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Abstract
In order for a business management to be able to make informed decisions for their 
companies need enterprise management system regularly checked by internal audits. The 
aim of purpose with this work was to develop a working manual for integrated internal 
audits. This was done through a litterature study and interviews with auditors. An in-depth 
interview was conducted with an experienced auditor to get more understanding and depth 
of the internal audits process, and how the manual could be designed. Discussions were 
held with the person responsible for environment, health and safety at Swedspan Hultsfred 
to adjust the manual to the company’s internal management system. The manual contains of
eight parts starting with an introduction followed by deviding of the company, a three-year 
plan, a list of demands, questions-template, tips on how questions should be asked and 
ending with an evaluation. The manual has been tested and confirmed in practice by the 
author.
The conclusions drawn in the report is that companies integrate their internal audits, which 
requires the auditor to have experience to succeed in performing internal audits. By using 
the manual, it is intended that the auditor should learn more on internal audits during the 
work. Top tips for implementing an integrated internal audit include: To make a schedule, 
ask good questions and to evaluate the work.

Keyword: audit, manual, internal audit, integrated audit

Sammanfattning
För att en företagsledning ska kunna ta välgrundade beslut för sitt företag behöver 
företagets ledningssystem regelbundet kontrolleras med hjälp av internrevisioner. Syftet 
med arbetet var att få fram en fungerande handbok för integrerade internrevisioner. Detta 
gjordes genom en litteraturstudie samt intervjuer av revisorer. En längre intervju 
genomfördes med en erfaren revisor för att få mer förståelse och djup för hur 
internrevisioner genomförs samt hur handboken kunde läggas upp. En diskussion fördes 
med den ansvariga personen för miljö, hälsa och säkerhet på Swedspan i Hultsfred för att få 
fram hur ett företag vill att handboken ska se ut. Manualen innehåller åtta delar som börjar 
med en introduktion följt av uppdelning av bolaget, en treårsplan, en lista med krav, fråge-
mall, tips om hur frågor bör ställas och slutar med en utvärdering. 
Slutsatser som dras i rapporten är att företag integrerar sina interna revisioner, och att 
revisorn då behöver ha erfarenhet för att lyckas med att genomföra internrevisionerna. 
Genom att använda handboken så är det meningen att revisorn ska lära sig mer om 
internrevisioner under arbetets gång. De bästa tipsen för genomförandet av en integrerad 
internrevision är bl.a. att göra en tidsplan, ställa bra frågor och att utvärdera arbetet. 

Nyckelord: revision, handbok, internrevision, integrerad revision
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1. Inledning
Det händer ständigt saker på företagsmarknaden, företag skapas, säljs, delas, köps upp till en 
koncern och försvinner. När ett företag delar på sig eller utvecklas på annat sätt behöver 
rutinerna och hela ledningssystemet göras om. Även om företaget inte omvandlats behöver 
företagets ledningssystem kontinuerligt uppdateras och kontrolleras. För att göra det brukar en
internrevision genomföras som kontrollerar och informerar om läget i företaget. Då kan 
ledningen senare ta välgrundade beslut för att kunna utveckla sitt företag. 
Simon et. Al. (2011) skriver i en artikel att ISO 19 011 är en användbar standard för att utföra 
revisioner. I den står det vad som ska vara med och vad som ska göras men inte konkret hur 
det ska eller kan göras. Där finns ett hålrum som behöver fyllas. 

2. Bakgrund
2.1 Varför arbeta med miljö?
Fördelarna för företag att aktivt jobba med miljö är många, bland annat ökar lönsamheten, 
genom mindre kostnad per enhet. Det eftersom användandet av råvaror blir mer effektivt och 
då minskar avfallet. Kunderna uppskattar att företag jobbar med miljön och flera kunder 
kräver det. Om det sker ett systematiskt arbete med företagets miljöpåverkan får 
företagsledningen en bättre överblick och ser lättare vart insatser bör sättas in för att minska 
risker för olyckor eller systematisk påverkan. Genom att analysera sin egen påverkan kan 
bättre relationer till sin omgivning och sina anställda skapas, eftersom det visar att företaget 
tar ansvar för sin påverkan. (Eriksson, 2005) Ett sätt att underlätta för företaget att jobba med 
miljö kan vara att införa ett miljöledningssystem. Vanliga motargument mot att införa 
miljöledningssystem är bland annat att det kostar att certifiera sig och kunderna är enligt 
företagarna inte villiga att betala merkostnaderna. Det talas om att det blir mer pappersarbete, 
och det är inte säkert att det bidrar till ett bättre miljöarbete, företaget tycker det räcker att ha 
kvalitetsledningssystem. (Eriksson, 2005)

