
Arbetet är riktat till medarbetare på Eka Chemicals Bohus/Rollsbo som är intresserade
av internrevision, men även till externa personer som har intresse av internrevision.

2 Teoretisk bakgrund

2.1 Miljö- och kvalitetsledningssystem
Ett ledningssystem är en organisations genomtänkta, överenskomna och dokumenterade
sätt att arbeta med hjälp av policy, mål, processbeskrivningar och rutiner.

Miljöledningssystemet redovisar arbetssätt/och handlingsprogram för att minska verk-
samhetens miljöbelastning och för arbetet med ständiga förbättringar.

                                                
4 FoU= Forskning och Utveckling
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Kvalitetsledningssystemet redovisar arbetssätt och handlingsprogram för att uppfylla
kunders krav på verksamheten, säkerställa kvalitén på en organisations produkter, varor
eller tjänster, samt arbeta med ständiga förbättringar. Detta ovanstående är en fri tolk-
ning av ISO:s definition av miljö- och kvalitetsledningssystem.

För att underlätta arbetet med ledningssystem för miljö och kvalitet har ISO givit ut
miljö- och kvalitetsstandarder som ger vägledning till organisationer hur de kan arbeta
med dessa frågor. De krav som ställs på respektive ledningssystem anges även i standar-
den. Vägledningen och kraven som anges i standarderna kan tolkas och tillämpas på
många olika sätt.

Organisationer som uppfyller de krav som anges i respektive standard, kan bli certifie-
rade enligt ISO 14001:1996 för miljö och ISO 9001:2000 för kvalitet.

Certifieringsföretag ackrediterade av Swedac eller av motsvarigheten till Swedac i ett
annat EU-land, får revidera organisationer och avgöra om den aktuella organisationen
uppfyller de krav som anges i respektive standard. Ackrediterade certifieringsföretag får
även utfärda certifikat till de organisationer som uppfyller standardens krav (Wahlman,
2000).

2.1.1 Revision

Revision innebär enligt SS-EN ISO 19011:2002, ett systematiskt, oberoende och doku-
menterat förfarande för att skaffa revisionsbelägg och utvärdera det objektivt för att av-
göra i vilken utsträckning revisionskriterier är uppfyllda.

Ekonomiområdet har en lång historia bakom sig när det gäller revision. En ekonomisk
revision har en mer kontrollerande funktion. Numera revideras även områden som mil-
jö, kvalitet, hälsa/säkerhet samt informationssäkerhet där syftet med revisionerna ofta är
att upptäcka möjligheter till förbättringar (Almgren, et al., 1996).

Revision innebär att verifiera, jämföra och värdera insamlade fakta om verkligheten mot
revisionskriterier. Överensstämmer verkligheten med de krav som organisationen åtagit
sig att följa?

Revision kan uppfattas som kontrollerande, polisiär verksamhet. Revisionen är dock
inte främst till för att leta efter fel och brister i organisationen. Möjligheterna till förbätt-
ring bör stå i fokus vid en revision (Wollin, 2002; Gustavsson, 2001).

Allmänt talar man ibland om första-, andra- och tredjepartsrevisioner.

-Förstapartsrevisioner även kallade internrevisioner, genomförs av eller på
uppdrag av organisationen själv, för ledningens granskning och/eller andra
interna ändamål och kan utgöra grunden för organisationens egenförklar-
ing om överensstämmelse.

-Andrapartsrevisioner utförs av organisationens intressenter, t. ex. kunder
eller andra personer på kunders uppdrag.
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-Tredjepartsrevisioner genomförs av externa oberoende revisionsorganisa-
tioner som kan verifiera överensstämmelse med krav i t.ex. ISO 9001 eller
ISO 14001, ofta i avsikt att utfärda certifikat eller som uppföljningsrevi-
sion för att undersöka om kraven vid tidigare utfärdad certifiering fortfa-
rande uppfylls (SS-EN ISO 19011:2002).

2.1.2 Internrevision

Ett företag som har åtagit sig att följa kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001 eller mil-
jöledningsstandarden ISO 14001, skall genomföra interna revisioner med planerade in-
tervall för att avgöra hur respektive ledningssystem överensstämmer med vad som pla-
nerats, och med kraven i respektive standard samt med de krav som organisationen fast-
ställt (SS-EN ISO 9001:2000; SS-EN ISO 14001:1996).

En traditionell internrevision utförs i fyra steg:

1. Förbereda

2. Genomföra

3. Rapportera

4. Följa upp

Revisionsplan, checklista, avvikelserapporter och sammanfattning från föregående revi-
sions revisionsrapport är dokumentation som revisorn vanligtvis har till sin hjälp för att
utföra revisionen (ISO 19011:2002).

2.1.3 Förbättrad internrevision

Om internrevisionen skall vara värdeskapande för företaget måste revisionen genomfö-
ras på ett sätt som ger resultat som är användbara i förbättringsarbetet.

Internrevisionen har som främsta syfte att verifiera att ledningssystemet fungerar som
planerat. Dessutom syftar revisionen till att fånga upp olika typer av förändringar, avvi-
kelser och förslag till förbättringar (Wahlman, 2000).

Revisorn bör ge konstruktiv kritik till de reviderade istället för att enbart påpeka fel och
brister. På så sätt kan internrevisionen skapa ett större värde för de reviderade vars verk-
samhet kan förbättras. Verksamheten måste först uppfylla de krav som organisationen
fastställt innan man kan förvänta sig att uppfylla externa krav (Gustavsson, 2001).

Internrevisionen förbättras om revisionen riktas in på kritiska områden och svagheter
som är viktiga för att oönskade konsekvenser inte skall uppstå i verksamheten (Wollin,
2002).
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3 Eka Chemicals nuläge
Eka Chemicals nuläge beskrivs utifrån hur internrevisionen fungerar idag. I dagsläget
genomförs internrevisionerna enligt traditionell metod. Eka Chemicals i Bohus/Rollsbo
har skapat egna rutiner för internrevision utifrån denna metod. Revisionsplan, mall till
checklista och blankett för avvikelserapportering finns tillgängliga. Uppdragsgivaren vid
den enhet som är aktuell för revision fastställer vilka områden som skall revideras.

Internrevisorn avgör på vilket sätt information samlas in före och under revisionen och
hur resultatet av revisionen redovisas.

Hur internrevisorn lägger upp arbetet utifrån det material som finns tillgängligt skiljer
sig något mellan de olika revisorerna inom anläggningarna i Bohus/Rollsbo. Internrevi-
sorns uppgift är att sammanställa den information som har samlats in före revisionen,
samt att skapa en revisionsplan där revisorn anger vad, vem som skall revideras och när
detta skall göras.

