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EXAMENSARBETE 
 

Effektivare Internrevision av miljö-, kvalitets och arbetsmiljölednings-
system hos Skanska Sverige i Göteborg 

 
Sammanfattning 

Världen förändras allt snabbare, för att kunna överleva måste företa-
gen/organisationerna ständigt förbättra sig. Denna ständiga förbättring gäller alla delar 
inom en verksamhet. 

Ett hjälpmedel som man kan använda sig av för att mäta ständig förbättring inom ett  
företag/organisation är att t.ex. genomföra internrevisioner. Internrevision ingår som en 
del i ett ledningssystem och har som främsta syfte att verifiera att ledningssystemet     
fungerar som det är tänkt. Det finns olika typer av standarder för ledningssystem som 
företaget/organisationen kan ta hjälp av t.ex. Internationella Standardiserings Organisa-
tionens internationella standarder (ISO 14001:1996, ISO 9001:1994, ISO 9001:2000) 
samt ett flertal andra standarder inom olika områden. 

Skanska Sverige är sedan år 2000 certifierat enligt standarden ISO 14001:1996        
(ledningssystem för miljö).Vissa regioner är även ISO 9001:1994 certifierade (lednings-   
system för kvalitet) utöver det är alla företag i Sverige skyldiga att följa arbetsmiljöla-
gen samt dess tillhörande föreskrifter och förordningar. 

Examensarbetet har genomförts för att medarbetare på Skanska Sverige vill att intern- 
revisionen ska effektiviseras så att organisationen kan få ut så mycket nytta som möjligt 
av den. Målet är att presentera ett antal förbättringsförslag på hur man kan effektivisera 
internrevisionen. Studien har varit inriktad på internrevision med fokus på miljö, kvali-
tet samt arbetsmiljö.  

Resultatet visar att medarbetare inom Skanska har en positiv syn på internrevisionen, 
men att de anser det alltid finns saker som skulle kunna förbättras för att effektivisera 
den, t.ex. att fokusera mer på mål och resultat samt att utbilda fler revisorer med olika 
bakgrunder som genomför internrevisioner oftare. Nyckelord: Internrevision, intern-   
revisor, reviderad enhet, ledningssystem. 
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DISSERTATION 
 

 Efficient internal auditing of environmental-, quality  
and occupational health and safety management  

systems at Skanska Sweden in Gothenburg 
 

Summary 
The world is changing at a rapid pace, to survive the companies and organisations must 
continue improving their work. This continues improvement must take place in all parts 
of the company/organisation. One example of aid for measuring continuous improve-
ment in a company/organisation is to use internal auditing. Internal auditing is a part of 
a management system and its main purpose is to verify that the management system is 
working as it is supposed to do.  

There are a numbers of different standards for management systems that the com-
pany/organisation can use, for example the International Standardization for Organisa-
tions international standards (ISO 14001:1996, ISO 9001:1994, ISO 9001:2000) plus a 
number of other standards in different areas. 

Skanska Sweden is since the year 2000 certified according to the standard ISO 
14001:1996 (management system for environmental issues). Certain regions is also cer-
tified according to the standard ISO 9001:1994 (management system for quality issues) 
beyond that are all companies/organisations in Sweden obligated to follow the occupa-
tional health and safety law and its belonging directions (AFS 2001:1) and regulations. 

The survey has been carried out because collaborators at Skanska Sweden want the in-
ternal auditing to be more efficient so that the organisation can maximize the usage of 
the out coming result. The goal is to present a number of improvement proposal on how 
Skanska can make their internal auditing more efficient. The survey is concentrated at 
internal auditing with focus on environment, quality and occupational health and safety.  

The results show that collaborators at Skanska have a positive view of internal auditing, 
but they think that there are always things that can be done in a better way in order to 
make the internal auditing more efficient, for example that the internal auditing should 
focus on goals and results, and Skanska should educate more auditors with different 
backgrounds that conduct audits more frequently. Keywords: Internal auditing, internal 
auditor, auditee, management systems. 
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Ordlista 
KMA   Förkortning av Kvalitet, Miljö och Arbetsmil-
jö. 

BAM   Förkortning av Bättre Arbetsmiljö. 

PC   Förkortning av Produktions Chef. 

ISO 14001:1996  Internationell Standard för miljöledningssystem.  

ISO 9001:2000 (samt ISO 9001:1994)    Internationell Standard för kvalitetsledningssystem.

OHSAS 18001:1999  Brittisk Standard för arbetsmiljöledningssystem. 

AFS 2001:1   Föreskriften ”Systematiskt Arbetsmiljöarbete”. 

 

Förklaringar 
Med effektivitet i internrevisionen avses i denna rapport utbytet av information som 
leder till förbättring inom organisationen i förhållande till den tid och pengar som läggs 
ner på internrevisionen. 
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1 Inledning 
Världen förändras allt snabbare. För att kunna överleva och utvecklas måste företa-
gen/organisationerna ständigt förbättra sig. Denna ständiga förbättring gäller alla delar 
inom en verksamhet.  

För att kunna arbeta med ständig förbättring måste företaget bygga upp kunskap om hur 
de arbetar, kunna mäta och följa upp alla olika aspekter ( som t.ex. sitt arbete med miljö, 
kvalitet samt arbetsmiljö). Kan man inte mäta och utvärdera verksamheten och aktivite-
terna så vet man inte om verksamheten ständigt förbättras. Ett hjälpmedel för att mäta 
ständig förbättring inom ett företag/organisation är t.ex. att använda sig av verktyget 
internrevision. [1] 

En verksamhet kan beskrivas som ett system av processer, ett ”verksamhetsledningssy-
stem” med enskilda delar som tillsammans verkar för att uppnå verksamhetens mål. 
Detta system påverkar, leder, styr och utvecklar verksamheten.  

Det finns olika typer av standarder och vägledningar för ledningssystem som företa-
get/organisationen kan ta hjälp av t.ex. International Organization for Standardizations 
internationella standarder (ISO 14001:1996, ISO 9001:1994, ISO 9001:2000), EU:s 
miljöstyrnings- och miljörevisionsordning (EMAS, Eco-management and Audit Sche-
me), OHSAS 18001:1999 (ledningssystem för arbetsmiljö), föreskriften AFS 2001:1 
(systematiskt arbetsmiljöarbete) samt ett flertal andra standarder och förordningar inom 
olika områden. 

Dessa standarder och dokument har utformats för att hjälpa företag/organisationer att 
arbeta på ett systematiskt sätt för att uppnå ständig förbättring med fokus på ett specifikt 
område t.ex. miljö, kvalitet samt arbetsmiljö. 

Internrevision ingår som en del i ett ledningssystem och har som främsta syfte att verifi-
era att ledningssystemet fungerar som det är tänkt, det vill säga att företagets arbetssätt 
leder till önskade resultat och de mål som är uppställda samt att alla arbetar på det sätt 
som man har åtagit sig att göra t.ex. enligt ett ledningssystem eller enligt föreskrifter 
som man är tvungen att följa t.ex. AFS 2001:1. 

Internrevisionen syftar dessutom till att fånga upp olika typer av förändringar, avvikel-
ser och förbättringsförslag inom ett företag/organisation. [1] 

1.1 Bakgrund 
Skanska Sverige är sedan år 2000 certifierat enligt ISO 14001:1996 (ledningssystem för 
miljö) och är i och med detta det första globala byggföretag som har alla enheter ISO 
14001-certifierade. Vissa regioner är även certifierade enligt ISO 9001:1994 (lednings-
system för kvalitet) utöver det är alla företag i Sverige skyldiga att följa arbetsmiljöla-
gen samt tillhörande föreskrifter (t.ex. AFS 2001:1 föreskriften om systematiskt arbets-
miljöarbete) och andra förordningar. [16] 
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Medarbetare inom Skanska arbetar aktivt för att på olika sätt försöka att förbättra sitt 
dagliga arbete med miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Internrevisioner genomförs inom 
området med jämna mellanrum för att upptäcka förbättringsområden. 

För att företaget ska kunna få nytta av att genomföra internrevisioner så måste de 
genomföras på ett effektivt sätt som resulterar i ett för företaget användbart resultat.  

1.2 Syfte 
Att kritiskt granska Skanskas internrevision med fokus på miljö, kvalitet samt  
arbetsmiljö. 

Frågeställning 
• Hur är Skanskas verksamhetsledningssystem och internrevision uppbyggt? 

• Hur genomför man internrevisioner inom Skanska? 

• Vilket synsätt har medarbetare på internrevisionen inom Skanskas organisation? 

• På vilket sätt har en liknande verksamhet (som Skanskas) byggt upp sitt verktyg 
internrevision? 

1.3 Problemformulering 
Frågeställningarna som jag har listat ovan, syftar till att bidra med svar på problem-    
formuleringen. 

• Hur kan verktyget internrevision effektiviseras så att Skanska får ut största   
möjliga nytta av det? 

1.4 Mål 
Presentera förbättringsförslag till hur internrevisionen skulle kunna effektiviseras, för 
att förbättra Skanskas arbete med fokus på miljö, kvalitet samt arbetsmiljö, utifrån en-
kät- undersökningen, den jämförande studien samt litteraturgranskningen. 

1.5 Avgränsningar 
• Studien är inriktad på internrevisioner hos projekt som tillhör Skanska Hus    

Göteborg.  

• Studien har skett utifrån verksamhetsstyrningsnivå samt delvis ifrån projektnivå.  

• Studien är inriktad på internrevision med fokus på miljö, kvalitet samt arbets- 
miljö. 
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1.6 Målgrupp 
Examensarbetet riktar sig främst till medarbetare på Skanska som har ett intresse av att 
internrevisionen inom organisationen effektiviseras, men även till externa personer som 
är intresserade av internrevisionsområdet. 

2 Teoretiskt ramverk och modeller 

2.1 Ledningssystem och revision 

2.1.1 Vad är ett ledningssystem? 

Ledningssystem är ett verktyg som kan användas för att styra arbetet hos ett företag 
eller en organisation inom olika områden. Ett ledningssystem är alltid unikt, det är 
företagets/organisationens ensak att själv sätta sin ambitionsnivå på hur väl man ska 
arbeta med ledningssystemet. (Definitioner på ledningssystem, se bilaga 1).  

Det finns olika typer av ledningssystem så som kvalitetsledningssystem, miljölednings-
system, arbetsmiljöledningssystem osv. Alla syftar till att få företag/organisationer att 
arbeta på ett systematiskt sätt inom ett specifikt område för att åstadkomma förbättring 
inom den egna verksamheten. 