2.2 Vad är ledningssystem?
Ett ledningssystem är ett sätt att jobba med sitt företag. Ett ledningssystem, om det följs 
korrekt, innebär en insyn i hela företaget och ett likasinnat arbete i hela företaget. Det finns 
internationella standarder för ledningssystem. Det från ISO (International Organization for 
Standardization) för miljö heter ISO 14 001. 
Företag som använder ISO:s standarder strävar i och med sina ledningssystem mot en ständig 
förbättring inom det område som det avser. När ett av ISO:s ledningssystem införs så blir 
företaget granskat från en extern part, och kan få ett godkännande att bli certifierad och får då 
använda sig av ledningssystemet. 
Använder företaget sig av ISO 14 001 är miljön i fokus, ISO 9 001 har kvalité- och kundfokus
och ISO 50 001 har sitt fokus på energi. Kort kan det sägas att en standard för ledningssystem 
beskriver hur företagsledningen från början till slut lägger upp ledningen av företag, från 
policy- och mål-skrivning till utvärdering och egenkontroll. (ISO 9 001: 2008, ISO 
14 001:2004 & ISO 50 001:2011)
2.2.1.ISO 9 001 är ett kvalitetsledningssystem där den viktigaste delen är att ha fokus på 
kundens behov och önskningar och tillverka sin produkt eller tjänst med rätt kvalité, varken 
sämre eller bättre kvalité än vad kunden vill ha. Det stävas efter att ständigt bli bättre på att 
förstå kunden och uppfylla dennes behov genom användning av detta ledningssystem. (ISO 
9001: 2008)
2.2.2. ISO 14 001 är ledningssystemet som har fokus på miljö och påverkningar på miljön 
som företaget bidrar till. Företaget ska hitta sina största bidrag till miljöpåverkningar och 
lägga upp mål för att systematiskt minska dessa. (ISO 14 001:2004)
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2.2.3.ISO 50 001 har sitt fokus på energianvändningen av företaget här skall företaget 
identifiera de delar av företaget som bidrar mest till energianvändningen och sedan 
systematiskt minska dem. Även detta ledningssystem bidrar till en mindre miljöpåverkan i sin
förlängning och när ett företag jobbar med ISO 14 001 så kan det tänkas på 
energianvändningen på samma vis som i detta ledningssystem (ISO 50 001:2011)
Genom att kontrollera sitt företag, så kan företagsledningen för sig själv garantera att allt sker 
enligt ledningssystemet, liksidigt och kontinuerligt genom företaget, och inte punktvis när 
certifieringsorganen kommer och kontrollerar. Den som utför denna kontroll kallas för revisor
och kontrollen kallas revision. 

2.3 Integrering av ledningssystem och revisioner
Enligt Holdsworth (2003) behövs ett system för att kontrollera sitt ledningssystem. Svaren 
från kontrollen bör användas till att förbättra sagda ledningssystem. I ISO-standarderna 14 
001, 9 001 och 50 001 står det att de certifierade företagen själva skall säkerställa att de följer 
kraven som ställs på dem, och att de då kan eller ska göra interna revisioner. Det går att slå 
samman sina ledningssystem om företaget vill använda sig av flera, i ISO:s ledningssystem 
finns delar som är likadana hos flera ledningssystem till exempel policy, mål, 
dokumentstyrning med mera. Det kan vara till hjälp för att slå samman sina ledningssystem. 
Bernardo et.al (2008) kom i en undersökning av företag i Spanien fram till att en övervägande
del av de företag som författarna undersökt hade integrerat några eller alla de olika 
standardiserade ledningssystemen de hade, även andra forskare säger detta, det är oftast ISO 
14 001 och ISO 9 001 som integreras (Karapetrovic & Casadesus, nov 2008). I fortsättningen 
på samma undersökning visade det sig att de företag som integrerar sina ledningssystem också
integrerar sina revisioner i någon grad (Bernardo et. al 2009). Flera forskare förespråkar en 
integrering bl.a. skriver Zeng et. al (2006) att revisioner bör integreras för att spara tid, pengar
och resurser och minska förvirring på företag med flera certifieringar. Integreringen kommer 
att underlätta för organisationen. Zutshi & Sohal (2005) drar slutsatsen att integrering av 
ledningssystem och revisioner är en av de viktigaste strategierna för att organisationerna ska 
överleva i 2000-talet och spara pengar, tid och resurser, i sin artikel där de undersöker tre 
Australiska företag.
Även företagare själva förespråkar en integration av revisionerna, bland annat på grund av 
enkelhet, tid, ekonomiska skäl samt att slöseri med resurser minskar då det inte behövs göra 
samma saker flera gånger (Simon et. al 2011). Engström (2006) drar i en artikel slutsatsen att 
de myndigheter som använder sig av internrevisioner ser en ständig förbättring av 
miljöledningssystemet. De viktigaste anledningarna till att internrevisioner sker med gott 
resultat är att det är ett krav i ISO 14 001, personligt engagemang och att det finns en 
intresserad ledning. Renzi & Cappelli (2010) säger att olika ISO standarder är lätta att 
integrera då de har liknande upplägg, men det krävs att revisorn känner till systemen han/hon 
ska revidera. Författarna fortsätter med att de tror att en integrering fungerar men inte på alla 
punkter. 
Enligt Holdsworth (2003) har integrerade revisioner visats vara värdefulla för att undvika 
vanliga fallgropar och att ständigt kunna förbättra sina system. 
2.3.1. Nackdelar med integrerade revisioner är att en revisor som reviderar integrerade 
ledningssystem behöver ha en högre nivå när det gäller överblick, kompetens inom flera olika 
ämnesområden och mycket bättre kännedom om hur en verksamhet drivs, än vad som behövs 
när enbart ett system kontrolleras. (Kraus & Grosskopf, 2008) Kraus & Grosskopf (2008) 
skriver i en artikel: ”Auditing integrated management systems requires auditors to posses a 
new level of sophistication, cross-functional expertise, and familiarity with business 
operations.” (Kraus & Grosskopf, 2008)
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Andra nackdelar kan vara att det blir för komplext och krångligt att hålla isär de olika 
områdena.
2.3.2. Fördelar med integrerade revisioner är att det blir lägre kostnader, det bidrar till 
homogenitet i ledningsmetoderna, det blir mindre papper att dokumentera, det krävs mindre 
utbildning av personal samt att det skapas formulär/layouts som lättare kan användas av 
flertalet personer (Renzi & Cappelli, 2010). Enligt Simon et. al (2011) säger ett företag att 
internrevisioner är ett bra sätt att få medarbetare att ständigt leta efter förbättringspunkter. 
Alenius (2005) skriver att de företag, som hon har intervjuat representanter ifrån, som är 
certifierade har bättre koll på vad lagar, regler och annat miljörelaterat som påverkar 
företagets miljöarbete samt har mer förståelse för miljötillsynen eftersom de förstår 
terminologin (Alenius, 2005).