Revisorn skall vara objektiv och oberoende och skall inte revidera sina egna ansvarsom-
råden och arbetsuppgifter (SS-EN ISO 9001:2000). Detta medför att man vid internrevi-
sion vid Eka Chemicals Bohus/Rollsbo eftersträvar att använda sig av revisorer ifrån
någon annan enhet eller anläggning inom företaget än den som är aktuell för revision.

Resultatet från internrevisionen rapporteras till den reviderade enheten i form av avvi-
kelse- och observationsrapporter samt en sammanfattande rapport. En observation är
något som är positivt eller en förbättringsmöjlighet enligt revisorn, en avvikelse är ett
icke-uppfyllande av ett krav.

Avvikelserna behandlar oftast frågor som inte behöver analyseras i någon större ut-
sträckning. De reviderade kan alltså åtgärda avvikelserna utan att behöva analysera, de
reviderade är ofta redan medvetna om varför avvikelsen uppstått.

Åtgärderna behandlas där de uppkommit och avvikelsen ”stängs” (avslutas) enligt fast-
ställda rutiner.

Genomförda åtgärder och resultatet följs normalt upp vid nästa internrevision.

Ledningen informeras vid ordinarie ledningsmöten och vid ledningens genomgång om
genomförda revisioner och resultaten från dessa.

4 Metod

4.1 Litteraturstudie
Arbetet startade med en litteraturstudie inom ämnet internrevision. Litteratur hittades
genom sökning i biblioteksdatabaser, Internet samt i samråd med handledare. Databaser
som sökningen ägde rum i är FindArticles.com, Nationalencyklopedin, ArtikelSök, Lib-
ris och Sofia. De sökord som användes var: Internrevision, Revision, Internal Auditing,
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Auditing. Inledningsvis hittades vetenskapliga fakta inom detta ämne i stor utsträckning
från engelskspråkig litteratur men under arbetets gång har motsvarande fakta funnits på
svenska.

4.2 Studie av avvikelserapporter från ett antal tidigare
genomförda internrevisioner.

De utvalda enheternas revisionsrapporter, avvikelserapporter och observationer har stu-
derats för att se var och vad som rapporteras som avvikelser.

4.2.1 Kartläggning av ett antal tidigare avvikelserapporter

Revisionsrapporter från utvalda enheter har studerats för att se vilka nyckelområden som
de rapporterade avvikelserna främst behandlar. De rapporterade avvikelserna och obser-
vationer från internrevisionerna år 2001/2002 för Eka Service, Bleaching Chemicals
Europe, PK FoU och Base Chemicals behandlar främst nyckelområden som dokumen-
tation/dokumentstyrning samt kommunikation. En och samma avvikelse av de totalt 79
avvikelserna kan behandla flera områden.

4.3 Intervjuer med internrevisorer
Medarbetare som valts ut för intervju är personer som arbetar inom enheterna f.d. Eka
Service, SBU Europa och Base Chemicals och har befattningar som kvalitetschef eller
SHM- och kvalitetssamordnare. Dessa medarbetare har stor kunskap inom området och
har erfarenheter av att revidera och blir reviderade. Anledningen till att dessa medarbe-
tare har valts ut för intervju är deras erfarenheter och kunskaper inom området.

4.3.1 Genomförda intervjuer med internrevisorer
De intervjuades syn på internrevision har analyserats för att se hur internrevisionen kan
förbättras och skapa ett mervärde för den reviderade enheten vid Eka Chemicals Bo-
hus/Rollsbo.

Intervjuerna har skett genom en öppen dialog. Frågorna som har stått i fokus är:

� Vad fungerar bra med internrevisionen i nuläget?

� Går det att förändra internrevisionen på Eka Chemicals i Bohus/Rollsbo så att in-
ternrevisionen blir mer värdeskapande för den reviderade enheten?

� Om Ja, hur kan man i så fall förändra internrevisionen så att den blir mer värde-
skapande för den reviderade enheten?

Intryck från medarbetare i organisationen som har blivit reviderade har tagits emot un-
der studiens gång. Dessa har dock inte behandlas på något systematiskt sätt då fokus i
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denna studie är på internrevisorernas syn på internrevisionen på Eka Chemicals Bo-
hus/Rollsbo.

4.4 Benchmarking
Ordet benchmark är engelskt och betyder bland annat fixpunkt och norm (riktmärkning).
Benchmark används även inom lantmäteri och avser då den referenspunkt man mäter i
förhållande till (Sandholm, 2001).

Benchmarking är en systematisk metod för att jämföra sig med och lära sig av andra
företag. De företag som man jämför sig med behöver inte och bör helst inte vara kon-
kurrenter eller företag i samma bransch. Många processer som företaget är intresserade
av finns även i organisationer utanför den egna branschen. Här kan man även förvänta
sig en större öppenhet (Sandholm, 2001). Benchmarking bidrar till att företagen får nya
idéer och kunskaper samt får insikt i nya sätt att lösa problem som kan utmana gamla
synsätt. Benchmarking ger även ökat medvetande om vilka mål som kan vara realistiska.
Det någon annan har lyckats med bör inte vara omöjligt i den egna organisationen
(Berggren, 1992).

4.4.1 Tillvägagångssätt

Hur går man tillväga för att genomföra benchmarking mot ett företag?

Det systematiska arbetet börjar med att beskriva mål som studien skall betrakta.   

� Informationsinsamling

Vad skall jämföras?

Med vem skall jämförelse göras?

� Analys

Varför finns det skillnader?

Betyder skillnaden något?

Vad kan vi lära av dem?

� Åtgärder

Sätta upp mål för förändringar som kan vara befogade att göra.

Genomföra förändringar.

� Uppföljning

Uppföljning av resultat.

4.4.1.1 Uppföljning av Benchmarking

Denna studie behandlar inte uppföljning, eftersom inga åtgärder än har genomförts.
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När åtgärder har genomförts skall resultatet följas upp. Fortlöper arbetet enligt planerna,
blir resultatet som planerat?

Om det inte fungerar som man planerat får orsakerna kartläggas genom ytterligare studi-
er och åtgärder får vidtas (Sandholm, 2001).

När detta är gjort är det dags att börja om på nytt och hitta ett företag som är ännu bättre.
Tanken med benchmarking är att hela tiden bevaka omvärlden och ständigt jämföra sig
med den, för att undvika att bli hemmablind och på så sätt inte följa med i utvecklingen,
vilket kan leda till förlorade marknadsandelar (Berggren, 1992).

4.4.2 Benchmarking mot Elanders Graphic Systems

Eka Chemicals Bohus/Rollsbo:s internrevision har jämförts med ett företag som är bra
på att revidera internt. Genom min handledare Gerhard Persson fick jag hjälp att välja
ett lämpligt företag att göra jämförelsen med. Roy Söderlund, som är planeringschef på
SFK Certifiering AB rekommenderade Elanders Graphic Systems i Angered. Han ansåg
att Elanders Graphic Systems är bra på internrevision och företaget ligger även geogra-
fiskt nära Eka Chemicals anläggning i Bohus. Elanders Graphic Systems var positivt
inställda och därmed gjordes ett besök på anläggningen. Erna Martinsson och Niklas
Borland som är internrevisorer på anläggningen intervjuades.