2.1.2 Miljöledningssystem (ISO 14001:1996) 

Ett miljöledningssystem syftar till att ge ett strukturerat arbetssätt som ökar möjligheten 
till miljöförbättringar. Miljöledningssystem bygger på målstyrning, där miljömål och   
ambitionsnivå bestäms av den egna verksamheten, men ett grundläggande krav på    
ständig förbättring ingår. Miljöledningssystemets förmåga att bli ett kraftfullt verktyg är   
därmed starkt beroende på aktörens egen målsättning, kundernas efterfrågan samt     
revisorns tolkning av kraven i det aktuella systemet. [3] 

Standarden ISO 14001:1996 ger en strukturerad arbetsmodell av hur miljöarbetet kan 
styras upp. Den kan användas för egen bedömning av överensstämmelsen med standar-
den eller som underlag för extern certifiering. [20] 

2.1.3 Kvalitetsledningssystem (ISO 9001:1994 samt ISO 9001:2000)    

ISO 9001:1994 är en standard för kvalitetsledningssystem och syftar till att styra ett  
företag att arbeta inom området kvalitet för att uppnå ständig förbättring. Arbetsmodel-
len kan användas för egen bedömning av överensstämmelsen med standarden eller som 
underlag för extern certifiering. Standarden ISO 9001:1994 är dock endast giltig i cirka 
ett halvår till. [9] 
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Det finns en nyare, omarbetad utgåva av den standarden som heter ISO 9001:2000. Den 
standarden är mer processorienterad och anpassad så att fler typer av verksamheter ska 
kunna använda den på ett bra sätt. ISO 9001:2000 är även mer kundorienterad än den 
tidigare utgåvan ISO 9001:1994. 

2.1.4 Arbetsmiljölagen  

Arbetsmiljölagen syftar till att få det systematiska arbetsmiljöarbetet att ingå som en  
naturlig del i den dagliga verksamheten hos företag och organisationer. 

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, 
genomföra och följa upp verksamheten på ett sätt så att ohälsa och olycksfall i arbetet 
förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. [12] 

2.1.5 Certifiering 

Flertalet av de system och verktyg som företag och organisationer för in i sitt miljöarbe-
te, kvalitetsarbete eller arbetsmiljöarbete (t.ex. miljöledningssystem, kvalitetslednings-
system osv.) kan kräva en kontroll av en oberoende så kallad tredje part (om man är 
certifierad enligt ett ledningssystem, eller är på väg att bli). Detta behövs för att säker-
ställa att dessa system och verktyg följer kraven i standarder, förordningar eller be-
stämmelser. En sådan kontroll sker ofta av certifieringsorgan, som i sin tur är ackredite-
rade (godkända) för att klara av sina uppgifter. Ackreditering av certifieringsorgan inom 
miljö-, kvalitets- samt arbetsmiljöområdet sker i Sverige genom SWEDAC. [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översikt av processen från ackreditering av ett certifieringsorgan till certifie-
ring av ett företag eller en organisation. 

Företag erhåller certifikat ifrån certifieringsorganet. Företagen och organisationerna 
granskas årligen (genom revisioner) för att undersöka om de får behålla certifikatet. 
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2.1.5.1 Vad är ackreditering? 

Ackreditering är en kompetensprövning som sker enligt europeiska och internationella 
standarder. Den innebär att ett officiellt organ eller myndighet fortlöpande prövar att ett 
företag/certifieringsorgan är kompetent att utföra de provningar, analyser, kalibreringar, 
certifieringar och kontroller som det ackrediterats för. 

Ackreditering sätter en nivå för kvaliteten i verksamheten. Vid ackreditering ställs krav 
på kvalitetssystem och kompetens. [20] 

2.2 Revision 
Revision är även det ett slags verktyg som används för att undersöka om ett företag  
arbetar enligt ett sätt som de har åtagit sig att följa som t.ex. enligt ett ledningssystem 
inom miljö, kvalitet eller arbetsmiljö. (Definitioner på revision, se bilaga 1). 

Det finns olika typer av revision, så kallade första-, andra- och tredjepartsrevision samt 
även så kallade system-, process- och produktrevisioner. 

Förstapartsrevision benämns oftast med internrevision. Den utförs av eller på uppdrag 
av organisationen själv med hjälp av utbildade internrevisorer inom den egna verksam-
heten.  

Andrapartsrevision (en extern revision) kan vara en revision utförd av ett företag hos en 
leverantör, eller av en kund till företaget. 

Tredjepartsrevision även detta en externrevision, kan genomföras av en oberoende part 
som t.ex. ett certifieringsorgan (se avsnitt 2.1.4). [9] 

2.2.1 EN ISO 19011:2002 (Vägledning för revision av kvalitets- och/eller miljö-
ledningssystem) 

Det finns olika typer av vägledningar för hur standarder kan tillämpas på ett bra sätt. En 
sådan vägledning är EN ISO 19011:2002 och innefattar exempel på hur interna och ex-
terna revisioner kan genomföras (inom miljö- och kvalitetsområdet), hur hela processen 
kan läggas upp. Den innefattar även vägledning för att leda revisionsprogram, samt 
även när det gäller kompetens hos och utvärdering av revisorer. 

Enligt denna standard kan strukturen på en ”klassisk” revision se ut enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

Initiera revisionen

Genomför dokumentgranskning

Förbered revisionsaktiviteter på plats

Utarbeta, godkänn och distribuera revisionsrapporten 

Slutför revisionen 

Genomför revisionsuppföljning
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Med den ”klassiska” metoden menas att ett företag/organisation genomför sina intern- 
revisioner enligt det sätt som beskrivs i ISO standarder och vägledningar. Detta sättet 
att genomföra revision på, påminner mycket om hur en extern revision genomförs (t.ex. 
en certifieringsrevision) förutom att en internrevision möjligen går något djupare på 
vissa områden. [11] 

2.3 Svagheter med den ”klassiska metoden” 
Den ”klassiska” metoden för revision av t.ex. kvalitets- eller miljöledningssystem utförs 
oftast i fyra steg d.v.s.  initiera - förbereda - genomföra - följa upp,  (beskrivning av den 
”klassiska” metoden, se avsnitt 2.2.1).  

Det finns dock vissa svagheter vid tillämpningen av den ”klassiska” revisionsmetoden 
(enligt SIS Forums debattmaterial ”Offensiv Internrevision”). Dessa svagheter består 
av  att man oftast har en överdriven fokusering på avvikelser, överdriven fokusering på 
revisorns arbete, formalism snarare än nytta samt att man sätter in åtgärder efter revi-
sioner som är kraftlösa och/eller sent genomförda. [15] 

Dessa svagheter i kombination med andra svårigheter leder ofta till att effekten av revi-
sionerna avtar med tiden. 

Det finns enligt detta debattmaterial flera missuppfattningar om internrevisioner. En av 
dem är att revision handlar om efterlevnad. Som det ser ut i många före-
tag/organisationer idag så handlar revisioner ofta om en rent verifierande verksamhet 
med fokus på efterlevnad (av t.ex. ledningssystem, lagar och förordningar). När revisorn 
upptäcker någon skillnad vid sina jämförelser mot krav i t.ex. ett ledningssystem blir det 
oftast en avvikelse. Vad man ofta glömmer bort är att granska den undersökta metodens 
egentliga lämplighet för sitt syfte. Fokus ligger mer idag på om metoden uppfyller krav 
i en standard än på dess förmåga att åstadkomma lyckade resultat.  

Andra erfarenheter av den klassiska metoden är att det är svårt att få engagemang för 
revisioner hos både revisorer, ledning och övriga medarbetare. Sannolikt (enligt debat-
tören Christian Wollin) beror detta på att väsentliga förbättringar uteblir eller inte upp-
fattas av medarbetare inom organisationen. Man ser helt enkelt inte nyttan med att 
genomföra revisioner. [15] 

Debattören anser att det man ska göra för att effektivisera internrevisionen är att genom-
föra följande åtgärder: 

– Man ska involvera organisationens strategiska och operativa ledning på 
ett mer djupgående sätt än som idag är normalt. Detta för att tydligare 
rikta in revisionerna mot kritiska områden och ge mandat till att genom-
föra kraftigare förändringar. 

– Man ska fördjupa analysen av revisionens resultat för att nå fram till 
grundorsaken till svagheter eller avvikelser. 
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– Skärpa risktänkandet och öka intresset för svagheter. Revisorn bör under 
en revision intressera sig mer för hur organisationen gör när allting inte 
går planenligt i stället för att gå igenom alla detaljer i huvudförfarandet. 

– Man ska lyfta revisionen ifrån ”efterlevnad” till systemfokus. Detta ska 
åstadkommas genom att lägga ner mer tid på planering av revisionspro-
grammet så att det utgår ifrån ett systemperspektiv. 

En stor svaghet de flesta revisionsmetoder har är att det skapar information om hur det 
har fungerat, inte om hur det kommer att fungera, alltså en form av historieskrivning. 
För att kringgå detta problem kan man tänka i olika scenarier, vad kan hända? Man kan 
utspela olika former av rollspel för att ge inspiration till omvärldsanalys. Utifrån detta 
scenariotänkande kan man då planera vad olika framtida revisioner ska fokusera på. 

Revisionen ska ses som ett ömsesidigt lärande mellan den som blir reviderad och revi-
sorn, alltid kan man lära sig något. Revisionen blir då inte bara ett redskap för att upp-
täcka avvikelser, utan ett centralt inslag i kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. 
[15] 

I ett annat debattmaterial (”Tappa inte bort möjligheterna i internrevisionen”) skriver 
författaren att tanken bakom revisioner är att ge impulser till förbättringar och stimulera 
nytänkande samt att ge konstruktiv kritik. För att förbättra internrevisionen anser debat-
tören att ledningens ansvar gällande internrevisionen ska öka, revisionen ska styras mer 
ifrån ledningsnivå.  

Detta ska då leda till att kvalitetsfunktioner (eller andra samordnande funktioner som 
t.ex. miljösamordnare, kvalitetssamordnare) inte själva ska ansvara för hela internrevi-
sionen, utan att ansvaret blir uppdelat och ledningen ansvarar för själva samordningen 
och utformningen av revisionen. [14]   
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3 Metod 

3.1 Litteraturstudie 
Syftet med litteraturgranskningen var att försöka att få en egen översikt av tidigare in-
samlad kunskap och debatt inom internrevisionsområdet samt ge inspiration till egna 
slutsatser för effektivisering av internrevisionen. 

Studien startade med att litteratur inom internrevisionsområdet samlades in och studera-
des. Litteraturen hittades genom sökning i biblioteksdatabaser, internet samt i samråd 
med handledare på HTU. Databaser som sökningen ägde rum i är Emerald, FindArtic-
les.com, ArtikelSök och Libris. De sökord som användes var: Internrevision, Revision, 
miljörevision, Internal Auditing, Auditing samt Environmental auditing.  

3.2 Granskning av verksamhetsledningssystem och revisioner 
Granskningen av verksamhetsledningssystemet genomfördes för att få en överskådlig 
bild av hur Skanska Sverige säger att medarbetare inom organisationen ska arbeta när 
det gäller användandet av ledningssystem och utförandet av revisioner samt hur de 
verkligen genomför sina revisioner.  

De hjälpdokument som finns för internrevision samt syftet med internrevisionen inom 
Skanska granskades. Detta skedde i ett tidigt stadium av examensarbetet. 