2.4 Hur genomförs en integrerad revision?
Innan en revision utförs bör internrevisorn gå igenom vilka delar som ska tas med i 
revisionen, vad det kommer att kosta i pengar och resurser. Så att målet för revisionen uppnås 
på ett så optimalt sätt som möjligt. Det är också viktigt att revisorn förstår hur 
ledningssystemen är integrerade och sammansatta i praktiken. Vissa delar är unika för de 
olika ledningssystemen och dessa delar måste identifieras och kollas upp. (Kraus & 
Grosskopf, 2008)
Enligt Holdsworth (2003) behöver revisorn veta vad revisionen kommer att tillföra och hur 
den ska formas och struktureras upp för att kunna arbeta med det. För att bygga upp 
revisionsarbetet så behöver revisionerna ha tillgång till all dokumentation, så att det går att 
avgöra vad som ska vara med och vad som fungerar att ta med i systemet och vad som 
behöver tas reda på innan revisorn går vidare. (Holdsworth, 2003)
Ett tillvägagångssätt för att integrera revisioner är att: först kombinera systemen och göra en 
gemensam manual för revisionerna. Där skrivs allt som ska kontrolleras ner och alla 
dubbletter tas bort. Sedan kontrolleras så att det kommer att fungera och att allt från de olika 
standarderna verkligen finns med. (Holdsworth, 2003)
Holdsworth (2003) säger att ledningssystemen inte utvecklas på grund av design av 
revisionerna utan över tid efter företagets specifika, reglerade behov och önskemål av själva 
utvecklingen. Karapetrovic & Willborn (2000) å sin sida förespråkar att göra revision till ett 
eget ledningssystem som olika ämnen sätts in i för att genomföra en lyckad revision. Nyckeln 
till framgång är då de öppna sinnena hos användarna av ledningssystemet. 
Efter genomförd revision bör hittade avvikelser sammanställas. Som exempelvis 
lagöverträdelser, avsaknad av en rutin eller att rutiner inte följs och liknande. Brister som är så
små att de inte är en avvikelse kan kallas för observationer istället, de bör åtgärdas så att det 
inte leder till en avvikelse. Det är bra att analysera orsakerna till avvikelserna och att redovisa 
detta i rapporten. (Almgren & Brorson, 2003) 
Karapetrovic & Willborn (1998) hade 1998 en idé att när en integrerad revision ska utföras 
kan en standard, som de har utarbetat en tänkt modell för, användas tillsammans med det de 
kallar ”Best audit practice”. Standarden kan enlig dem se ut ungefär så här: Ett dokument med
ISO-format, en inledning med revisions principer och förklaring till ”Best audit practice”. För 
att kunna genomföra bra revisioner bör definitioner, ledningen, själva revisionsprocessen 
inklusive rapporterna vara likadana, men där skillnader finns ska detta vara antecknat och 
förklarat varför. I en sådan standard bör en kombinerad revision definieras och ha principerna 
uppskrivna. Revisionernas kunskaper och erfarenheter bör ha en gemensam kärna med skilda 
ytterligare krav, specifikt för en viss del av ledningssystemen. Med ”Best audit practice” 
menar Karapetrovic & Willborn (1998) i korta drag att revisorn i sina revideringar skall vara 
konsekvent och objektiv och genomföra sina revisioner lika varje gång, då kommer 
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tillförlitligheten att öka. År 2002 kom en standard för att underlätta revisioner och som följer 
dessa tankegångar den fick namnet ISO 19 011. (ISO 19 011:2011) 
Arbetet med internrevisioner är ett kontinuerligt arbete och det går enligt Eriksson (2005) 
utveckla egna system för interna miljörevisioner men dessa ska vara objektivt utförda, ske 
kontinuerligt och vara systematiska. Almgren & Brorson (2003) föreslår att revisorn ska 
skriva checklistor inför revisionen och granska allt av intresse för miljöaspekterna. Eriksson 
(2005) skriver att checklistor bör uppdateras kontinuerligt och syftet ska vara tydligt och väl 
formulerat. 
Eriksson (2005) skriver att arbetet med interna miljörevisioner fungerar bra ute bland 
verksamheter, men att det som behöver göras bättre är ökning av resurstillförsel och 
utbildningstillfällen för ett effektivare arbete. Vidare krävs att ledningen engagerar sig i 
resultaten från revisionerna.