5 Resultat och analys
Analysen syftar till att fastställa nuläget för internrevision vid Eka Chemicals i Bo-
hus/Rollsbo. Vad fungerar bra och vad kan förbättras, så att resultatet av internrevisio-
nen blir mer värdeskapande för företaget?

5.1 Resultat av kartläggning av ett antal tidigare
avvikelserapporter

Nyckelområdet dokumentation behandlar flest avvikelser, 53 st. Detta kan jämföras med
produktion som fick 2 st och miljö 9 st avvikelser.

Tabellen nedan anger hur många avvikelser som berör respektive nyckelområde för att
få fram fakta över hur resultaten från internrevisionen ser ut. De huvudsakliga nyckel-
områdena har definierats i samråd med handledare på Eka Chemicals Bohus/Rollsbo
men ansluter även till fackbenämningar i respektive standard. Uppdelning av de befint-
liga avvikelserna till de olika nyckelområdena är gjord efter rapportförfattarens egen
bedömning.
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Tabell 1. Sammanställning av tidigare rapporterade avvikelser.
Avvikelser, internrevision miljö och kvalitet

Antal Kund
Produkt/

Produktion Ledning Kommunikation
Dokumentation/

dokumentstyrning Resurser
Mätning/
Uppföljning Miljöfrågor

79 6 2 5 20 53 7 13 9

Definition av nyckelområden i tabell 1:

Med kund avses kundrelationer, kundtillfredsställelse, kundfokus osv.

Produkt och produktion avser hela produktionsprocessen från utveckling till färdig pro-
dukt.

Ledning, ledningsfrågor samt ledningens ansvar.

Kommunikation, intern och extern förmedling av information.

Dokumentation och dokumentstyrning avser rutiner, policys osv.

Resurser avser ekonomi, personal, kompetens osv.

Mätning och uppföljning, kontroller av olika slag.

Miljöfrågor avser frågor som berör miljön t.ex. miljöaspekter.

5.2 Analys av kartläggning av ett antal tidigare
avvikelserapporter

Resultatet av kartläggningen av ett antal tidigare avvikelserapporteringar och observa-
tioner visar att många av avvikelserna behandlar områden som bara i en begränsad ut-
sträckning skapar mervärde för den reviderade enheten. De behandlar områden som är
viktiga men egentligen borde hanteras i den dagliga verksamheten om resurser till detta
arbete prioriterades. Många avvikelser kan behandlas rent rutinmässigt. Analys av varför
avvikelserna uppkom är sällan nödvändig, då de reviderade redan är medvetna om orsa-
ken till problemet. Till exempel, det finns en rutin på att dokumentationen skall hållas
uppdaterad. Det uppstår en avvikelse då revisorn upptäcker att dokumentationen inte är
uppdaterad. Avvikelsen kan åtgärdas genom att den reviderade sätter in den aktuella
dokumentationen där den skall vara. Berörd person vet vad orsaken till problemet är och
det behövs ingen analys eller åtgärdsplan för att komma till rätta med avvikelsen.
Resursbrist är en vanligt förekommande orsak till varför grundorsaken inte har blivit
åtgärdad trots att man är medveten om den. Många av de rapporterade avvikelserna
handlar om att dokument och rutiner inte är uppdaterade. Detta behöver inte betyda att
den aktuella rutinen inte fungerar i verksamheten, utan att det är rutinen för dokumenta-
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tionshantering som inte fungerar. Det skall finnas överensstämmelsen mellan dokument
och verklighet.

5.3 Resultat och analys av Eka Chemicals nuläge utifrån
 intervjuer

Utifrån intervjuer med interna revisorer på Eka Chemicals Bohus/Rollsbo har informa-
tion om hur internrevisionerna fungerar insamlats. Det har också undersökts om det
finns möjlighet till förändringar och hur organisationen skulle kunna förbättra internre-
visionen. Då endast summerande noteringar förts under själva intervjuerna samt på
grund av frågornas öppna karaktär, så har ingen ordagrann resultatdel sammanställts.
Istället presenteras en generell bild av svaren parallellt med analysen av dessa.

5.3.1 Vad är det som fungerar bra med internrevisionen i nuläget enligt
intervjuade internrevisorer?

Intervjuade internrevisorer anser att internrevisionen på Eka Chemicals fungerar som ett
hjälpmedel och skapar större värde för den reviderade enheten jämfört med externrevi-
sion. Att någon från en annan enhet granskar verksamheten med nya ögon är något som
är positivt. Många av internrevisorerna har lång erfarenhet av revision och eftersom in-
ternrevisorerna själva har kunskap om företaget och om liknade processer inom sin egen
enhet, kan kunskapsutbyte inom företaget ske vid en internrevision.

Revisorerna anser vidare att erfarna internrevisorer har lättare att se sambanden i en
verksamhet och lyfta frågorna från detaljnivå än vad mindre erfarna revisorer har. En del
internrevisorer reviderar mer utifrån tankesättet: Hur gör verksamheten när allt inte fun-
gerar som planerat? Detta är en god tanke som kan leda till konstruktiva förslag till säk-
rare rutiner eller reservförfaranden för att undvika negativa konsekvenser.

Internrevisioner har utförts under många år och det finns ett delvis stort engagemang för
revision inom organisationen. Systemet har mognat på så sätt att de reviderade medar-
betarna nu är mer öppna för en dialog vid internrevision än för några år sedan.

5.3.2 Hur kan internrevisionen förbättras enligt intervjuade internrevisorer?

Intervjuade internrevisorer anser att vilka områden som skall revideras och hur ofta,
borde noga tänkas igenom innan revisionsschemat bestäms. Det vore bra om man kunde
göra färre men mer effektiva revisioner. Alla verksamheter inom enheten är inte i behov
av revision lika ofta. Det som fungerar bra och där det inte skett några större förändring-
ar behöver internrevisorn inte lägga kraften på, när det finns andra verksamheter som
fungerar sämre. Även verksamhetens betydelse för det ekonomiska utfallet måste finnas
med vid planering av internrevision.
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Inom vissa enheter finns funderingar på att låta medarbetarna som skall revideras avgöra
vad som är mest aktuellt att revidera i verksamheten, och därmed kunna fokusera på det
som inte fungerar eller som skapar problem i den dagliga verksamheten.

Det pågår processflödeskartläggningar av verksamheterna inom Eka Chemicals i Bo-
hus/Rollsbo och organisationen håller på att utarbeta ett nytt sätt att hantera avvikelser.
Flexsite är ett elektroniskt system som skall hantera externa och interna revisioner av
kvalitets- och SHM-ledningssystem, där det även skall anges var i processen som avvi-
kelsen uppstod. Det nya systemet skall underlätta hanteringen av avvikelser.