Jag deltog som observatör vid några internrevisioner och detta gjordes i syfte att skapa 
en egen uppfattning om hur internrevisionen på Skanska genomförs.  

Observationen var en så kallad ostrukturerad observation som användes i utforskande 
syfte för att kunna inhämta så mycket information som möjligt kring effektivisering av 
internrevisionen. Vid observationerna användes inget speciellt observationsschema utan 
i stället försökte jag att registrera så mycket som möjligt. [2] 

Detta innebar att titta på hur internrevisorerna ställde sina frågor, följde upp olika ”led-
trådar” samt att studera om internrevisorerna arbetade enligt det sättet som Skanska 
Sverige säger att de ska göra i sitt verksamhetsledningssystem (se beskrivning av verk-
samhetsledningssystemet i avsnitt 4.4 och 4.5). 

3.3 Enkätundersökning 

3.3.1 Utformning  

Enkäterna utformades med syftet att försöka fånga upp vad medarbetare på Skanska har 
för attityder/uppfattningar om internrevisionen, vad de anser skulle kunna göras för att 
effektivisera internrevisionen så att den bidrar med största möjliga nytta för Skanskas 
organisation. 

I samråd med handledare på Skanska och HTU samt utifrån inspiration från litteratur 
utformades enkäter som skickades ut till olika nivåer inom Skanskas organisation. [13] 
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De olika nivåerna inom Skanska som berördes var distriktschefer (9 stycken),  
internrevisorer som arbetar med kvalitet, miljö, arbetsmiljöområden (6 stycken) samt 
projektchefer/produktionschefer (26 stycken). Alla medarbetare tillhör Skanska region 
Hus Göteborg. 

Urvalet av medarbetare som enkäterna skickades ut till gjordes även det i samråd med 
handledare på Skanska. Orsaken till att just dessa medarbetare valdes ut var att få en bra 
spridning inom organisationen och att de tillhör Region Hus Göteborg. En annan orsak 
var att de har någon form av anknytning till internrevisionen inom Skanska. 

Enkäterna innehöll frågor om internrevisionen inom Skanska. Ett antal av frågorna 
ställdes till samtliga utvalda nivåer i undersökningsgruppen, så kallade kontrollfrågor.   

Dessa kontrollfrågor ställdes för att kunna skapa en egen uppfattning om vad medarbe-
tare inom de olika grupperna anser när det gäller om internrevisionen bidrar till att leva 
upp till det syfte Skanska har sagt att den ska göra (Skanskas syfte med internrevisio-
nen, se avsnitt 4.5).  

Andra frågor gällande ett antal specifika områden (t.ex. internrevisionens bidrag till 
effektiv produktion) ställdes och utöver dessa även mer riktade frågor beroende på vilka 
enkäten utformades till. (Se bilaga 2, 3 och 4). 

3.3.2 Standardisering och strukturering 

Med standardisering menar man graden till vilken frågorna och situationen är densam-
ma för alla intervjuade. Standard innebär avsaknad av variation.  

Med strukturering menar man fall då frågorna i en intervju eller enkät har fasta svarsal-
ternativ. Är frågorna öppna är frågan ostrukturerad. [2] 

Den enkätundersökning som genomfördes har en relativt hög grad av standardisering 
samt ungefär lika stor del av strukturerade frågor som ostrukturerade. Detta för att få ett 
bra underlag som går att bearbeta på ett bra sätt samtidigt som ”öppna” frågor ställdes 
för att få in förslag till förbättringar. 

3.3.3 Jämförande studie   

Den jämförande studien användes för att hitta områden som kan effektiviseras genom 
att titta på hur ett annat företag/organisation genomför sin internrevision. I samråd med 
handledare på högskolan valdes ett företag ut (i det här fallet ABB) som är uttalat bra 
inom området internrevision.  

Studien inleddes med att Lena Westerholm vid ABB kontaktades. Ett antal frågor ställ-
des om ABB:s internrevision, hur de genomför dem, hur systemet är uppbyggt o.s.v. (Se 
bilaga 5). 
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4 Företagsfakta 

4.1 Skanskas koncern 
Skanska är organiserat i 17 affärsenheter. De flesta av dem rör byggrelaterade tjänster 
och täcker in specifika geografiska områden. Huvudkontoret ligger i Stockholm. 

Man arbetar med byggrelaterade tjänster, projektutveckling samt facilities management. 
Verksamheten grundades 1887 av Rudolf Fredrik Berg och startade med att tillverka 
cementprodukter, man breddade verksamheten efter några år och blev därmed ett bygg-
företag. År 1965 börsnoterades Skanska. [16] 

Skanska-koncernen har totalt 75 000 anställda och omsätter 146 miljarder kr (2002) och 
huvudmarknaderna är förutom Sverige; USA, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, 
Polen, Tjeckien, Argentina, Hongkong och Indien. 

4.1.1 Vision och affärsidé  

Skanska-koncernens affärsidé är: ”att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön 
för att bo, resa och arbeta. Genom att kombinera koncernens resurser på dessa områden 
kan kunderna erbjudas attraktiva, kostnadseffektiva och därmed konkurrenskraftiga 
lösningar”. [16] 

Skanskas vision är ”att vara världsledande - kundens första val - inom byggrelaterade 
tjänster och projektutveckling”. [16] 

4.2 Skanska Sverige  
Idag är Skanska ett av Sveriges största byggföretag med 15 000 anställda och har en 
omsättning på ca 28 miljarder kr (2002). [16] 

Skanska Sveriges verksamhet är inriktad på bostads- och husbyggnad samt väg- och 
anläggningsprojekt och är idag under ledningsteam och stabsnivåer indelat i 28 stycken 
regioner och bolag. [16] 

4.3 Skanska Region Hus Göteborg 
Skanska region Hus Göteborg är en av Skanska Sveriges 28 regioner/bolag och man 
arbetar med att bygga nytt, bygga om samt utför även byggservice på allt ifrån kontor 
till sjukhus. Regionen är indelad i fyra olika distrikt. 

Det är för närvarande 165 tjänstemän anställda på Region Hus Göteborg samt ca 200 
yrkesarbetare vilket kan variera i takt med konjunktursvängningar. [16] 
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4.4 Ledningssystem och revision på Skanska 
”Vårt sätt att arbeta” (förkortas med VSAA) är Skanskas verksamhetsledningssystem, 
och definitionen är: ”Skanskas verktyg för att leda verksamheten mot fler nöjda kunder, 
engagerade, kompetenta och målinriktade medarbetare som trivs samt ökad lönsamhet.” 

Skanskas ledningssystem ”Vårt sätt att arbeta” består av två delar: 

• Affärsplan 

• Verksamhetsmanual 

En del av ledningens arbete består av att se till att internrevisioner genomförs inom oli-
ka områden av verksamheten. Detta för att säkerställa att verksamheten strävar efter 
ständig förbättring med hjälp av miljö, kvalitet och arbetsmiljö. 

4.5 Internrevision på Skanska 
För att följa upp och utvärdera sitt eget arbete genomför Skanska internrevisioner. Revi-
sionerna genomförs på ledningsfunktioner, stödfunktioner och projekt. 

Skanskas syfte med att genomföra sina internrevisioner är att man vill att ledningssy-
stemet ska kunna bibehålla sin effektivitet. Detta kan åstadkommas genom att man sö-
ker efter förbättringsmöjligheter och påtalar dessa till berörda parter. Genom internrevi-
sionen försöker man även följa upp om medarbetare arbetar lämpligt och effektivt samt 
ändamålsenligt för att kunna nå upp till Skanskas mål. Dessutom tittar man efter om 
medarbetare arbetar enligt Skanskas verksamhetsledningssystem, ”Vårt sätt att arbeta”.  

 

Ledningsteam Skanska Sverige

Gemensamma staber Utvecklingsprojekt 

Regioner och bolag

Hus Göteborg

HG1 HG3HG2

Byggservice 
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Det som främst skiljer på olika typer av revisioner inom Skanska är valet av revisions-
kriterier. Revisionskriterierna på Skanska kan vara hela eller delar av: 

• Verksamhetsmanual 

• Affärsplan 

• Projektplan 

• Kontraktskrav 

• Kvalitetssystem SS-ISO 9001 

• Lagar, förordningar, föreskrifter 

• Miljöledningssystem SS-ISO 14001 

• Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Beskrivning av arbetsgång av interna revisioner på Skanska: 
Intern revision genomförs i följande steg; 

• Förberedelser 

• Genomförande 

• Uppföljning 

Förberedelser 
Revisionsledaren samlar in aktuellt revisionsunderlag (t.ex. revisionsrapport från tidiga-
re revisioner, projektplan osv.) som kan behövas läsa in innan man genomför revisio-
nen. 

En frågelista kan utarbetas utifrån följande underlag: 

• De utvalda områdena enligt revisionsprogram 

• Obligatoriska frågor (hjälpmedel för internrevisorer, finns utlagda på Skanskas 
intranät som t.ex. exempelfrågor i VSAA). 

• Föregående revisioner i aktuell verksamhet/projekt. 

De berörda parterna (t.ex. projektchef, produktionschef osv.) kallas i god tid till revisio-
nen. 

Genomförande 
Revisionslaget har till huvuduppgift att undersöka om det finns brister och avvikelser 
gentemot revisionskriterierna samt ge rekommendationer till förbättring. 

Uppföljning 
Uppföljningen sker i form av att de ansvariga för den reviderade enheten åtgärdar den 
aktuella avvikelsen och att de ser till att avsedd effekt verkligen har uppnåtts. Avvikel-
serapport återsänds till revisionsledaren, vilken avgör om avvikelsen kan betraktas som 
”stängd” (det innebär att revisionsledaren anser att avvikelsen har blivit åtgärdad och att 
man även har vidtagit förebyggande åtgärder så att avvikelsen inte upprepas). 
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4.5.1 Kvalifikationskrav för internrevisorer på Skanska 

För att kunna bli internrevisor ska man idag ha varit anställd på Skanska i minst två år  
och ha genomgått utbildning i miljö, arbetsmiljö (BAM) samt verksamhetsledningssy-
stemet, ”Vårt sätt att arbeta”. 

Den utbildade kan efter utbildningen genomföra internrevisioner med Skanska Sveriges 
ledningssystem, ”Vårt sätt att arbeta” som revisionskriterium. 

Utbildning av interna revisorer enligt SS-ISO 10011 genomförs i första hand internt 
med externa och interna lärare och omfattar 3 + 1 dagar samt hemarbetsuppgifter. Ut-
bildningen avslutas med ett skriftligt prov. Under utbildningen varvas teori med prak-
tiska övningar.  

Efter utbildningen ska deltagaren kunna, delta som revisor vid internrevisioner, tillämpa 
arbetssättet för internrevision samt kunna utföra revisioner utifrån revisionskriterierna 
för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörevision. 

En internrevisor bör ha genomfört minst tre internrevisioner efter genomförd och god-
känd utbildning tillsammans med erfaren revisionsledare innan han/hon själv genomför 
internrevisioner. 