2.5 ISO 19011 Vägledning för revision av ledningssystem
ISO 19 011 förespråkar att revisorn börjar med att göra upp ett program för sina revisioner. I 
det programmet klargörs vad som ska åstadkommas med revisionerna, hur det ska lyckas och 
vilka resurser som krävs för att kunna genomföra revisionerna på utsatt tidpunkt. Själva 
revisionsprogrammet bör utvärderas och följas upp så det kan förbättras efterhand som brister 
upptäcks eller förändringar sker. Arbetsgången för att genomföra en revision enligt ISO 19 
011 börjar med att revisorn skall ta kontakt med dem som ska revideras och se om det är 
möjligt att genomföra en revision, steg två är att förbereda revisionen och de följande stegen 
är att genomföra själva revisionen, skriva revisionsrapporten, slutföra revisionen samt 
eventuellt genomföra en revisionsuppföljning om det är planerat i revisionsplanen. (ISO 19 
011:2011) 
Vid förberedelsen av en revision inleder revisorn med att granska dokumenten på företaget för
att få en överblick över vad som ska revideras. Dokumenten som undersöks är styrande och 
redovisande dokument samt tidigare revisionsrapporter. Nästa steg är att genomföra en 
revisionsplan innehållande revisionens mål, omfattning (både platser och processer), 
revisionskriterier och eventuella referensdokument. Även platser, beräknade tidpunkter och 
varaktigheter för de revisionsaktiviteter som kommer att genomföras, inklusive möten med 
ledningen för den organisation som kommer att revideras ska med i planen. De 
revisionsmetoder som kommer att användas för att få tillräckliga revisionsbelägg, uppgifter 
och ansvar för medlemmar i revisionsgruppen liksom för guider och observatörer och 
tilldelning av lämpliga resurser till kritiska områden för revisionen ska också inkludera. 
Planen bör sedan presenteras för den som ska bli reviderad. Nästa steg blir att fördela 
uppgifter inom revisionsgruppen samt att skriva checklistor för vad som ska revideras samt 
bestämma hur provtagning skall gå till och hur och vart revisionssvaren skall sammanställas 
och skrivas. (ISO 19 011:2011)
Genomförandet av en revision enligt ISO 19 011:s princip innebär följande, inledningen sker 
med ett öppningsmöte med ledningen där det förklaras vad som ska ske under revisionen och 
när och vem som berörs. Nästa steg är att granska dokumenten detta för att undersöka hur 
systemet i beskrivet skick överensstämmer med revisionskriterierna och samla information 
som stöd för revisionsaktiviteterna. Under revisionens gång är det viktigt att ha kontakt med 
företaget och dess intressenter, det bästa är att det sker med formellt hållna möten. Används 
guider så ska deras uppgifter tilldelas. De uppgifterna brukar vara att välja personer för 
intervjuer och bekräfta tidpunkter, ordna tillträde till särskilda lokaliteter och säkerställa att 
revisionsgruppen känner till och följer regler gällande säkerheten på platsen. (ISO 19 
011:2011)
Under revisionens gång samlas relevant information in med hänsyn till revisionens mål, 
omfattning och kriterier. Endast information som kan verifieras bör godtas som 
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revisionsbelägg och dokumenteras. Metoderna som används för att samla in information är 
intervjuer, observationer och granskning av styrande och redovisande dokument. (ISO 19 
011:2011)
Iakttagelserna som gjorts och avvikelserna som hittats skall dokumenteras och sammanfogas 
av hela revisionsgruppen. Beläggen för varje iakttagelse skall vara tydliga och verifierbara. 
Revisionsgruppen bör sammanställa dessa och dra revisionsslutsatser från dem inför 
avslutningsmötet med företagsledningen. Under avslutningsmötet skall beläggen och 
avvikelserna läggas fram så att ledningen kan ta ställning till dessa. Under mötet bör det 
tydliggöras att insamlade revisionsbelägg var baserade på ett slumpmässigt urval, valet av 
metod för rapportering bör nämnas, processen för hantering av revisionsiakttagelser och 
tänkbara konsekvenser av dessa ska talas om. Redovisningen av revisionsiakttagelser och 
slutsatser ska ske på ett sådant sätt att de förstås och bekräftas av den reviderade 
organisationens ledning. Ledningen kan vidta åtgärder efter revisionen till exempel klagomål 
mot revisionen eller göra överklagande. Rekommendationer till förbättringar kan redovisas 
om det angavs i revisionens mål, men det bör framföras att de inte är bindande. (ISO 19 
011:2011)
Efter genomförandet av revisionen skrivs revisionsrapporten, då är det viktigt att alla delar 
kommer med, från förberedelsen med revisionsprogrammet till avslutningsmötet där 
eventuella punkter där revisorerna och ledningen inte var överens skall vara nedskrivna. Vilka
individer som berörts på företaget vilka som utfört revisionen och datum för genomförandet 
ska även de vara nerskrivna. (ISO 19 011:2011)
Revisionsrapporten bör efter färdigskrivandet dateras, granskas, godkännas på lämpligt sätt 
enligt revisionsprogrammets rutiner samt distribueras till de mottagare som anges i 
revisionsprogrammets rutiner eller i revisionsplanen. Revisionen är avslutad när alla 
planerade aktiviteter har genomförts, eller på annat sätt har avslutats med överenskommelse 
med revisionens uppdragsgivare (eventuellt avbrott som gjorde att revisionen inte kunde 
slutföras).
Dokument som hör till revisionen bör sedan arkiveras eller förstöras efter överenskommelse 
mellan deltagande parter och enligt revisionsprogrammets rutiner och tillämpliga krav. Om 
det var planerat i revisionsprogrammet så utförs utvärderingen av revisionsplanen. (ISO 19 
011:2011)
När standarden först kom inkluderade den råd och tillvägagångssätt för hur revideringar av 
miljö- och kvalitets-ledningssystemen kunde ske (http://www.sis.se 2013-07-06). Enligt 
Kraus & Grosskopf (2008) och de Moor & de Beelde (2005) kan ISO 19 011 vara ett stöd och
ge guidning till revisorer som ska granska integrerade ledningssystem. Enligt Simon et. al 
(2011) ena respondent är användningen av ISO 19 011 mer användbar vid externa revisioner 
än interna. Den nyare versionen utkommen 2011 är mer generell så att den passar till flera 
ledningssystem än de två som den passade till från början (http://www.sis.se 2013-07-06).  