Kvalitén på en internrevision varierar beroende på revisorn och relationen mellan revi-
sor och reviderad enhet under revisionen. Ju mer den reviderade enheten inser värdet
med revisionen, t.ex. i form av förslag till förbättringar, desto lättare är det att få en god
relation mellan parterna.

Nya revisorer behöver utöver den teoretiska utbildningen även följa med vid ett antal
internrevisioner innan de kan börja revidera på egen hand. Tyvärr avsätter organisatio-
nen inte alltid resurser så att nya revisorer kan följa med vid internrevisioner.

En revisor som inte känner sig säker ser inte sambanden på samma sätt som en van revi-
sor utan har tendens att revidera på detaljnivå. Detta leder till ett ökat antal mindre avvi-
kelser som trots att de är mindre behandlas på samma sätt som en större avvikelse, vil-
ket ökar den administrativa kostnaden utan att motsvarande mervärde erhålls.

Några enheter har testat att ha internrevisorer från olika delar av sin egen verksamhet.
Genom att använda sig av internrevisorer som i det dagliga arbetet fungerar som säljare,
processoperatörer, mellanchefer eller medarbetare från ledningsnivå kan detta ge breda-
re fokus vid internrevision.

Två revisorer vid en internrevision ger en kraftfullare revision, enligt de revisorer som
har reviderat tillsammans med ytterligare en revisor. Tekniska experter kan vara till för-
del då internrevisorn inte har detaljkunskap om den verksamhet som skall revideras.

I nuläget görs näst intill ingen uppföljning av internrevisionerna för att se om den revi-
derade enheten har förbättrats. Det görs inte heller någon egentlig uppföljning på intern-
revisorerna för att se om någon förbättring av deras sätt att revidera har skett.

5.4 Företagsfakta Elanders Graphic Systems
Elanders Graphic Systems är ett bolag i Elanderskoncernen. Elanders Graphic Systems
har sin verksamhet i Angered och har ca 80 anställda.
Deras huvudverksamhet är tillverkning av användarinformation,
Saab och Volvo är företagets största kunder och tillverkar företagsinstruktions-, service-
och verkstadshandböcker. Bindning och falsning görs i eget bokbinderi i Hisings Kärra
(Elanders).

Elanders Graphic Systems har sedan år 1999 varit Svanenlicenserade.
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I slutet av år 2000 blev Elanders Graphic Systems certifierat enligt SS-EN ISO
14001:1996. Sedan år 1997 har Elanders Graphic Systems varit certifierat enligt SS-EN
ISO 9002:1996. Svenska Förbundet för Kvalitet har varit certifieringsföretag vid dessa
certifieringar. Elanderskoncernen har även fått pris för årets miljöredovisning år 1998
och 1999 av tidningen Affärsvärlden i samarbete med Företagsekonomiska institutet och
FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer).
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5.5 Resultat av benchmarking
Tabell 2. Jämförelse av Eka Chemicals Bohus/Rollsbo och Elanders Graphic Systems sätt att revidera
internt.
Eka Chemicals Bohus/Rollsbo Elanders Graphic Systems

�        Eka Chemicals Bohus/Rollsbo internrevi-
sion genomförs på ett traditionellt sätt men man
känner av att internrevisionen inte tillför så
mycket längre.

�        Elanders Graphic Systems internrevi-
sion genomförs på ett traditionelltsätt och
fungerar bra.

�        Internrevisionerna går mer på djupet än vid
tredjepartsrevision.

�        Internrevisionerna går mer på djupet än
vid tredjepartsrevision

�        Gemensamt ledningssystem för säkerhet,
hälsa och miljö. Kvalitetsledningssystemen är
kopplade till de olika enheterna.

�        Gemensamt ledningssystem för miljö
och kvalitet.

�        De delar av SHM- eller kvalitetsledningssy-
stemet som skall revideras bestäms normalt i ett
revisionsschema som löper över 12 månader.

�        Hela ledningssystemet revideras två
gånger per år vid internrevisionen med
fokus på miljö under hösten samt kvalitet
på våren.

�        Uppdragsgivaren vid den reviderade enhe-
ten bestämmer vad som skall revideras vid den
aktuella internrevisionen.

�        Internrevisorerna planerar vad som
skall tas upp på den interna revisionen.

�        Internrevisorerna har ledande positioner i
organisationen och har ofta varit med att bygga
upp respektive ledningssystem.

�        Internrevisorerna är två medarbetare
från produktionen som har blivit utsedda av
ledningen. De utsedda medarbetarna har
fått utbildning av miljö- och kvalitetsled-
ningssystem samt revision.

�        Internrevisorn bestämmer hur revisionen
skall utföras.

�        Internrevisorerna går igenom alla be-
fintliga rutiner innan revisionen för att un-
der revisionen granska om dokumenten
överensstämmer med verkligheten.
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�        På Eka Chemicals i Bohus/Rollsbo har in-
ternrevisorerna under många år reviderat andra
enheter och anläggningar inom företaget än sin
egen. Detta har gjorts bland annat för att undvi-
ka jäv men även för att positiva erfarenheter
skall kunna utbytas mellan enheter och anlägg-
ningar inom Eka Chemicals.

�        Miljö- och kvalitetssamordnaren har
byggt ledningssystemet och har mycket
kunskap inom området men deltar inte som
internrevisor.
Elanderskoncernens internrevisorer har på
försök reviderat varandras bolag inom kon-
cernen vilket har varit lärorikt för internre-
visorerna.

�        Ledningen tycker att arbetet med miljö- och
kvalitetsfrågorna är viktigt men tilldelningen av
resurser varierar mellan de olika enheterna.

�        Ledningen är positivt inställda till ar-
betet med miljö- och kvalitetsfrågor.
Eventuellt inrapporterade avvikelser från
internrevisionen tas på allvar av ledningen
och resurser ges till åtgärder.

�        Eka Chemicals Bohus/Rollsbo är en kom-
plex organisation och det är många led från led-
ning till medarbetare i produktionen. Svårt att
upprätthålla en öppen dialog inom hela organi-
sationen.

�        Öppen dialog mellan ledning och
medarbetare.

�        Kunder har ställt krav på arbete med miljö-
och kvalitetsfrågor.

�        Kunder har ställt krav på arbete med
miljö- och kvalitetsfrågor.

�        Utbildningar inom respektive miljö- och
kvalitetsområdet har genomförts. Inställningen
till detta arbete varierar hos medarbetarna.

� Medarbetarna har en positiv inställning
till miljö- och kvalitetsarbetet. Elanders
Graphic Systems har satsat på att inleda
arbetet med dessa frågor med positiva
händelser som kick-off och utbildning

5.6 Analys av benchmarking mot Elanders Graphic Systems
De studerade företagen, Eka Chemicals Bohus/Rollsbo och Elanders Graphic Systems
har olika sätt att välja ut de områden som skall revideras. Detta är delvis beroende på att
systemen skiljer sig så markant storleksmässigt.