Skanska har tagit fram ett antal olika hjälpmedel för internrevisioner som finns utlagda 
på deras intranät. Hjälpmedlen består t.ex. av checklistor, avvikelserapporter, hjälpfrå-
gor osv.  

4.6 Asea Brown Boveri (ABB) 
ABB (Asea Brown Boveri) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Deras lös-
ningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industri-
er. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 139 000 
medarbetare runt om i världen. 

I Sverige har ABB 14 000 medarbetare och finns på 100 orter, är ledande leverantör av 
produkter, system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. Stora orter 
där verksamhet bedrivs är Västerås, Ludvika, Stockholm, Malmö, Göteborg, Jönköping, 
Karlskrona och Nyköping. 
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5 Resultat/Analys 

5.1 Hur är Skanskas verksamhetsledningssystem och revision 
uppbyggt? 

5.1.1 Granskning av verksamhetsledningssystem och  
internrevision 

Resultatet av den genomförda granskningen visar att Skanska Sveriges verksamhetsled-
ningssystem ”Vårt sätt att arbeta” är logiskt och användarvänligt uppbyggt med många 
bra hjälpmedel som används dagligen av olika hierarkiska nivåer inom Skanska. Led-
ningssystemet är utarbetat på ett sätt så att det inte särskiljer olika områden till någon 
större del utan försöker att integrera dem (t.ex. miljö, kvalitet samt arbetsmiljö), detta 
för att öka effektiviteten i systemet.  

När det gäller arbetet med internrevisioner finns det tydliga förklaringar till vad revision 
innebär, vilka områden som kan revideras, hur man ska gå tillväga som internrevisor 
osv. Olika checklistor finns utarbetade där ett antal exempelfrågor samt obligatoriska 
frågor finns statuerade. Internrevisorerna kan utifrån dessa listor plocka de frågor som 
de själva anser passa den enhet som ska revideras.  

Deltagandet som observatör vid ett fåtal internrevisioner inom Skanska har visat hur 
internrevisorerna arbetar. Internrevisorerna arbetar på det sätt som beskrivs i ”Vårt sätt 
att arbeta” (dvs. enligt rutiner och instruktioner) och de använder sig flitigt av de check-
listor och andra hjälpmedel som finns tillgängliga via intranätet.  

Effektiviteten i internrevisionerna dvs. utbytet av information som leder till förbättring 
inom organisationen i förhållande till den tid och pengar som läggs ner på internrevisio-
nen är redan idag ganska hög. Skanska har integrerat sina revisioner, vilket innebär att 
de reviderar flera områden samtidigt (ekonomi, miljö, inköp, kvalitet och arbetsmiljö). 

5.2 Vilket synsätt har medarbetare på internrevisionen inom 
Skanskas organisation? 

5.2.1 Enkätundersökningen 

Som det tidigare beskrivits i metodavsnittet så ställdes det i enkäten ett antal ”kontroll-
frågor” som har sitt ursprung i Skanskas syfte med internrevisionen (se beskrivning av 
syftet avsnitt 4.5). Dessa frågor ställdes för att få en uppfattning om hur de olika nivåer-
na som enkäten skickades ut till bedömer om internrevisionen bidrar till att leva upp till 
syftet.  

Den grupp som studerades i undersökningen har en varierande bakgrund, större delen är 
män, vilka arbetar som projektchefer eller produktionschefer (mer än hälften av under-
sökningsgruppen) samt har arbetat i mer än tio år inom Skanska Sverige. Alla i under-
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sökningsgruppen har i olika utsträckningar fått utbildning inom miljö, kvalitet samt ar-
betsmiljö.  

Respondenterna var tvungna att värdera sina svar på kontrollfrågorna. Värderingsskalan 
lyder enligt följande; 

1 = Överensstämmer inte alls.  2 = Överensstämmer dåligt. 

3 = Överensstämmer varken bra eller dåligt. 4 = Överensstämmer bra. 

5 = Överensstämmer mycket bra.  6 = Överensstämmer helt. 

Kontrollfrågor som ställdes i enkätundersökningen lyder enligt följande; 

Fråga 5: I vilken grad anser du att internrevisionen bidrar till att söka och påtala för-
bättringsmöjligheter? 

Fråga 6: I vilken grad anser du att internrevisionen bidrar till att kontrollera om vi arbe-
tar ändamålsenligt, lämpligt och effektivt för att nå satta mål? 

Fråga 7: I vilken grad anser du att internrevisionen bidrar till att följa upp om vi arbetar 
enligt Vårt sätt att arbeta? 

Fråga 8: I vilken grad anser du att internrevisionen som verktyg bidrar till; 

a) En god produktkvalitet   

b) Lönsamhet    

c) En bättre arbetsmiljö  

d) Bättre miljö 

e) Bättre kvalitet 

f) Effektiv produktion 

g) Att höja kompetensen hos medarbetare ute i projekten. 

h) Att förbättra verksamheten 
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5.2.2 Resultat på kontrollfrågorna 

Svar på kontrollfrågor
(medelvärden)

1

2

3

4

5

6

Fråga 5

Fråga 6

Fråga 7

Fråga 8

a b c d e f g h
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in

g

Distriktschefer Internrevisorer Reviderade enheter
 

Diagram 1. Fördelning av svar på distriktschefernas, internrevisorernas och de revidera-
de enheternas kontrollfrågor. 

Svarsfrekvensen hos de olika nivåerna som enkäten skickades ut till är 78 % av di-
striktscheferna, 100 % av internrevisorerna samt 88 % av de reviderade enheterna. 

5.2.3 Resultatanalys av svaren på kontrollfrågorna 

Fråga 5-7 

Frågorna som härstammar ifrån Skanskas uttalade syfte med internrevisioner ställdes till 
respondenterna för att få en uppfattning om de anser att man arbetar enligt det sätt som 
det är tänkt att man ska göra .  

I det här fallet visar svaren att respondenterna har likartade uppfattningar om till vilken 
grad Skanska uppfyller syftet. Respektive grupp har gett ett relativt högt värderingsom-
döme (mellan värderingsgrad 3,5-5). Störst variation mellan grupperna när det gäller 
dessa frågor kan tydas på fråga 5 där internrevisorerna har gett ett högre värderingsom-
döme (ett medelvärde på 5) än distriktscheferna och de reviderade enheterna. Orsaken 
till denna variation kan bero på att internrevisorerna kanske i större utsträckning kan se 
att internrevisionen bidrar till förbättringar eftersom de arbetar med det dagligen och 
därmed har de gett ett högre värderingsomdöme än de två andra grupperna. 
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På fråga 6 är distriktschefernas svar intressant för att det skiljer sig från de andra två 
grupperna. Värderingsomdömet har hamnat under medelvärdet som är på 3,5. Vad detta 
kan bero på kan vara att distriktscheferna verkligen inte anser att internrevisionen bidrar 
i så stor grad att kontrollera om medarbetare arbetar ändamålsenligt, lämpligt och effek-
tivt för att nå satta mål. Det är distriktscheferna som sätter upp de övergripande målen 
på distriktsnivå, så deras tolkning på frågan kan relatera till dessa mål. Internrevisorerna 
och de reviderade enheterna kanske relaterar frågan till produktionsmål, projektmål 
o.s.v.  Detta kan om möjligt delvis förklara skillnaderna i värderingsomdömena mellan 
de olika grupperna. 

Svaren på fråga 7 visar att respondenterna anser att internrevisionen i hög grad bidrar 
till att kontrollera om de arbetar enligt Skanskas verksamhetsledningssystem VSAA.  

God produktkvalitet 

Fråga 8 a 

När det gäller god produktkvalitet i Skanskas verksamhet är det framförallt kvaliteten 
på resultaten av projekten som respondenterna troligtvis tänker på (objekten som man 
lämnar ifrån sig). Det är detta resultat som sedan levereras till kunden och givetvis vill 
man att det ska vara av hög kvalitet.  

Anledningen till att undersökningsgruppen har gett ett relativt lågt värderingsomdöme 
(se diagram 1) kan bero på att man idag inte genomför internrevisioner med fokus på 
just produktkvaliteten i någon större omfattning. Detta kan speglas i deras svar, de anser 
helt enkelt inte att internrevisionen i sig bidrar till att höja produktkvalitén hos Skanska. 
Intressant är att när det gäller svaren på den här frågan anser internrevisorerna i större 
utsträckning att internrevisionen bidrar till att höja produktkvalitén. Detta kan möjligt-
vis bero på att internrevisorerna kanske anser att internrevisionen bidrar till att höja den 
miljömässiga kvalitén på produkterna till skillnad ifrån de andra grupperna som kanske 
tänker på produktionsmässig kvalitet. 

Ökad lönsamhet 

Fråga 8 b  

Skillnaden i svaren på denna fråga kan ha en förklaring i många olika saker, en av dem 
kan vara de skilda befattningarna som medarbetarna i det här fallet har. Beroende på hur 
mycket man arbetar med internrevision i sitt dagliga arbete kan man få olika uppfatt-
ningar om själva betydelsen av revisionen. Ser man t.ex. hur internrevisionen (indirekt 
ledningssystemet) bidrar till att öka lönsamheten för Skanska så är det inte så konstigt 
att man ger ett högt värderingsomdöme på den frågan. Arbetar man däremot ute i pro-
jekten som de reviderade enheterna gör och inte har någon större insyn i hur arbetet 
med internrevisioner kan bidra till ökad lönsamhet är det ganska naturligt att man svarar 
med ett lägre värderingsomdöme.  
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Bättre arbetsmiljö 

Fråga 8 c  

En bra arbetsmiljö kan innebära så otroligt många saker. Det kan vara att skyddsföre-
skrifter följs, att det är hygieniskt och rent, inte för bullrig omgivning till att man får 
bullar till kaffet ibland. Vad man uppfattar som en bra arbetsmiljö är alltså mycket indi-
viduellt. När internrevisioner inom Skanska granskar arbetsmiljön är det oftast saker 
som att gällande regler följs, att man har beredskapsplaner ifall en olycka är framme 
osv. Eftersom definitionen på ”bättre arbetsmiljö” är så individuell så speglas det sanno-
likt i resultaten. De reviderade enheterna har gett ett relativt lågt värderingsomdöme 
som för dem kan bottna i att de inte anser att internrevisionen bidrar till en bättre ar-
betsmiljö nämnvärt. Bättre arbetsmiljö för dem kan t.ex. vara bättre arbetsförhållanden 
(att inte arbeta under tidspress som ackord leder till), att inte arbeta under så farliga för-
hållanden där det är ganska vanligt med personskador. Detta anser man att internrevi-
sionen inte bidrar till att förbättra i någon större utsträckning.  

Internrevisorerna har svarat med ett väldigt högt värderingsomdöme på frågan. Detta 
resultat beror troligtvis på att internrevisorerna har en annan koppling till just arbetsmil-
jö. De tänker kanske mer på att följa arbetsmiljölagar och förordningar, skyddsföreskrif-
ter att det finns utrymningsvägar o.s.v. Dessa områden belyses mycket under just intern-
revisionerna vilket kan förklara resultatet på frågan. 