2.6 Swedspan i Hultsfred
Swedspan är en del i IKEA-koncernen sedan några år tillbaka, de tillverkar spånskivor från 
trästockar, via spån till färdiga skivor som IKEA använder i sina möbler. Företaget i Hultsfred
är ett av fem med namnet Swedspan. Huvudkontoret för alla dessa ligger i Bratislava, 
Slovakien. Swedspan i Hultsfred är certifierade enligt ISO 14 001, ISO 9 001, ISO 50 001, 
Swedspans egen standard (Green Agenda) och IKEAs standard I-Way. Swedspan i Hultsfred 
är även med i FSC (Forest Stewardship Council) en grupp med olika företag inom 
trädindustrin. 
Det är många krav i dessa standarder och kravlistor som liknar varandra så de vill integrera 
sina interna revisioner för att underlätta sitt revisionsområde. 
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2.6.1 Green Agenda är en standard som i mångt och mycket liknar ISO:s standarder på det 
viset att det är ett ledningssystem för Swedspans olika företag. Swedspan vill genom detta 
ledningssystem bidra till en minskad miljöpåverkan från sina företag. Många punkter i Green 
Agenda är liknande de i ISO 14 001. (green agenda, 2012)
2.6.2 I-Way är kort för The IKEA way, (IKEAs vis). Den gäller på alla företag som på något 
vis är del i IKEA-koncernen inklusive deras leverantörer. I I-Way är det mest fokus på 
Arbetsmiljö och arbetarnas rättigheter till jobb, fackligt medlemskap och att arbetarna ej får 
utnyttjas eller tvingas till något de inte vill göra. Många av de sakerna som står i I-Way är 
sådant som står i den svenska arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverkets författningsregister, 2013)
och är mer eller mindre självklara på ett svenskt företag. De krav som står i I-Way måste 
precis som kraven från de andra standarderna kontrolleras via internrevisioner.  
2.6.3 FSC har också en kravlista på vad deras medlemmar ska göra, den går mest ut på att 
man ska särskilja FSC-certifierade trävaror från andra trävaror. En FSC-certifiering innebär i 
korta drag att trävarorna uppfyller de krav om avverkning och återplantering som FSCs 
medlemmar kommit överrens om. Exempelvis att det ska ske återplantering på skogsmarken 
och att trädet avverkas vid rätt ålder och inte innehåller skadedjur med mera. (FSC-STD-40-
005, 2007)
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3. Syfte och frågeställning
3.1 Samtal med miljö-, hälso- och säkerhetschefen på Swedspan i Hultsfred
Efter samtal med miljö-, hälso- och säkerhetschefen på Swedspan i Hultsfred, Susanna 
Blomqvist framkommer att hon vill att dess internrevisionsprogram ska uppfylla följande 
kriterier:

 Det ska vara ett enkelt och lättförståeligt system/frågemall så att revisorn ej ska ha 
behövt gå en utbildning för att klara av att göra en internrevision. 

 Den ifyllda frågemallen blir ”rapporten” och lämnas till ansvarig person. 
 Hon vill ha en förklarande del i början där det beskrivs vad som ska göras och små tips

på hur frågorna ska ställas, samt vem som ska få den ifyllda frågemallen. 
 Dela in fabriken i olika områden (bokstäver eller färger), markera sedan frågorna med 

dem samma så att revisorn vet vilka frågor som ska ställa när han/hon reviderar ett 
område. 

3.2 Syfte
Syftet är att genom litteratur- och intervjustudie få fram bästa praxis för integrerade 
internrevisioner. Samt genom det skapa en handbok för integrerade internrevisioner, 
innehållande planeringsplan och frågemall. 

3.3 Frågeställning
Hur bör en integrerad internrevision på ett företag med ISO-certifieringar se ut, för att göra 
den så lättgenomförlig och lättförståelig som möjligt?
3.3.1. Underfrågor:
Vilka ytterliggare krav finns på företagen?
Vilka krav från ISO finns gällande intern revisioner?
Hur görs planeringen för en integrerad internrevision?
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4. Metod och material
4.1. Litteraturstudie
Artiklar om revisioner och revisionsutförande och en bok om miljörevisioner lästes för att få 
en grundkunskap. När artiklar söktes användes orden revision, internrevision, audit och 
internal audit. Sedan användes referenslistorna för att hitta fler artiklar.

4.2. E-postintervju
Frågor ställdes till 40 revisorer och två revisionsföretag för att få bredden på hur revisioner 
kan utföras (frågorna finns i bilaga 1). De två företagen svarade kort och av de enskilda 
revisorerna svarade fyra stycken. 
Till de revisorer som inte svarade på frågorna första gången skickades en påminnelse ut. 
Därefter var det ingen mer som svarade.
En bok om undersökningsmetoder lästes för att kunna ställa frågorna till revisorerna på ett så 
bra sätt som möjligt för att höja validiteten på undersökningen.
Frågorna ställda till revisorerna är en kvalitativ undersökning för att få fram djupet och 
specifika tips och knep till frågemallen (Wedin & Sandell, 2007). 
Vid intervjuerna av revisorer har ett slumpmässigturval inte genomförts. Frågorna är ställda 
till de större revisionsföretagen som har en svensk Internetsida genom deras utsatta 
kontaktadresser på sagda sidorna, samt genom författarens interna handledares kontakter. 

4.3. Djupintervju
En mer djupgående intervju gjordes med Sven Lind, den 13 mars 2013, egenföretagare med 
revisionsverksamhet.

4.4. Samtal med Swedspan
Det genomförde samtal med miljö-, hälsa- och säkerhetschef på Swedspan i Hultsfred, för att 
få fram en bild av hur hon vill ha sitt internrevisionsprogram och för att få insyn i 
träförädlingsbranschen.