Elanders Graphic Systems har valt att använda sig av internrevisorer som normalt arbe-
tar i produktionen, medan Eka Chemicals internrevisorer oftast arbetar med miljö- och
kvalitetsfrågor i samordnande eller ledande befattningar.

Ledningen på Elanders Graphic Systems är positivt inställd till internrevisorernas arbete
och de eventuellt rapporterade avvikelserna tas på allvar. Resurser ges för att genomföra
förändringar. Kunder har även ställt krav på företaget när det gäller arbetet med miljö-
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och kvalitetsfrågor, vilket leder till att ledningen blir mer motiverad och ger resurser till
att arbeta med dessa frågor. Eka Chemicals Bohus/Rollsbo har också krav från kunder
att de skall arbeta med miljö- och kvalitetsfrågor, men resurstilldelningen till detta vari-
erar mellan de olika enheterna.

Elanders Graphic Systems har lyckats att få med sig medarbetarna, något som Eka
Chemicals Bohus/Rollsbo borde arbeta vidare med för att få en ökande positiv attityd
till arbete med miljö- och kvalitetsledningssystem inom alla delar av organisationen.

5.7 Förändringsförslag
Vid intervjuer och diskussioner med internrevisorer och medarbetare på Eka Chemicals
anläggningar i Bohus/Rollsbo har frågan varit: Finns det möjlighet till förändring av
internrevisionen vid Eka Chemicals Bohus/Rollsbo så att internrevisionen skapar ett
mervärde för den reviderade enheten?

De personer som har intervjuats har olika syn på internrevision. Något som de dock har
gemensamt är att de anser att det finns förändringspotential och att internrevisionen kan
skapa ett mervärde för den reviderade enheten vid Eka Chemicals Bohus/Rollsbo.

Benchmarking mot Elanders Graphic Systems har visat på vissa möjligheter till hur man
skulle kunna förändra internrevisionen. Litteratur som studerats har även bidragit med
modeller och idéer som kan användas för att förbättra internrevisionen på Eka Chemi-
cals Bohus/Rollsbo.

Det är viktigt att genomföra förändringar av internrevisionen stegvis och utgå ifrån den
metod som redan finns vid Eka Chemicals Bohus/Rollsbo. Detta för att inte skynda in i
något som organisationen inte är mogen för. Eftersom internrevisorerna har reviderat i
många år det kan vara svårt att förändra synen på hur revisorn skall revidera, något som
kräver träning. Internrevisorerna känner sig hemma i det sätt de kan och har reviderat
efter hittills. Det kan även bli svårigheter för den reviderade enheten att känna sig till-
freds med ett nytt sätt att bli reviderade, när revisorerna har vant sig vid den befintliga
modellen.

Därför föreslås följande förslag till förändringar så att internrevisionen kan bli mer vär-
deskapande för den reviderade enheten vid Eka Chemicals Bohus/Rollsbo.

Förslag till förändringar förklaras nedan, för sammanställning av förändringsförslagen
se bilaga A.

5.7.1 Definiera syfte och mål för internrevisionen på
Eka Chemicals Bohus/Rollsbo

Viktigaste och första steget är att alla enheter inom Eka Chemicals Bohus/Rollsbo be-
stämmer sig för vart organisationen vill komma med sina internrevisioner och definierar
det. Som det ser ut idag finns det olika syn på internrevision ute på de olika enheterna
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och det är viktigt att ledningen klargör och definierar vad som skall vara syftet och må-
let med en internrevision.

Vid internrevisioner borde internrevisorerna mer medvetet fokusera på förbättringar och
revidera mer utifrån tankegångar som:

- Har verksamheten en genomtänkt systematik i sina processer? T.ex. processernas sam-
band och definierade mål för processerna samt styrning av dem.

- Gör verksamheten som planerats?

- Fungerar det?

- Finns det bättre sätt att arbeta på?

Genom att fokusera på dessa punkter vid internrevisionen lyfter revisorn revisionen och
undviker att hamna på detaljnivå. Förbättringsdiskussioner blir en naturlig följd med
detta synsätt som utgångspunkt.

Involvera ledningen i ett tidigt skede av internrevisionen. Ledningen får en direkt upple-
velse av verksamheten och får se hur arbetet med ledningssystem för miljö och kvalitet
fungerar. Verksamheten fungerar inte alltid på det sätt som ledningen har tänkt sig. Att
ha ledningen insatt i internrevisionerna innebär att det finns mandat för förändringsbe-
slut, vilket kan leda till nedkortade beslutstider och ökade resurser för arbetet med mil-
jö- och kvalitetsfrågor. Ledningen kan fatta beslut om kraftfulla åtgärder och resurser till
fortsatt arbete med dessa frågor.

5.7.2 Internrevisorns roll

Har alla internrevisorer den kunskap och erfarenhet som krävs för att revidera internt?
Är kraven på internrevisorer relevanta? Det finns i dagsläget inga definierade krav för
att få vara revisor på Eka Chemicals i Bohus/Rollsbo mer än att revisorn skall ha utbild-
ning i revisionsteknik, kvalitet/miljö och i övrigt vara lämpad för uppgiften. I SS-EN
ISO 19011:2002, Vägledning för revision av kvalitets- och/eller miljöledningssystem,
finns ett avsnitt om kompetens hos och bedömning av revisorer som kan vara till hjälp
när organisationen skall fastställa vilka krav som skall gälla för att få vara internrevisor
på Eka Chemicals i Bohus/Rollsbo.

Att använda sig av ledningspersoner som internrevisorer bidrar positivt till internrevi-
sionen. Internrevisorer från alla nivåer av verksamheten är något som Eka Chemicals
Bohus/Rollsbo borde prova. Att ha revisorer från flera olika nivåer ger styrka till intern-
revisionen, då fokus kan läggas på fler områden beroende på revisorernas bakgrund.
Detta är något som fungerar på Elanders Graphic System som där använder sig av in-
ternrevisorer som normalt arbetar i produktionen. Detta har även testats vid Base Che-
micals anläggning i Skoghall och det har gett positiva resultat. Dessa revisorer är ex-
perter inom sitt område, så kallade tekniska experter, och när de reviderar liknade områ-
den vid andra enheter eller anläggningar inom företaget ger detta mervärde för den revi-
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derade enheten. Eftersom revisionen kan fokusera på förbättringar och kunskapsutbyten
mellan enheterna eller anläggningarna. De nya revisorerna som har expertkunskaper
inom sitt område behöver få en grundläggande utbildning inom miljö- och kvalitetsled-
ningssystem samt revision. De behöver dock inte vara experter på revision då de kan ta
hjälp av en mer erfaren revisor, som har mycket kunskaper inom revisionsområdet och
som kan sköta den administrativa delen av revisionen. En teknisk expert behöver inte
arbeta inom Eka Chemicals, utan kan även komma utifrån och följa med en internrevi-
sor från företaget under revisionen. Eka Chemicals internrevisor får då en mer administ-
rativ roll under revisionen, medan experten kan fokusera på förbättringar i den revidera-
de enheten. Teknisk expert är en person som tillför särskild sakkunskap eller expertis
med hänsyn till de objekt som revideras enligt SS-EN ISO 9000:2000.