Bättre kvalitet 

Fråga 8 e  

Även i detta fall så speglas sannolikt resultaten av att ”bättre kvalitet” kan betyda 
många olika saker. Betyder ”bättre kvalitet” att internrevisionen bidrar till att kvaliteten 
på medarbetares arbetssätt blir bättre? Eller att ledningssystemet blir bättre? Många av 
respondenterna relaterar troligtvis kvalitet till kvaliteten på projekten (alltså de byggna-
der som Skanska bygger). Man anser att internrevisionen i sig inte bidrar i någon större 
utsträckning till en bättre kvalitet på just det området utan att det är kvalitén på led-
ningssystemet (administrationen) som blir bättre.  

Effektiv produktion 

Fråga 8 f  

När det gäller frågan om de i undersökningsgruppen anser att internrevisionen bidrar till 
en effektiv produktion har frågan fått ett lågt värderingsomdöme av samtliga i under-
sökningsgruppen, (se diagram 1).   

Vad detta resultat beror på kan vara att internrevisionerna inte inriktas idag i någon stör-
re utsträckning på de resultat som projekten presterar.  
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Höjer kompetensen ute i projekten 

Fråga 8 g  

Största skillnaden i svaren framträder på denna fråga. Detta gäller då främst skillnaden 
mellan internrevisorernas värderingsomdömen och de reviderade enheternas värde-
ringsomdömen. Hur kommer det sig att internrevisorerna och distriktscheferna anser att 
internrevisionen bidrar till att höja kompetensen ute i  projekten, när i sin tur projekten 
själva (de reviderade enheterna) till mycket lägre grad anser att internrevisionen bidar 
till en höjd kompetens? Det kan möjligtvis vara så att distriktscheferna och internreviso-
rerna tror eller anser att internrevisionen bör bidra till en höjd kompetens i projekten 
och därmed har de svarat med ett relativt högt värderingsomdöme. När de reviderade 
enheterna (projekten) å andra sidan inte tycker att internrevisionen bidrar något nämn-
värt till höjd kompetens. Detta kan bero på att tolkningen av vad kompetens betyder för 
de olika grupperna är olika. De reviderade enheterna kanske definierar kompetens som 
den kompetensen de har när de producerar sina tjänster (byggandet) vilket internrevi-
sionerna inte granskar i större utsträckning idag, eller deras kompetens att på ett eko-
nomiskt bra sätt driva ett projekt. Detta tar internrevisionerna upp till viss del. Medans 
internrevisorerna och distriktscheferna kanske tänker på kompetens avseende just lagar 
och förordningar. 

5.3 Hur kan ”verktyget” internrevision effektiviseras så att 
Skanska får ut största möjliga nytta av det? 

För att ta reda på vad medarbetare anser om frågeställningen ställdes ett antal så kallade 
”öppna” frågor. Dessa syftar till att försöka att få medarbetarna att fritt prata om vad de 
verkligen tycker om internrevisionen, hur den skulle kunna effektiviseras. Frågor, se  
bilaga 2, 3 och 4. 

Sammantaget visar de ”öppna” frågorna att uppdaterad utbildning är en nödvändighet 
för att öka effektiviseringen av internrevisionen eftersom det kan vara så att tiden som 
skall gå till att genomföra själva internrevisionen i stället delvis kan gå till att förklara 
för den som blir reviderad vissa delar på t.ex. miljöområdet. Har däremot den som blir 
reviderad en bra aktuell utbildning så uppstår sannolikt inte sådana situationer och tiden 
kan istället läggas på det den är avsett för. En komplettering av utbildningar främst 
inom miljö samt arbetsmiljö efterfrågas.  

Alla grupperna har en positiv syn på internrevisionen när det gäller vad den kan bidra 
med dvs. informationsspridning inom organisationen osv. men samtliga anser också att 
det finns områden som skulle kunna förbättras för att göra den mer effektiv. Dessa om-
råden presenteras i sammanställningarna för respektive grupp nedan. 
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5.3.1 Sammanställning Distriktschefer 

Distriktscheferna har svarat att de har en positiv syn på internrevisionen. Med det menas 
att de anser att det har lett Skanskas arbete framåt, mot nöjda kunder samt även att kun-
der är beredda att betala mer för den kompetens som ett ledningssystem kan bidra med. 

De har även svarat att de tycker att man kan förbättra internrevisionen genom att man 
har revisioner som fokuserar mer på resultat och mål att man ska anpassa revisionerna 
till projektstorlek osv.  

Distriktscheferna tycker att det är positivt att delta vid minst en internrevision per år. De 
anser att det är ett bra sätt att få förankring i verksamheten. Resultaten av internrevisio-
nerna används till att leta efter förbättringsmöjligheter, rätta till och analysera avvikel-
ser samt försöka att upptäcker brister. 

De har övervägande svarat ja på frågan om revisionsresultaten ger en god bild av hur 
verksamheten fungerar, några har dock svarat att de inte tycker att internrevisionen mä-
ter effektivitet i produktionen, ekonomi och kvalitet. 

5.3.2 Sammanställning Internrevisorer 

Internrevisorerna upplever internrevisionen som någonting positivt. De anser att intern-
revisionen leder till t.ex. miljö-, arbetsmiljöförbättringar inom organisationen. Vissa 
påtalar att man måste tydliggöra dessa förbättringar för dem som blir reviderade för att 
skapa en förståelse för revisionen så att även de ser det positiva som internrevisionen 
bidrar till. 

Internrevisionen kan förbättras genom att fler revisioner genomförs så att internreviso-
rerna får mer erfarenhet samt att fler riktade special revisioner genomförs (inriktade på 
ett speciellt område t.ex. ekonomi, produktionsstyrning o.s.v.) Internrevisorerna anser 
att det bör sinsemellan utbyta information på ett mer effektivt sätt så att man kan lära av 
varandra, ett form av  erfarenhetsforum. 

Större delen anser att de har tillräckligt med utbildning samt praktisk erfarenhet för att 
på ett tillfredsställande sätt kunna verka som revisor. Några har dock svarat att de vill 
ha ytterligare utbildning i VSAA, kunskap om olika standarder samt att man bör titta på 
revisorns revisionserfarenheter då man bestämmer vem som skall revidera ett visst pro-
jekt annars kan det leda till ineffektivitet då det kan vara svårt att revidera ett område 
eller projekt av olika storlekar som man aldrig tidigare berört. 

Hälften av internrevisorerna svarade att de har ett förfarande att sprida bra exempel som 
framkommit vid internrevisioner. T.ex. KMA-möten, möten med revisorer, ledningsmö-
ten, PC-möten, att man delar med sig till sitt distrikt. Den andra hälften svarade dock att 
de inte har ett förfarande för att sprida bra exempel från internrevisionen. 

Hjälpmedlen som finns tillgängliga för internrevisorerna på intranätet anses vara till-
räckliga, d.v.s. att de inte behöver omarbetas. 
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5.3.3 Sammanställning Reviderad enhet 

Övervägande delen av de reviderade enheterna anser att de fått tillräcklig utbildning 
inom miljö, kvalitet samt arbetsmiljö men att de kanske bör anpassas mer efter vad som 
är nyttigt då man driver ett projekt, med andra ord mer verklighetsanknutet. Några skul-
le vilja ha ytterligare utbildning då främst inom miljö samt arbetsmiljö, vissa även inom 
kvalitet. Kontinuerlig uppdatering inom viktiga områden efterfrågas också då man anser 
att det är nödvändigt för att kunna följa med på ett bra sätt under revisionen och för att 
kunna bedriva ett effektivt arbete inom miljö, arbetsmiljö samt kvalitet. 

5.3.3.1 Frågor om utförandet av revisioner 

Det ställdes ett antal värderings frågor till de reviderade enheterna för att få en översikt-
ligbild av hur de anser att internrevisorerna uppträder på ett professionellt sätt, om in-
ternrevisorerna förklarat syftet med revisionen osv., (se beskrivning av frågorna nedan). 

Värderings frågorna 9 till 13 lyder enligt följande; 

9) Syftet med revisionen förklarades klart & tydligt för mig. 

10 ) Revisionsteamet uppförde sig professionellt under revisionen. 

11) Revisionsteamet svarade tillfredsställande på frågor. 

12 ) Revisionsteamets slutsatser var logiska och väl understödda. 

13) Revisions resultatet rapporterades korrekt och en bra överblick gavs vid avslutande  
        mötet. 

För att få en överskådlig bild av hur de reviderade enheterna har svarat på frågorna har 
resultatet sammanställt i diagrammet nedan.  

1
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4

5

6

Fråga 9 Fråga 10 Fråga 11 Fråga 12 Fråga 13
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g

Reviderade enheter
 

Diagram 2. Fördelning av svar ifrån de reviderade enheterna på fråga 9-13. 

De reviderade enheterna anser att internrevisorerna gör ett bra arbete vid genomförandet 
av internrevisionerna. Övervägande delen anser att internrevisorerna har tillräcklig ut-
bildning och erfarenhet för att kunna verka som revisorer. 
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De uppfattar internrevisionen som positiv i den mening att det behövs för att förbättra 
verksamheten. Men att det finns områden som skulle behöva effektivise-
ras/omstruktureras för att få det att fungera bättre så som t.ex. att tyngdpunkten bör lig-
ga på områden som är viktiga för resultatets utfall för projektet, utvecklas som ett ännu 
mer stöd för produktionen. 

5.3.4 Resultatanalys av de ”öppna frågorna” 

Det sammantagna resultatet av frågorna visar att det som skiljer svaren åt är de olika 
gruppernas förslag på hur internrevisionen skulle kunna effektiviseras. Orsakerna till 
detta kan vara många. En möjlig orsak diskuteras i diskussionskapitlet avsnitt 6.1 

5.4 På vilket sätt har en liknande verksamhet (som Skanskas) 
byggt upp sitt ”verktyg” internrevision? 

5.4.1 Jämförande studie (ABB) 

Resultatet av den jämförande studien av hur ABB genomför sina internrevisioner pre-
senteras nedan. Resultaten återger de svar på frågorna som ställdes till kontaktpersonen 
(Lena Westerholm) på ABB i en sammanfattad form. 

ABB har i Sverige delat in sin verksamhet när det gäller arbetet med internrevisioner. 
De har en miljöstab som genomför internrevisioner hos alla delar av ABB: s verksamhet 
och har som mål att var tredje år ska varje ABB-enhet ha reviderats. Det gäller då oftast 
revision av ABB:s miljöledningssystem (kan ibland tas med andra områden som t.ex. 
arbetsmiljö).  

Förutom det så har varje ABB-enhet i Sverige egna internrevisioner som genomförs 
inom varje enhet, dessa enheter åker ibland runt till andra enheter inom ABB och revi-
derar varandra. Internrevisionerna är idag ganska specialiserade med inriktning på en-
dast ett område som t.ex. miljö, men det håller på att ändras till att gå mot mer integre-
rade revisioner då man tar med fler områden samtidigt. 