4.5. Skrivande av handbok
Efter att fakta, tips och råd samlats in från ovanstående metoder skrevs en handbok (Bilaga 2) 
för hur integrerade internrevisioner kan göras, därefter testades den av författaren. Resultatet 
av detta syns i Bilaga 3. 
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5. Resultat
5.1. Svar från revisorer
Två e-mail skickades till kundkontakter på två företag, tanken var att mailet med frågorna 
skulle bifogas till fem revisorer på företaget. Det gjordes inte, men av dem som tog emot 
frågorna svarade en: ”Det jag kan säga är att vi inte använder oss av frågemallar, utan vi har 
revisorer som är kunniga inom olika branscher. De gör alltså revision på ”gehör”, dvs vad är 
viktigast/kritiskt i varje bransch osv.” den andra personen svarade på frågorna.
Av dem som fick direktmail var det en som svarade att hon inte hade tid att svara och fyra 
som svarade på frågorna. Däribland Sven Lind, som det också genomfördes en längre intervju
med (se nedan). 
Svaren som kom fram från frågorna följer nedan:
5.1.1. Vilken är din bästa erfarenhet från integrerade internrevisioner?
En helhet granskas och det motverkar att för många revisioner görs så att revisionströtthet 
uppstår. Det eftersom det går att slå ihop ett flertal delar som bara behöver kollas en gång om 
integrering av revisionerna sker, exempelvis ledningens genomgång, interna revisioner, 
utbildning och inköp. 
De som berörs av revisionen känner igen sig och känner sig berörda. Om processens naturliga
flöde följs och då gör en processorienterade revision, kommer de olika delarna med i rätt 
ordning; kvalitet, miljö & arbetsmiljö/säkerhet. Istället för att kolla på delar var för sig vid en 
revision i taget. Samt att det medverkar till ett tvärfunktionellt arbetssätt i en större 
organisation vilket annars inte är självklart.
5.1.2. Vilken är din sämsta erfarenhet från integrerade internrevisioner?
Har revisorn för många områden att täcka vid sin revision så är det lätt att tappa djup och 
fokus. Det finns alltid en risk att endera parten tar överhand om en tydlig plan inte lagts upp 
för sina revisioner, och fokus läggs på det område revisorn själv är bäst på eller har 
kompetens inom. Det kan vara svårt att fokusera på exempelvis miljö om företaget samtidigt 
har kvalitetsproblem. 
Att företaget börjat med ett område och lagt till ett till, kan leda till att frågarna gällande det 
senare inte får samma status som frågorna gällande det första. Samt att revisorn kan glömma 
bort den yttre miljön. 
5.1.3. Har du några goda råd kring hur man praktiskt lägger upp en integrerad internrevision? 

 Se till att samtliga viktiga funktioner och processer blir reviderade under en 
revisionscykel. En del funktioner/avdelningar/processer lite oftare än andra beroende 
på hur viktiga de är. Exempel på processer/funktioner som måste revideras årligen är 
lagefterlevnad och ledningsprocessen medan exempelvis inköp kanske inte måste 
revideras varje år.  

 I den övergripande planen för revisioner bör revisorn jobba med delarna i 
processflödet. Varje internrevision kan då omfatta en eller flera delprocesser, t.ex. 
anbudsprocessen, inköpsprocessen m.m. Ange ungefärlig tidpunkt för varje revision 
t.ex. månad och föreslagna revisorer.

 Gör en inbjudan till de berörda i god tid minst tre veckor innan. Här redovisar du ett 
förslag till schema för revisionsdagen med tider, process, berörd personal och plats. 
Revisionsdagen: Håll om möjligt ett inledande möte, där ändringar, frånvaro m.m. gås 
igenom. Revisionerna kan med fördel göras i team av två, en erfaren och en mindre 
erfaren revisor. Räkna med ca en timme per delprocess. Håll helst även att avslutande 
möte där ni tillsammans med berörda går igenom revisionsdagen. Eventuella 
avvikelser tas upp och ni får en acceptans från de berörda.

 Rapportering. Skriv en samlad bedömning på ca halv A4 och skriv tydliga avvikelser. 
 Diskutera med ledningen vad de vill ha ut av revisionen.
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 Tänk igenom vilka frågeställningar som är viktiga i just denna organisation, lägg upp 
frågor utifrån det. Det finns inga genvägar med checklistor osv., varje organisation är 
unik, har kommit olika långt med olika frågor osv. 

5.1.4. Hur ser din frågemall ut, om du har en sådan? (Rent layoutmässigt, tänker jag då)
Ingen jobbade med någon frågemall och förespråkar det inte. 
5.1.5. Tanken är att det ska vara en lättförståelig frågemall som man ska kunna klara av att 
använda utan större vana av revisioner. Den ska inledas med en beskrivning om vad som ska 
göras och en uppdelning av fabriken i olika delar som sedan följer i frågemallen så att rätt 
frågor ställs på rätt plats. Har du något ytterligare tips på hur man kan göra en lättförståelig 
och lättifylld frågemall?

 Frågemallen är mer upprättad utifrån de processer/funktioner som ska revideras.
 En internrevision är ledningens input för att kunna ta ställning till ledningssystemens 

prestanda. Det innebär en rapportering som omfattar dels avvikelser men än mer 
noteringar, förslag till förbättringar och positiva iakttagelser. 

 Jag har väldigt svårt att se att en helt ovan person ska kunna revidera utifrån en 
frågemall. Revisorn måste ha någon eller några basala kunskaper om både 
standarderna och även revisionsmetodik och teknik, för att det över huvudtaget ska bli 
någon positiv effekt av en revision. En duktig och driven revisor måste inte bara kunna
standarder och revisionsmetodik, utan också ha ett antal egenskaper exempelvis kunna
intervjua, samla information, föra noteringar, avläsa olika människotyper, osv. 