Revisorn bör komma med förslag på hur verksamheten kan förändras men den som re-
videras skall tänka på att revisorn eller en teknisk expert inte behöver ha den enda och
den rätta lösningen på problemet. Risken är att revisorn får ta ansvaret på ett sätt som
inte är avsikten.

Det är viktigt att internrevisorn har intresse och tycker att arbetet med revision av miljö-
och kvalitetsledningssystem är stimulerande. Det går aldrig att tvinga någon att bli en
bra revisor. Det är viktigt att som revisor klargöra rollen som revisor, de dagar som revi-
sion pågår. Detta kom fram under benchmarkingstudien, där internrevisorerna själva
hade erfarenheter av detta.

Eka Chemicals Bohus/Rollsbo borde införa någon form av nätverk eller forum för in-
ternrevisorerna, där erfarenheter och kunskaper kan utbytas. Nätverket kan ge internre-
visorerna andra synvinklar och idéer om hur internrevisionen kan förändras. Denna åt-
gärd är inte kostsam men kan bidra med positiva effekter. Det nya systemet för avvikel-
serapportering gör det även lättare för alla internrevisorer att följa utfallet av intern- och
externrevisioner inom alla enheter vid Eka Chemicals Bohus/Rollsbo.

5.7.3 Val av områden som skall revideras

De områden som skall revideras bör definieras. Områden som har stor betydelse för
enhetens verksamhet bör i första hand revideras så att av brister i enhetens verksamhet
kan upptäckas och åtgärdas genom internrevision innan oönskade händelser inträffar i
verksamheten.

Riskanalys/Risktänkande är ett sätt att systematiskt undersöka risker såsom hot om en
fara eller risken för en oönskad konsekvens. Det är lämpligt att använda detta synsätt när
det gäller att utse vilka områden som skall revideras internt för att undvika att oönskade
konsekvenser uppstår på Eka Chemicals Bohus/Rollsbo. Brister i verksamheten kan
orsaka stora ekonomiska förluster. Det är viktigt att vid revisionen fokusera på hur or-
ganisationen gör när allt inte går som planerat. Finns det rutiner för avvikelser såsom
tillbud, olycksfall men även avvikande produkter och tjänster. Om denna nödlägesbe-
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redskap finns i verksamheten, genomförs övningar där medarbetarna får pröva rutiner-
na?

Ledningen har ofta ett annat perspektiv på verksamheterna i företaget än internreviso-
rerna, vilket leder till att ledningen fokuserar på andra viktiga delar av verksamheten än
vad internrevisorerna normalt gör. Marknadsperspektiv och kundnytta är något som led-
ningen ofta fokuserar på, vilket är viktigt att revidera eftersom dessa kriterier har stor
betydelse för hela verksamhetens utveckling och överlevnad.

Eka Chemicals enheter vid anläggningarna i Bohus/Rollsbo har börjat beskriva sina
processer i processflödeskartor t.ex. inköpsprocessen, försäljningsprocessen samt olika
underhållsprocesser. Flera enheter är ibland verksamma inom samma process. Detta
skapar en helhetssyn över hur verksamheterna i företaget fungerar. När arbetet med pro-
cesskartläggningen är klar för alla enheter vid Eka Chemicals Bohus/Rollsbo vore det
bra att skapa en övergripande processkarta för alla enheter inom anläggningarna där
sambandet mellan processerna beskrivs. Det går sedan att internt revidera utifrån dessa
processer, då dessa inte påverkas på samma sätt vid organisatoriska förändringar.

5.7.4 Informationsinsamling

Uppdragsgivaren bör utse en internrevisor som är lämplig för att revidera den aktuella
enheten i ett tidigt skede, så att internrevisorn har god tid på sig att samla in information
och intryck om enhetens verksamheter.

Informationsinsamling innan revisionen påbörjas kan inrikta sig på:

Hur ser enheten som skall revideras ut? Fungerar verksamheten som planerat? Har det
skett stora förändringar i form av omorganiseringar eller finns det andra faktorer som
har påverkat verksamheten? Sjukskrivningar? Har verksamheten figurerat negativt i
media? Har det skett några stora positiva förändringar?

Genom att samla in information på detta sätt får revisorn övergripande information om
verksamheten vilket är till fördel då möjligheter till förbättringar skall diskuteras vid
internrevisionen.

5.7.5 Sammanställ informationen, skapa revisionsplan

Uppdragsgivaren för den enhet som skall revideras har i början av revisionsuppdraget
förmedlat omfattningen, för revisionen. Internrevisorn får sedan utforma revisionen ut-
ifrån tilldelat material och information från uppdragsgivaren samt egenhändigt insamlat
material, information och fakta.

Internrevisorn måste få ta god tid på sig för att utforma revisionsplanen. Det är bättre att
färre områden revideras men mer djupgående så att resultatet av internrevisionen skapar
ett mervärde för den reviderade enheten.
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Internrevisorn kan utgå från verksamheten och senare koppla tillbaka till standardens
kriterier och krav när internrevisionen planeras. Det går även att börja med vilka kriteri-
er och krav i respektive standard som skall stå i fokus vid revisionen för att senare åter-
koppla till verksamheten.

5.7.6 Genomförande av revisionen

Revisorn bör genomföra revisionen utifrån de synsätt som tidigare beskrivits. Genom att
bland annat inrikta sig på vad som görs och hur det kan förbättras. Detta kan bidra till en
positiv anda vid internrevisionen. Revisorns roll bör överensstämma med vad som tidi-
gare har beskrivits i denna rapport, för att möjliggöra att förslag till förbättringar på ett
mer självklart sätt diskuteras under internrevisionen på Eka Chemicals i Bohus/Rollsbo.

Det är viktigt att syftet med internrevisionen klargörs för de medarbetare och enheter
som skall revideras internt för att undvika att oklarheter uppstår under revisionsproces-
sen. De medarbetare som skall revideras bör bli reviderade på sin ordinarie arbetsplats
om detta är möjligt. Det är även viktigt att avtalade tider hålls för att undvika praktiska
problem som kan ge upphov till irritation. Om ett bra klimat upprätthålls under hela
revisionsprocessen mellan internrevisorn, den eventuella tekniska experten och de revi-
derade är det lättare att förstå att syftet med internrevisionen är att förbättra den befintli-
ga verksamheten.