5.4.2 Krav på internrevisorer 

ABB har ett formellt krav, de är att internrevisorerna ska ha genomgått en viss form av 
utbildning (inom miljö och revisionsteknik) för att få verka som internrevisor. Den ges 
av externutbildare men även miljöstaben håller i olika former av internutbildningar. 

ABB har dock inga formella krav på att internrevisorerna ska ha arbetat inom ABB ett 
visst antal år. Vidare har ABB heller inte något krav på att internrevisorerna följer med 
som observatörer innan de kan verka som revisor fullt ut, däremot följer man oftast med 
som observatör ändå. 

Det är oftast en person åt gången som genomför internrevisionerna. ABB har några 
hjälpmedel för internrevisorer men det gäller främst för revision av miljöledningssyste-
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met. Hjälpmedlen är då i form av olika checklistor där frågor finns föreslagna för revi-
sion av miljöområdet. 

ABB har ett nätverk där internrevisorer kan utbyta erfarenheter med varandra i olika 
delar av verksamheterna, detta nätverk används ganska flitigt. (Lena Westerholm, 
ABB). [19].  

5.4.3 Resultatanalys av den jämförande studien 

Resultaten av den jämförande studien på ABB visar att internrevisionen är uppbyggd på 
ett lite annorlunda sätt i de två organisationerna (Skanska samt ABB). Men några större 
slutsatser kan inte dras utifrån det uppnådda resultatet.  

5.5 Sammanfattning av resultaten  
Resultaten och analysen visar att medarbetare inom Skanska har idag en ganska positiv 
syn på internrevisionen vilket de inte alltid har haft. De flesta anser att den har blivit 
bättre och att det idag inte är något ”polisiärt” förfarande, utan att det hjälper företaget 
till att förbättra sig.  

Resultatet av den genomförda granskningen visar att Skanska Sveriges verksamhetsled-
ningssystem ”Vårt sätt att arbeta” är logiskt och användarvänligt uppbyggt med många 
bra hjälpmedel som används dagligen av olika hierarkiska nivåer inom Skanska. 

Internrevisorerna arbetar på det sätt som beskrivs i ”Vårt sätt att arbeta” och de använ-
der sig flitigt av de checklistor och andra hjälpmedel som finns tillgängliga via intranä-
tet. 

Respondenterna anser i relativt hög grad att Skanska uppfyller syftet med internrevisio-
nen. De anser även att internrevisionen i hög grad bidrar till att kontrollera om de arbe-
tar enligt Skanskas verksamhetsledningssystem VSAA. I undersökningsgrupperna anser 
dock samtliga att internrevisionen inte bidrar till en effektiv produktion. Alla grupperna 
har en positiv syn på internrevisionen när det gäller vad den kan bidra med dvs. infor-
mationsspridning inom organisationen osv. men samtliga anser också att det finns om-
råden som skulle kunna förbättras för att göra den mer effektiv. 

Distriktscheferna anser inte att internrevisionen bidrar i så stor grad att kontrollera om 
medarbetare arbetar ändamålsenligt, lämpligt och effektivt för att nå satta mål. Di-
striktscheferna har svarat att de har en positiv syn på internrevisionen. Den kan förbätt-
ras genom att man har revisioner som fokuserar mer på resultat och mål att man ska 
anpassa revisionerna till projektstorlek osv. Distriktscheferna tycker även att det är po-
sitivt att delta vid minst en internrevision per år. 

Internrevisorerna anser i högre grad att internrevisionen bidrar till en god produktkvali-
tet än de andra respondenterna som har gett ett relativt lågt värderingsomdöme. Intern-
revisorerna anser även i högre grad än de andra respondenterna att internrevisionen bi-
drar till en ökad lönsamhet för Skanska. De anser i större utsträckning än distriktsche-
ferna att internrevisionen bidrar till bättre kvalitet och de reviderade enheterna i sin tur 
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anser inte att internrevisionen bidrar till bättre kvalitet. Internrevisorerna upplever in-
ternrevisionen som någonting positivt. De anser att internrevisionen leder till förbätt-
ringar. Men att dem kan ytterligare förbättras genom att fler revisioner genomförs så att 
internrevisorerna får mer erfarenhet samt att fler riktade special revisioner genomförs. 
De anser att de har tillräckligt med utbildning samt praktisk erfarenhet. Hjälpmedlen 
anses vara tillräckliga. 

Internrevisorerna och distriktscheferna anser att internrevisionen bidrar till att höja 
kompetensen ute i projekten medans de reviderade enheterna inte anser att så är fallet. 

De ”öppna” frågorna visar att uppdaterad utbildning är en nödvändighet för att öka ef-
fektiviseringen av internrevisionen En komplettering av utbildningar främst inom miljö 
samt arbetsmiljö efterfrågas.  

Övervägande delen av de reviderade enheterna anser att de fått tillräcklig utbildning 
inom miljö, kvalitet samt arbetsmiljö men att de kanske bör anpassas mer efter vad som 
är nyttigt då man driver ett projekt, kontinuerlig uppdatering av utbildning. De revide-
rade enheterna anser även att internrevisorerna gör ett bra arbete vid genomförandet av 
internrevisionerna och att internrevisorerna har tillräcklig utbildning och erfarenhet för 
att kunna verka som revisorer. De reviderade enheterna (och distriktscheferna) anser att 
internrevisionen inte bidrar till en bättre arbetsmiljö i större utsträckning medans intern-
revisorerna anser att den i hög grad bidrar till en bättre arbetsmiljö. 
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6 Diskussion 
Vad en person arbetar som och vilken utbildning han/hon har kan spela en viktig roll 
vid tolkandet av olika situationer som personen ställs inför. I den här rapporten gäller 
det frågorna som ställts i enkätundersökningen. Svarsförslagen som inkommit presente-
ras mycket utifrån respondentens eget perspektiv, hur internrevisionen skulle kunna 
effektiviseras för just dem. De frågorna som ställdes var inte styrande vilket kan vara 
just en av orsakerna till att respondenterna getts detta utrymme att svara enligt det man 
relaterar ämnet till först utan att kanske tänka på vad som efterfrågats i frågeformuläret. 
Detta kan spegla vissa av skillnaderna i värderingsomdömena på frågorna i enkäterna. 

6.1 Vilket synsätt har medarbetare på internrevisionen inom 
Skanskas organisation? 

De punkter som utmärkt sig tydligast (med avseende på låga värderingsomdömen eller 
stora skillnader i värderingsomdömena) diskuteras nedan.  

Ökad lönsamhet 

Idag har det ännu inte en sådan stor betydelse att företag har ett ledningssystem eller 
inte när det gäller upphandlingsfrågor, anbudsfrågor osv. och i och med det så är det 
svårt att se hur ett ledningssystem kan bidra till en ökad lönsamhet för företaget i fråga. 
Det kan man utläsa i resultaten av enkäten. Finns det inga direkta ekonomiska motiv för 
att vara ”bäst i klassen” så är det svårt att motivera till ett aktivt arbete inom t.ex. miljö-
området. Ett certifierat t.ex. miljöledningssystem kan vara en nyckel för att få vara med 
om en order, men det finns inte någon extra betalningsvilja för att man har just ett led-
ningssystem. [3] 

Det är ovanligt att det ekonomiska resultatet – minskade kostnader och ökade intäkter – 
till följd av ledningssystemet beräknas och följs upp. Därför är det oerhört viktigt att de 
positiva fall där betydelsen av att ett ledningssystem är infört delvis leder till att ett före-
tag får ett projekt måste framhävas. Det måste också tydliggöras för de anställda så att 
de kan se att ett ledningssystem kan bidra till en ökad lönsamhet för företaget. Det som 
annars lätt kan hända är att ledningssystemet ses av medarbetarna som en ren ”pappers-
produkt”, vars enda syfte är att bemöta kundefterfrågan, koncernefterfrågan dvs. enkom 
i marknadsföringssyfte. [3] 

Effektiv produktion 

Internrevisionerna inriktas inte idag i större utsträckning mot vad projekten presterar 
varken, kvalitetsmässigt (själva produktionen), ekonomimässigt osv. Utan denna inrikt-
ning är det svårt att se hur internrevisionen kan bidra till en effektiv produktion. Det 
som en internrevision möjligtvis kan bidra till (ledningssystem) inom detta område är 
att projekten har ett mer strukturerat/styrt pappersarbete som i viss mån kan underlätta 
för produktionen och på det sättet bidra om än på ett litet sätt till en effektivare produk-
tion. Men detta gäller då främst inom miljö, arbetsmiljö och kvalitetsområdena (det ad-
ministrativa arbetet). 
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Om internrevisionerna inriktas mer på vad projekten presterar så kan det leda till en 
bättre motivation till att förbättringar skapas och att medarbetare då frångår synen av att 
ledningssystem är ett nödvändigt ont som inte leder till effektivisering på viktiga områ-
den. 

Höja kompetensen i produktionen 

Störst skillnad i svaren identifierades på frågan som handlar om vad medarbetare anser 
om att internrevisionen bidrar till att höja kompetensen ute i projekten. Den troliga or-
saken till de stora variationerna presenterades i resultat/analys avsnitt 5.2.3, fråga 8 g. 
Inledningsvis i detta kapitel diskuteras det även kring orsaken. 

De stora skillnaderna beror troligtvis på de olika bakgrunder/utbildningar/arbeten som 
respondenterna har. Det är distriktscheferna som fastställer internrevisionens syfte inom 
organisationen (målstyr det på olika sätt t.ex. att internrevisionen ska bidra till en höjd 
kompetens inom organisationen) och internrevisorernas jobb är att kontrollera om må-
len/syftet uppfylls. Givetvis är det så att distriktschefernas intentioner är att internrevi-
sionen ska bidra till en höjd kompetens hos projekten, det som är en brist är kontrollen 
av om det verkligen bidrar till höjd kompetens. Kontrollfunktioner av olika slag (t.ex. 
internrevisioner) är viktiga inom organisationer för att kontrollera måluppfyllelse, lag 
efterlevnad osv. 

Så bristerna gällande den här frågan ligger delvis hos Skanskas arbete med att kontrolle-
ra att syftet med internrevisionen uppfylls och kommunikations brister inom organisa-
tionen, men även i utformningen av enkäterna där utrymme har getts till respondenterna 
att svara relativt ”fritt” på frågan. 

6.2 På vilket sätt har en liknande verksamhet (som Skanskas) 
byggt upp sitt verktyg internrevision? 

Resultatet ifrån den jämförande studien som genomförts i den här rapporten visar att 
ABB:s och Skanskas internrevisionssystem är uppbyggt på olika sätt. 

ABB har en mer centralt styrd internrevision som ligger på stabsnivå (miljöstab), vilket 
gör att internrevisionsfrågor kommer närmare ledningen hos ABB. Detta gör att intern-
revisionen får en annan ”tyngd” inom organisationen, ledningen ser tydligare vart fokus 
bör läggas och har det rätta mandatet att fördela resurser så att detta kan lyckas.  