5.1.6. Inom vilka områden är avvikelser vanligast när det gäller ISO 14 001, 9001 och 50 
001?
Svaren gällde endast ISO 14 001 och 9001
Här nämndes: 

 Ledningens planering och genomförande av sina möten samt resultatet av dessa. 
 Planering av utbildning, 
 Kemikalieregister, samt märkning 
 Mål
 Dokument som inte är uppdaterade eller är felaktigt.
 Avfallshanteringen, brist i ordning, märkning, placering 
 Leverantörsbedömning
 Utvärdering av processers prestanda
 Uppföljning och utvärdering av lagstiftning, 
 Ansvar och befogenheter

5.2. Längre intervju med Sven Lind 2013-03-14
Sven Lind driver ett eget företag som revisionskonsult. Han har tidigare jobbat som miljöchef 
på ett medelstort företag.
Under intervjun med honom kom dessa råd och tips fram:

 Att ha vägledande frågor ej för styrda eller ja- och nej rutor, blir aldrig bra då blir 
revisorn blind för det som ska kollas. 

 Håll distans till mallen!
 Ett tips kan vara att med jämna mellanrum gå ut i företaget med bara en penna och ett 

papper och anteckna det man ser helt utan mall, alltså genomföra en så kallad ”fri 
revision”.

 I den inledande planeringen ska revisorn identifiera problemområden som han/hon kan
lägga sitt fokus på. Det kommer att frågas om detta på de externa revisionerna. För att 
hitta problemområden kan revisorn kolla på tidigare revisioner. Vart har det funnits 
mycket avvikelser, eller vart finns det återkommande avvikelser. 
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 Internrevisioner skall vara ett stöd för ledningen, både positiva och negativa saker 
skall tas fram. Rapporten lämnas till ledningen för att de ska få stöd vid 
beslutstagande, att skriva en rapport där det bara står ”inga avvikelser” är helt värdelös
och en klar förbättringspunkt.

 Glöm inte förbättringspunkter. (Saker som kan leda till avvikelser men som inte är det 
än. Exempelvis är slarv med att överföra anteckningar till de riktiga dokumenten ett 
förbättringsområde.) 

 Gör en revisionsplan, oftast är de externa revisionerna på tre års mellanrum så det är 
en bra tidsplan att hålla sig till. Görs en uppdelning av företaget se då till att de delarna
får frågor på allt som är kopplat till dem i standarderna eller övriga krav. 

 Ledningen bör kollas varje år.