Vanliga tekniker vid internrevision är intervjuer och studier av dokument på papper och
elektronisk form. Erhållen information ska vara verifierbar för att betraktas som revi-
sionsbelägg inför rapportering.

5.7.7 Rapportera revisionsresultatet

Det är viktigt att resultatet rapporteras till alla berörda så snabbt som möjligt, på ett sätt
som är lämpligt för aktuell enhet. Vad som skall rapporteras och hur det skall kommuni-
ceras bör vara genomtänkt, innan revisionen genomförs. Betona gärna eventuella konse-
kvenser av de förhållanden som rapporteras för att motivera den reviderade enheten att
analysera fram förslag till åtgärder och genomförande av dem. Om resultatet inte åter-
kopplas till de reviderade snabbt kan de tappa intresset och det kan vara svårt att få
medarbetarna aktiva när det gäller att få fram förslag på åtgärder.

Internrevisorn måste bestämma sig för vad som skall rapporteras som avvikelser re-
spektive observation. En avvikelse administreras på samma sätt oberoende av allvarlig-
hetsgrad vilket kräver resurser. En observation däremot kan vara något som revisorn
anser att den reviderade enheten borde lägga större vikt på att förbättra.

Det är viktigt att internrevisorn är medveten om detta så att avvikelse verkligen rappor-
teras när det är en avvikelse. Om inte detta görs så förloras det verkliga syftet med avvi-
kelshanteringen.
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5.7.8 Analys av revisionsresultatet

Analysen skall åstadkomma förslag på åtgärder. Nedan beskrivs två metoder som kan
användas för att komma fram till möjliga åtgärder.

Ishikawadiagram, även kallat fiskbensdiagram eller orsak-verkan-diagram, används när
ett problem är definierat men man vet inte orsakerna till problemet. Ishikawadiagramet
konstrueras genom att berörda parter börjar med att ta reda på de tänkbara huvudorsa-
kerna till problemet och bryter sedan ner huvudorsakerna, för att sedan grovt beskriva
vilka möjliga typer av orsaker som kan ge det observerade problemet. Därefter koncen-
trerar de berörda sig på att undersöka dessa orsaker mer detaljerat.

När detta är gjort går de igenom samtliga tänkbara orsaker ytterligare för att se eller prö-
va om någon av dem är grunden till problemet. Först när de berörda har gått igenom
samtliga detaljerade orsaksbeskrivningar till en grovt beskriven typ av möjlig orsak går
de vidare till nästa grovt beskrivna typ ifall de inte redan hittat den verkliga orsaken. Det
är viktigt att lägga kraften på en problemställning i taget och att försöka att få fram så
mycket troliga orsaker som möjligt.

Ishikawadiagram ger ett bra underlag för den fortsatta problemlösningen. Med hjälp av
Ishikawadiagramet och data av olika slag kan man ofta hitta en trolig orsak till det ob-
serverade problemet (Bergman & Klefsjö, 1995).

Det kan vara svårt att använda sig av metoden när man inte vet varför problemet har
uppstått överhuvudtaget eller när det inte finns någon lämplig arbetsgrupp som kan an-
vända denna metod för att få fram förslag på åtgärder.

Brainstorming kan göras med medarbetare som är berörda av det aktuella problemet, för
att gemensamt försöka lösa problemet. Detta kan vara extra viktigt att göra då revision
tillämpas på processer som går över flera ansvarsområden inom flera enheter, då medar-
betarna på grund av sina olika bakgrunder kan ha olika syn på vad det är som orsakar att
problemet har uppstått. Definiera problemet som skall ligga till grund för arbetet, för att
sedan besvara frågor i typ med ”Varför har vi problem med…?”.

Medarbetarna bör själva skriva ned troliga orsaker till problemet, för att senare gruppera
ihop orsakerna som har liknande innehåll under överordnade rubriker.
Till sist är det bra om de som är berörda bestämmer vilka orsaker som är viktigast att
arbeta vidare med, så att det befintliga problemet åtgärdas och inte uppkommer igen
(Bergman & Klefsjö, 1995)

5.7.9 Åtgärda

De åtgärder som analyserats fram skall relateras till nyttan av genomförandet, utav den
reviderade enheten. Är det lönsamt/relevant? Skapar en åtgärd något värde för verksam-
heten eller är kostnaden för att genomföra åtgärden större än vad som kan återföras till
verksamheten? Att använda sig av ballongmodellen kan vara ett bra sätt att illustrera
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detta då modellen bygger på att man balanserar positiva effekter med negativa effekter
såsom kostnader, se exempelvis Enstam, 1995.

5.7.10  Följ upp åtgärder och resultat

Uppföljning av den reviderade enheten eller processen bör göras av de reviderade då
beskrivning görs över vad som har gjorts i jämförelse med vad som planerats utifrån
analys t.ex. Ishikawadiagram. Samt att kontrollera om de genomförda åtgärderna har
gett det resultat som avsågs. Reviderad enhet kan fundera på vad som har varit lärorikt
och förmedla dessa kunskaper till andra delar av verksamheten, enheter och till kom-
mande internrevisorer.

5.7.11 Rapportera avvikelser och åtgärder till Flexsite

Flexsite är ett elektroniskt system hos Eka Chemical Bohus/Rollsbo som skall hantera
resultatet av intern- och externrevisioner. I systemet hanteras sedan tidigare även tillbud
och olycksfall.

Flexsite gör det möjligt att följa resultatet från intern- och externrevisioner. På ett smi-
digt sätt i systemet gör det att se vid vilken process/enhet som avvikelsen uppkom och
vilken åtgärd som har vidtagits.

Det är ur kunskapssynpunkt lärorikt för internrevisorerna att se vilka områden som inte
har fungerat. Det går att se rapporterade avvikelser och åtgärder för de processer/enheter
som har reviderats internt. På detta sätt får alla berörda kunskap som kan återkopplas till
sin egen enhet så att liknande problem inte behöver uppstå där också.

5.7.12  Informera ledningen

På samma sätt som idag bör återkoppling till ledningen ske genom att presentera genom-
förda internrevisioner på ledningsmöten och vid ledningens genomgång. Vilka åtgärder
som har vidtagits och effekterna av vidtagna åtgärder har tidigare inte presenteras i så
stor utsträckning för ledningen. Detta är något som kan utvecklas. Om tidigare angivna
förslag genomförs så kommer organisationen ha tillgång till resultatet av vidtagna åtgär-
der och då är det inget problem att redovisa dessa för ledningen i samband med att
genomförda internrevisioner presenteras.