Internrevisionsfunktionerna bör flyttas närmare ledningen för att internrevisionen ska 
kunna effektiviseras. När det gäller kommunikation så ju längre ”väg” information ska 
färdas desto större risk är det att värdefull information går förlorad eller inte ges den 
tyngd den borde få. Därför är det viktigt att just en sådan viktig del som internrevisio-
nen får en central del på en hög nivå. 

Det ska understrykas att på grund av den mindre omfattningen på den genomförda stu-
dien går det inte att dra några konkreta slutsatser eftersom det är risk för att därmed göra 
felaktiga slutsatser utan ett ordentligt bakgrundsmaterial. Jämförande studier med andra 
företag kan vara ett lyckat koncept om det ges både tillräckligt med tid och utrymme. 
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6.3 Hur kan verktyget internrevision effektiviseras? 
Detta är en mycket komplicerad fråga att svara på och den är väldigt individuell. Det 
har framkommit ganska många förbättringsförslag på hur internrevisionen skulle kunna 
effektiviseras under enkätundersökningen. 

Att verka som en internrevisor inom en organisation kan skapa ett nytt synsätt på andras 
och även sitt eget arbete. Det kan dock behövas att styras upp genom någon form av 
”samordningsfunktion” som styr upp revisorernas arbete. Ett förslag på en sådan sam-
ordningsfunktion skulle kunna vara att en grupp tillsätts på stabsnivå som arbetar med 
revisioner inom ett distrikt eller region. Denna grupp är då ett så kallat ”revisionsteam”, 
som leder och styr revisionerna. En sådan modell kan vara ett lyckat koncept vilket dis-
kussionen i debatten visar (se avsnitt 2.3, ”svagheter i den klassiska metoden”) det pe-
kar på att det kan vara bra att ha en samordningsfunktion som arbetar nära ledningen, 
detta för att lättare få mandat till förändringar. [15] 

Utbildning och medvetenhet 

Genom att ge ytterligare utbildningar till internrevisorerna främst då gällande miljö, 
kvalitet samt arbetsmiljö, men även ekonomi och produktionsstyrning som fokuserar 
mer djupgående på områdena, skapar detta en ordentlig kunskapsbas att stå på då de 
senare ska genomföra internrevisioner. Om man inte har den mer djupgående kunska-
pen kan det bidra till att skapa en osäkerhet hos internrevisorerna när det gäller deras 
egen kunskap inom ett visst område (t.ex. miljö). Vilket i sin tur kan resultera i att revi-
sorn inte ”vågar” djupdyka på ett visst område bara på grund av denna osäkerhet och 
detta kan då leda till att väsentliga brister inte upptäcks. 

Fokus på hög nivå 

- kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och mål  

Genom att genomföra fler revisioner inom organisationen främst då hos projekt, kan det 
bidra till att skapa en kontinuitet vad gäller teknik och kunskap hos både medarbetare 
som revideras samt hos internrevisorerna och i och med det bibehåller man kunskap och 
fokus på en konstant hög nivå, främst då hos de som blir reviderade men även hos revi-
sorerna. Det kan annars vara lätt att man ”tappar” kunskap och teknik om det går för 
lång tid mellan utförandet av revisionerna.  

De reviderade uttrycker att de gärna vill se internrevisionen som ett utbyte av erfarenhe-
ter i stället för ett förhör. Man vill att revisionen ska ses som ett ömsesidigt lärande mel-
lan den som blir reviderad och revisorn. Det blir då inte bara ett redskap för att upptäcka 
avvikelser utan ett centralt inslag i kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Försö-
ker man därtill att utveckla internrevisionerna till att bli mer mål- och resultatstyrda 
(som t.ex. mot produktionsmål, projektmål, arbetsmiljö mål, miljömål, ekonomiska mål 
samt kvalitetsmål osv.), kan det bidra till att ytterligare höja effektiviteten ute i projek-
ten som revideras eftersom revisionerna då riktar sig mer mot det som projekten verkli-
gen presterar.  
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Ökat risktänkande 

Ett ökat risktänkande inom internrevisionen och intresset för vad organisationen verkli-
gen presterar bör eftersträvas. Detta kan uppnås genom att försöka påvisa konkreta re-
sultat som internrevisionen (eller ledningssystemet) bidrar till t.ex. att man fått ett upp-
drag just på grund av att man har ett ledningssystem skapas det motivation till ett fort-
satt arbete med att genomföra internrevisioner. Detta är en mycket viktig punkt som 
företag/organisationer måste tänka på. En del medarbetare uttrycker som det beskrivits 
tidigare (under 6.1) att de inte ser nyttan med revisioner utan att det mer känns som en 
pappersprodukt för att kunna behålla certifikaten. Problemet är att det kan vara svårt att 
få engagemang för internrevisioner hos medarbetare och det beror på att väsentliga för-
bättringar uteblir, man ser helt enkelt inte nyttan att av lägga ner tid på internrevisionen, 
ser man inte nyttan med att genomföra internrevisioner så är det också förståeligt att 
medarbetare inte ser hur det kan bidra till lönsamhet för Skanska. Skanska måste arbeta 
hårdare för att motivera sina medarbetare, försöka att få dem att se nyttan i revisioner 
och ledningssystem. Detta kan ske både genom utbildning och effektivare informations-
spridning. 

6.4 Rekommendationer till fortsatt arbete 
För att kunna ”mäta” internrevisionens fortsatta effektivitet skulle man kunna studera 
möjligheter att ta fram så kallade ”mätpunkter” inom internrevisionen som t.ex. vissa 
utvalda frågor om internrevisionens effektivitet som på en regelbunden basis skickas ut 
till utvalda personer, en form av intern ”kund” undersökning. Därefter utvärderas svaren 
som inkommit och slutsatser kan dras. Utifrån dessa kan man genomföra riktade insat-
ser för att förbättra de områden som behövs. 

Viktigt är att kunna studera andra områden än kvalitet, miljö samt arbetsmiljö inom 
internrevisionen. En mer djupgående studie gällande t.ex. Ekonomi-, produktion och   
projektrevisioner är att föredra. 

I studien har det framkommit att ett erfarenhetsforum för internrevisorerna är önskvärt. 
Det behövs dock en grundlig undersökning av hur detta ”forum” ska utformas på bästa 
sätt i samråd med berörda parter. 

6.5 Metodval 
Syftet med rapporten är att ta fram förslag på hur internrevisionen kan effektiviseras på 
Skanska. Det hade därför varit intressant att studera litteratur som behandlar effektivise-
ringsområdet mer djupgående. Problemet är dock att det inte finns mycket litteratur som 
på ett bra sätt behandlar effektivisering av internrevisionsområdet, speciellt inte med 
fokus på miljö, kvalitet samt arbetsmiljö. 

När det gäller de metodval som valts svarar de mot de resultat jag ville ha fram. Möj-
ligtvis hade enkätundersökningen kunnat genomfördas så att den utformats på ett mer 
styrande sätt det vill säga att frågorna utformats så att respondenten inte getts ett sådant 
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stort utrymme att ge sitt svar på. Detta skulle kunna ha underlättat vid sammanställning-
en av data samt även de ”öppna” frågorna kanske hade blivit mindre svårtolkade.  

Vissa av frågorna i enkäterna kan ha varit lite svårtolkade för respondenterna i form av 
att orden t.ex. ”bättre kvalitet” kan innebära olika saker. Det hade kunnat tydliggöras 
vad det var som avsågs med t.ex. ”bättre kvalitet” och därmed om möjligt få tydligare 
svar. Det slutliga resultatet av undersökningen har sannolikt inte påverkats av detta. Det 
viktiga är att svaren på frågorna har vägts samman och skapat en bild av vad den sam-
mantagna uppfattningen om internrevisionen är. 

Enkätundersökningen tog mycket tid i anspråk både när det gäller utformning, utskick, 
insamling och sammanställning/analys. Jag hade möjligtvis kunnat begränsa undersök-
ningen ytterligare d.v.s. mindre antal frågor och färre antal personer. Men resultatet av 
enkätundersökningen lever ändå upp till det syfte som undersökningen hade nämligen 
att få fram de anställdas tankar kring internrevisionen. Hade enkätundersökningen be-
gränsats ytterligare så hade det kanske funnits mer tid till att göra en grundlig jämföran-
de studie med ABB. Så resultatet av den jämförande studien har blivit ”lidande” av den 
tidskrävande enkätundersökningen. 
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7 Slutsats 
Intern kommunikation 

Många områden som idag är ineffektiva gällande internrevisionen (och ledningssyste-
men) hos Skanska kan härledas till brister inom den interna kommunikationen (gällande 
miljö-, kvalitet samt arbetsmiljö). Tydligt är att detta framförallt gäller ett av Skanskas 
viktigaste områden, kommunikationen till olika projekt. 

Viktigt hos alla företag är att den interna kommunikationen inom företaget fungerar bra, 
det är dock ganska ovanligt att den gör det. Rätt information måste kommuniceras ut till 
rätt person. Det viktiga som har framkommit i undersökningen är för att kunna effekti-
visera internrevisionen inom Skanska så måste man förbättra den interna kommunika-
tionen både när det gäller att viktig information och nyheter kommer fram. Viktigt är 
också att det finns en uppföljning (säkerställande) på att informationen i fråga verkligen 
nått ut.  

Det måste påvisas på vilket sätt internrevisionen bidar till att förbättra Skanskas  
arbete, för att kunna effektivisera internrevisionen.  
Viktigt är också att man stimulerar till nytänkande hos de anställda så att nya idéer 
kommer fram som man kan dra nytta av inte bara när det gäller internrevisionen.  

Kommunikationen kommer även in när det gäller utbyte av erfarenheter internrevisorer 
emellan. Skanska måste förbättra den kommunikationen och ett bra sätt kan vara att 
införa just ett erfarenhetsforum. Gör man det kan internrevisionen ytterligare effektivi-
seras.  