6 Slutsats
Resultatet av denna studie visar på flera möjligheter till förändringar av internrevisionen
som skapar ett större mervärde för Eka Chemicals i Bohus/Rollsbo. De förändringsför-
slag som enligt studien bör ge störst effekt på hur internrevisionen kan förbättras på Eka
Chemicals Bohus/Rollsbo är att tydligare definiera syfte och mål, internrevisorns roll
samt hur man skall utse de områden som skall revideras. Genom att stegvis förändra
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internrevisionen kan organisationen nå det bästa resultatet. Förändra metoden genom att
börja med att:

� Tydligt definiera syfte och mål

� Tydligt definiera internrevisorns roll

� Utveckla metod för att välja ut lämpliga områden för internrevision.

För att metoden för internrevision skall förbättras ytterligare bör man:

� Använda ISO:s vägledning för revision av kvalitets- och/eller miljöledningssystem.

� Involvera ledningen och utse medarbetare från olika nivåer i organisationen som
internrevisorer.

� Skapa ett nätverk eller forum är viktigt då revisorerna får möjlighet att dela erfaren-
heter.

� Använda sig utav risktänkande som utgångspunkt vid internrevision, det kan vara
bra att utgå från denna tanke när hela organisationens processer revideras under en
och samma revision.

� Som internrevisor betona eventuella konsekvenser av de brister som upptäcks under
revisionen, när åtgärder till dessa brister föreslås vid den reviderade enheten är det
viktigt att förslagen är relevanta i förhållande till de resurser som krävs för att åt-
gärda bristen/problemet.

En revision bör inte bara betyda att man tittar i backspegeln. Man bör fokusera på möj-
ligheter till förändringar vid internrevisionen, så att de reviderade får ett större värde av
revisionen. Internrevisionen kan bidra med förbättringsmöjligheter som kan bli lön-
samma för hela Eka Chemicals Bohus/Rollsbo.

7 Diskussion

7.1 Diskussion om författarens eget arbete
Jag har under arbetets gång insett hur komplicerat det är att arbeta med dessa frågor. Det
finns inga allmängiltiga svar på hur en organisation skall göra och vad som är rätt, det
som fungerar bra i en organisation behöver inte fungera i en annan.

Det har varit komplicerat att få fram litteratur inom området internrevision. Jag trodde
inte att det skulle vara lätt att finna litteratur inom detta område, men faktum var att det
var ännu svårare än vad jag trott.

Litteraturen har gett mig nya synvinklar på hur man kan tänka/fokusera vid internrevi-
sion och har gett mig inspiration i detta arbete.



Förbättrad internrevision av ledningssystem för miljö och kvalitet
på Eka Chemicals AB i Bohus/Rollsbo

24

Den korta tidsperioden för detta examensarbete har gjort att det inte har funnits möjlig-
het att göra en djupare analys av hur arbetet med internrevision fungerar på Eka Chemi-
cals Bohus/Rollsbo.

7.2 Diskussion av resultatet

7.2.1 Värdering av använda metoder

Nu i efterhand kan man ifrågasätta om jag har intervjuat tillräckligt många för att få
fram en rättvis bild av verksamheten. De personer som har blivit intervjuade är dock
engagerade inom detta område och det var nog bra att börja med dem, eftersom de är väl
insatta i verksamheten som både internrevisorer, kvalitetschef eller miljö- och kvalitets-
samordnare. Några av de intervjuade internrevisorerna ingår även i arbetsutskottet för
miljö- och kvalitetsfrågor och sitter med i ledningen för respektive enhet.

Huruvida resultatet blivit annorlunda om jag intervjuat fler internrevisorer eller medar-
betare på fler nivåer vid Eka Chemicals Bohus/Rollsbo, är något som jag inte kan ge en
bedömning av. De intryck jag har tagit till mig från medarbetare som har blivit revidera-
de internt är dock de samma som internrevisorerna har angivit.

Det som gör arbetet med dessa frågor så komplext är att det inte finns en gemensam
ledning för de enheter som verkar vid Eka Chemicals anläggningar i Bohus/Rollsbo.
Detta bidrar till att det är svårt att fatta gemensamma beslut kring miljö- och kvalitets-
frågor.

Organisationen som trädde i kraft första april gör inte att arbetet med dessa frågor för-
enklas utan tvärtom. Omorganiseringen har bidragit till turbulens inom organisationen
och därför valdes de mest aktiva internrevisorerna ut.

Genom benchmarkingstudien fick jag inte fram så mycket ny information som jag hade
önskat. Det är svårt att hitta ett företag som är så pass likt i den organisatoriska struktu-
ren, antal medarbetare och verksamheten att man utifrån en så här liten benchmarkings-
tudie kan ge förslag till genomgripande förändringar av internrevision.
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Bilaga A
Förslag till förbättrad internrevision utifrån den traditionella metoden
Metodsteg Omfattning

1) Definiera syfte och mål för
internrevisionen

Det är viktigt att alla enheter gemensamt klargör vad som är syftet
och målet (fokus) med internrevisionen. Involvera ledningen i
internrevisionen.

2) Definiera internrevisorns roll

Definiera de krav som skall gälla för att få vara internrevisor.
Använd två revisorer vid internrevision en administrativ och en
tekniskexpert för att få ut mesta möjliga av revisionen. Revisorn
bör göra bedömningar och dra slutsatser. Revidera utifrån hur
organisationen gör när inte allt går som planerat.
Nätverk där erfarenheter och kunskap kan förmedlas mellan revi-
sorerna.

3) Definiera område/en som skall
revideras

Riskanalys- risktänkande vid planering av internrevisioner. Vilket
innebär ökat fokus på att revidera lämpliga områden.

4) Insamla information Samla in information från verksamheten.
5) Sammanställ informationen,
skapa revisionsplan

Planera revisionsplan, tänk över noga vad syftet med revisionen
är.

6) Genomför revisionen Genomför revisionen utifrån de synsätt som ovan beskrivs så att
internrevision resulterar i mervärde för den reviderade enheten.

7) Rapportera
Rapportera resultatet berörda, betona eventuella konsekvenser av
de förhållanden som rapporteras för att motivera analys och åtgär-
der.

8) Analysera Analysen skall åstadkomma förslag till tänkbara lösningar. Isika-
wadiagram, brainstorming.

9) Åtgärda Motivera åtgärder genom konsekvenser av oönskade förhållanden
kartläggs och beskrivs. Relatera kostnader till nytta.

10) Följ upp åtgärder och resul-
tat

1) Beskriv vad som är gjort, jämför med vad som planerats. 2)
Beskriv effekterna av det som är gjort. 3) Har genomförda åtgär-
der nått det resultat som var planerat. 4) Vad har vi lärt oss? Går
det att tillämpa i andra delar av verksamheten? Dela kunskapen
med andra.

11) Rapportera avvikelser och
genomförda åtgärder i Flexsite

Flexsite kan lagra avvikelser och vidtagna åtgärder från intern- och
externrevisioner. Man kan se i vilken process/enhet avvikelsen
uppstod och hur den åtgärdats.

12) Informera ledningen Presentera utförda revisioner, åtgärder och effekterna av åtgärder-
na för ledningen.