Fokus i internrevisionen 

En viktig punkt som framkommit är att man på Skanska bör gå ett steg längre, ompriori-
tera vad internrevisionen fokuserar på, även fast man idag har frångått det ”klassiska” 
revisionsförfarandet i mångt och mycket så måste man ta fasta på vad som verkligen är 
det viktigaste just för företaget. Därför bör fokus i internrevisionen läggas på resultat 
och mål, dvs. vad projekten presterar. 
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Bilaga 1 

Definitioner  
Ledningssystem: 
Ordet ”ledning” heter på engelska ”management” och syftar på begreppet ”styrning”. 
Ledningssystem är ett styrsystem (managementsystem) som är tänkt att styra organisa-
tionen mot olika mål. [5] 

”Ett ledningssystem är en organisations genomtänkta, överenskomna och dokumentera-
de sätt att arbeta.” [1] 

”Miljöledningssystem är den del av det övergripande ledningssystemet som omfattar 
organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer och resurser för att 
utveckla, införa, uppfylla, revidera och underhålla miljöpolicyn.”  
(SS EN-ISO 14001:1996) 

”Miljöledningssystem är det ramverk som används för att styra, mäta och utvärdera or-
ganisationens miljöarbete.” [6] 

”Kvalitetsledningssystem är organisationens sätt att arbeta för att uppfylla intressenter-
nas (framförallt kundernas) krav på verksamheten.” [1] 

”Kvalitetsledningssystem är ett ledningssystem för att leda och styra en organisation 
med avseende på kvalitet.” (SS EN-ISO 9000:2000) 

”Arbetsmiljöledningssystem är den del av ett övergripande ledningssystem som under-
lättar hantering av arbetsmiljörisker som är kopplade till organisationens affärsverk-
samhet. Det omfattar organisationens struktur, planeringsaktiviteter, ansvar, praxis, ru-
tiner, processer och resurser för att utveckla, införa, uppnå, granska och underhålla or-
ganisationens arbetsmiljöpolicy”. (OHSAS 18001:1999) 
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Revision: 
”Revision är en systematisk, oberoende och dokumenterad process för att erhålla revi-
sionsbevis och utvärdera det objektivt för att avgöra i vilken utsträckning revisionskrite-
rier är uppfyllda.” (SS EN ISO 9000:2000) 

”Interna revisioner, vanligen kallade förstapartsrevisioner, utförs av eller på uppdrag av 
organisationen själv för egna ändamål och kan utgöra grunden för en organisations egen 
försäkran om överensstämmelse.” (SS EN-ISO 9000:2000). 

Ordet Revision betyder: granskning, genomgång, kontroll (enligt Svenska Akademiens 
Ordlista). 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor Internrevisorer 

Checklista 
* Skriv svar på frågan längst ner i detta dokument på anvisat ställe. 
Frågor JA NEJ Anteckningar 

1. Hur länge har du varit anställd på Skanska?                                                                           Antal år: 
2. Vad är dina arbetsuppgifter för närvarande? * 
3. Anser du att du har fått tillräcklig utbildning inom;    

• Miljö    
• Kvalitet    
• Arbetsmiljö    

4. Skulle du vilja ha ytterligare utbildning? Om ja, inom vilket område? *    
 
Bedömningsskala: 
 
6 = Överensstämmer helt.  4 = Överensstämmer bra.   2 = Överensstämmer dåligt. 
5 = Överensstämmer mycket bra. 3 = Överensstämmer varken bra eller dåligt. 1 = Överensstämmer inte alls. 
 
 6 5 4 3 2 1 Ingen kommentar 

5. I vilken grad anser du att internrevisionen bidrar till att;        
• söka och påtala förbättringsmöjligheter 
 

       

6. I vilken grad anser du att internrevisionen bidrar till att kontrollera om vi arbetar 
ändamålsenligt, lämpligt och effektivt för att nå satta mål? 
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7. I vilken grad anser du att internrevisionen bidrar till att följa upp om vi arbetar 

enligt Vårt sätt att arbeta? 
       

8. I vilken grad anser du att internrevisionen som verktyg bidrar till;        
• En god produktkvalitet        
• Lönsamhet         
• En bättre arbetsmiljö        
• Bättre miljöhänsyn        
• Bättre kvalitet        
• Effektiv produktion        
• Att höja kompetensen hos medarbetare ute i projekten?        
• Att förbättra verksamheten?        

 
 JA NEJ  
9. Hur länge har du arbetat med att genomföra internrevisioner?                                                Antal år/månader:        
10. Hur uppfattar du ”verktyget” internrevision så som det ser ut idag? Positivt/Negativt? * 
11. Hur tycker du att man kan förbättra internrevisionen? * 
12. Tycker du att du som internrevisor har fått tillräckligt med utbildning för att på ett bra sätt 

kunna arbeta som internrevisor? Om nej, vad fattas? * 
   

13. Anser du att du har tillräcklig praktisk erfarenhet för att på ett bra sätt kunna genomföra 
internrevisioner? 

   

14. Har ni rutiner för att sprida bra exempel som framkommit vid internrevisioner inom orga-
nisationen? Om ja, hur går detta till? Om nej, har du något förslag på ett möjligt förfaran-
de? * 

 
 
 

   

15. Anser du att det skulle vara givande att ha ett speciellt forum för ”intern revisioner” (kan-
ske på intranätet) där man kan dela med sig av erfarenheter, förbättringsförslag o.s.v., så 
att man får ut det i organisationen och kan dra nytta av det.? (Detta för att ständigt för-
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bättra internrevisionen samt organisationens KMA arbete.) * 
16. Anser du att de hjälpmedel för internrevisorer som finns i VSAA är tillräckliga? Om nej, 

vad saknar du? * 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor Distriktchefer 

Checklista 
* Skriv svar på frågan längst ner i detta dokument på anvisat ställe. 
Frågor JA NEJ Anteckningar 

1. Hur länge har du varit anställd på Skanska?                                                                            Antal år: 
2. Vad är dina arbetsuppgifter för närvarande? * 

 
Bedömningsskala: 
 
6 = Överensstämmer helt.                          4 = Överensstämmer bra.                                      2 = Överensstämmer dåligt.              
5 = Överensstämmer mycket bra.               3 = Överensstämmer varken bra eller dåligt.          1 = Överensstämmer inte alls. 
 

• Sätt ett kryss i den ruta som du upplevde överensstämde med situationen. 
   
 6 5 4 3 2 1 Ingen kommentar 

5. I vilken grad anser du att internrevisionen bidrar till att;        
• söka och påtala förbättringsmöjligheter        

6. I vilken grad anser du att internrevisionen bidrar till att kontrollera om vi arbetar 
ändamålsenligt, lämpligt och effektivt för att nå satta mål? 

       

7. I vilken grad anser du att internrevisionen bidrar till att följa upp om vi arbetar 
enligt Vårt sätt att arbeta? 

       

8. I vilken grad anser du att internrevisionen som verktyg bidrar till;        
• En god produktkvalitet        
• Lönsamhet         
• En bättre arbetsmiljö        
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• Bättre miljöhänsyn        
• Bättre kvalitet        
• Effektiv produktion        
• Att höja kompetensen hos medarbetare ute i projekten?        
• Att förbättra verksamheten?        

 
 JA NEJ  
9. Hur uppfattar du ”verktyget” internrevision så som det ser ut idag?   Positivt/Negativt? * 
10. Hur tycker du att man kan förbättra internrevisionen? * 
11. Hur ser du på att närvara vid internrevisioner? * 
12. Hur använder du resultaten från internrevisioner? * 
13. Tycker du att revisionsresultaten ger en god bild av hur verksamheten fungerar? Om nej vad  
saknas? 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor Reviderad Enhet Befattning: ________________________________________________  

Checklista 
* Skriv svar på frågan längst ner i detta dokument på anvisat ställe. 
Frågor JA NEJ Anteckningar 

1. Hur länge har du varit anställd på Skanska?                                                                           Antal år: 
2. Vad är dina arbetsuppgifter för närvarande? * 
3. Anser du att du har fått tillräcklig utbildning inom;    

• Miljö    
• Kvalitet    
• Arbetsmiljö    

4.  Skulle du vilja ha ytterligare utbildning? Om ja, inom vilket område? *    
 
Bedömningsskala: 
 
6 = Överensstämmer helt.                          4 = Överensstämmer bra.                                      2 = Överensstämmer dåligt.              
5 = Överensstämmer mycket bra.              3 = Överensstämmer varken bra eller dåligt.          1 = Överensstämmer inte alls. 
   
 6 5 4 3 2 1 Ingen kommentar 

5. I vilken grad anser du att internrevisionen bidrar till att;        
• söka och påtala förbättringsmöjligheter 
 

       

6. I vilken grad anser du att internrevisionen bidrar till att kontrollera om vi arbetar 
ändamålsenligt, lämpligt och effektivt för att nå satta mål? 
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7. I vilken grad anser du att internrevisionen bidrar till att följa upp om vi arbetar 

enligt Vårt sätt att arbeta? 
       

8. I vilken grad anser du att internrevisionen som verktyg bidrar till;        
• En god produktkvalitet        
• Lönsamhet         
• En bättre arbetsmiljö        
• Bättre miljöhänsyn        
• Bättre kvalitet        
• Effektiv produktion        
• Att höja kompetensen hos medarbetare ute i projekten?        
• Att förbättra verksamheten?        

 
• Sätt ett kryss i den ruta som du upplevde överensstämde med situationen. 

 
 6 5 4 3 2 1 Ingen kommen-

tar 
9. Syftet med revisionen förklarades klart & tydligt för mig.        
10. Revisionsteamet uppförde sig proffesionellt under revisionen.        
11. Revisionsteamet svarade tillfredsställande på frågor.        
12. Revisionsteamets slutsatser var logiska och väl understödda.        
13. Revisions resultatet rapporterades korrekt och en bra överblick gavs vid avslutande 

mötet. 
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Frågor JA NEJ Anteckningar 
14. Revisorerna har tillräcklig utbildning för att kunna genomföra revisionen på ett bra sätt. *    
15. Hur uppfattar du ”verktyget” internrevision så som det ser ut idag? Positivt/Negativt? * 
16. Hur tycker du att man kan förbättra internrevisionen? * 
17. Revisorerna har tillräcklig praktisk erfarenhet för att kunna genomföra revisionen på ett 

bra sätt. * 
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Bilaga 5 

Studie om internrevision vid ABB 
 

1. Vilken utbildning krävs att medarbetare genomgår innan de kan verka som internrevisorer? (främst inom miljö, kvalitet samt arbetsmil-
jö). 

2. Finns det något krav på att internrevisorer ska ha jobbat ett visst antal år inom ABB? 
3. Finns det något krav på att internrevisorn ska ha medföljt som observatör ett antal gånger innan han/hon själv kan verka som internrevisor 

fullt ut? 
4. Finns det någon gräns (antal år) som medarbetare kan verka som internrevisor? 
5. Har ni någon rutin för hur många internrevisorer ni är vid varje tillfälle? 
6. Utbildas det internrevisorer inom skilda delar av verksamheten? 
7. Har ni några hjälpmedel som stöd för internrevisorer (t.ex. checklistor, frågelistor osv.).? 
8. Har ni något ”forum” (t.ex. på intranätet) för internrevisorer där de (internrevisorerna) kan dela med sig av erfarenheter ifrån revisioner 

(bra och dåliga)? 
9. Hur bearbetar ni resultaten ifrån internrevisionerna? 
10. Arbetar ABB i olika typer av projekt? 
11. Har du några förslag på hur internrevisioner kan effektiviseras så att verksamheten i fråga kan få ut så mycket nytta som  möjligt av den? 
12. Genomför ni specialriktade revisioner dvs. till exempel enbart miljörevision, ledningssystem baserad revision (enligt ABB:s ledningssy-

stem)? 
13. Genomför ni integrerade revisioner? 

 