5.3 Svar på frågeställningar
5.3.1. Hur bör en integrerad internrevision på ett företag med ISO-certifieringar se ut, för att 
göra den så lättgenomförlig och lättförståelig som möjligt?
Bästa Praxis för integrerade internrevisioner är att strukturera och planera sina revisioner 
utefter behovet på företaget och över tiden. På så vis skaffas en bild om vad som ska göras, 
när och var det ska ske. När den praktiska planeringen skett ska kraven gås igenom och 
checklistor eller frågor skrivas, med inblick i alla kraven som ställs. Då kan företaget 
kontrolleras på ett konsekvent och bra sätt. Det är viktigt att följa sin plan så att det blir 
ordning och reda i den senare dokumentationen. Rapporten bör skrivas med både positiva och 
negativa iakttagelser med belägg för dem. Ledningen ska ta ställning till innehållet och 
avslutningen sker till sist med en utvärdering av arbetet. 
5.3.2. Vilka ytterliggare krav finns på företagen?
Det beror på vilken bransch företaget tillhör exempelvis är många träförädlingsföretag med i 
FSC, Forest stewardship Council (http://se.fsc.org/ 2013-05-25) Ofta är företag som är 
certifierade för en ISO-standard det för flera stycken ISO-standarder. Ytterligare krav 
kommer från ägare eller kunder samt tillstånd från kommun eller länsstyrelse.
5.3.3. Vilka krav från ISO finns gällande internrevisioner?
Kravet är att det ska ske och dokumenteras på korrekt sätt.
Hur görs planeringen för en integrerad internrevision?
Planeringen börjar oftast med en dokumentgranskning, och en planering av upplägget för 
revisionen. 
Mer konkreta svar finns i handboken i bilaga 2 konstruerad av författaren till denna rapport.
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6. Diskussion
Företag integrerar i stor del sina ledningssystem och i och med det även sina interna 
revisioner (Bernando et. al., 2008). Detta på grund av att de själva tjänar på det, både 
resursmässigt och marknadsföringsmässigt (Eriksson, 2005). 
Enligt Holdsworth (2003) så är ett tillvägagångssätt för en integrerad revision att revisorn ska 
kombinera systemen och göra en gemensam manual för de olika kravdelarna som finns och se
till att få med alla delarna från alla krav som ställs på företaget. Det är också viktigt att 
identifiera olikheterna hos kravdokumentet (Kraus & Grosskopt, 2008). Om handboken i 
bilaga 2 följs så kommer dessa två krav att uppfyllas genom att revisorn läser igenom sina 
kravdokument ett och ett och fyller i frågemallen, när en sak ska kontrolleras enligt flera krav 
så skrives namnen på kraven i frågemallen. I sagda handbok så står det att man skall 
sammanställa sina avvikelser efter avslutad internrevision detta i enighet med vad Almgren 
och Brorson skrev 2003. 
I frågorna till revisionerna (se Bilaga 1) om hur frågemallen ser ut så borde den frågan nog ha 
varit mer öppen, och frågat hur frågorna är uppdelade eller om det är olika sektioner vid en 
revision, eller hur förbereder du dig, har du färdiga frågor eller har du områden som du vet att 
du ska ställa frågor på? Svaren som kom på den frågan var att ingen frågemall används. Det 
kom även fram från en av de intervjuade revisorerna att företag använder sig av frågemallar 
till sina internrevisioner. Författaren har valt att använda en generellare typ av frågemall i 
handboken (bilaga 2), eftersom personen ansvarig för miljö, hälsa och säkerhet ville ha en. 
Men efter övervägande av tipsen från revisorerna så gjordes den generellare och utan enkla 
rutor med ja eller nej i. Revisorn som använder handboken kan själv bestämma hur han/hon 
vill skriva i sin frågemall, antingen konkreta frågor eller ett område som frågorna ska byggas 
upp runt. Det senare innebär att revisorn måste ha en hel del utbildning och kunskap för att 
kunna genomföra revisionen på det viset, vilket är en nackdel, men eftersom revisorn själv får
skriva sina frågor eller frågeområden så lär han/hon sig med tiden vilken nivå han/hon kan 
lägga det på.  
Att revisorerna själva inte använder sig av frågemallar, det framkommer i intervjuerna, kan 
vara för att de är mer vana att utföra revisioner och har det som yrke. En annan anledning kan 
vara att det blir svårare att vara objektiv vid externa revisioner om man vill passa in alla 
företag man kommer till i samma mall. Som ett enskilt företag kan en mall användas i sitt 
egna företag eftersom det bara är där mallen behöver passa. Arbetet underlättas också och 
sparar tid när en mall följs. 
Under ytterliggare tips så kom ett svar in att revisorn i fråga har svårt att se hur en ovan 
person ska kunna revidera utifrån en frågemall. Tanken är inte att handboken i Bilaga 2 ska 
användas av någon som inte kan någonting om revisioner, utan att det ska användas av den 
som är ansvarig för revisionerna, som i sin tur kan använda sig av handboken för att utbilda 
andra att utföra internrevisionerna. Egentligen var det meningen att det skulle gå att använda 
handboken utan att ha behövt någon utbildning alls, men efter läsande av artiklar och efter 
svaren från intervjuer så fick slutsatsen dras att det inte skulle fungera. Utan revisorn behöver 
lite erfarenhet själv och/eller ta hjälp av en annan revisor för att lyckas med att genomföra 
internrevisionerna. Bland annat så skriver Renzi & Cappelli (2010) att revisorn måste ha 
kännedom om alla kravdokument som ställs på företaget. Beroende på vem som är ansvarig 
för att internrevisionerna sker så kan den personen åtminstone bidra med vad som behöver 
innefattas. Ju fler internrevisioner som genomförs desto mer lär revisorerna sig och desto 
bättre blir revisionerna. Genom att revisorn fyller i sina frågeområden eller frågor så sätter 
han/hon själv nivån för hur mycket som ska revideras och hur djupt frågorna skall gå, samt 
hur mycket han/hon måste komma ihåg själv. 
ISO 19011 skriver utförligt hur en extern revision ska planeras och läggas upp, men den är 
enligt författaren för komplex och överdrivet krånglig för interna revisioner. Därför valdes att 
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använda brottstycken där ur samt annan litteratur och intervjuer för att framställa en handbok 
med korta koncisa tips och råd för hur interna revisioner kan användas. 
Handboken (Bilaga 2) i sig är en sammanslagning av fakta från artiklar och intervjuer. Den 
ska senare kunna leda till ett bättre internrevisionsarbete men detta har ännu inte blivit testat. 
Bl.a. så kommer frågeställningstipsen från boken ”Miljörevision” av Almgren & brorsson 
(2003). Tipsen från intervjuerna med revisorerna har sammanvägts och inarbetats i handboken
för att de ska komma till nytta och bli mer konkreta. Vissa tips passade inte in för 
internrevisioner utan mer externa och har då uteslutits. Bl.a. så användes Sven Linds tips att 
revisorn bör ställa öppna frågor samt att ledningen bör revideras varje år, om ledningen inte 
fungerar ett år så kan hela företaget tappa sitt arbete så det är extra viktigt att ledningen är 
med på hela systemet varje år, vecka och dag. 
Författaren har agerat som internrevisor för företaget Swedspan i Hultsfred och följt 
handboken och förberett för deras internrevisioner (Bilaga 3). Ingen internrevision har ännu 
blivit genomförd praktiskt, men Susanna Blomqvist som är ansvarig för internrevisionerna var
nöjd med resultatet. I och med följandet av handboken har handbokens användning delvis 
blivit testad. Det är svårt att använda handboken om man inte är den internrevisor som ska 
använda sig av den sen. För det behövs en ordentlig insyn i företaget vilket inte författaren 
hade. Fortsättningen blir att praktiskt genomföra internrevisionen och utvärdera hur den 
fungerade.  

7. Slutsatser
Företag integrerar sina interna revisioner och det går bra att använda en mall inom ett företag 
eftersom den bara måste passa i det företaget då och inte någon annanstans. Det bör då vara 
en generell typ av mall utan ja och nej frågor i. Egentligen var det meningen att det skulle gå 
att använda handboken utan att ha behövt någon utbildning alls, men slutsatsen att det inte 
skulle fungera fick dras. Revisorn behöver egen erfarenhet eller ta hjälp av en annan revisor 
för att lyckas med att genomföra internrevisionerna. Genom att använda handboken så är det 
meningen att revisorn ska lära sig mer om internrevisioner under arbetets gång. Det är svårt 
att använda handboken om man inte är den internrevisor som ska använda sig av den sen. För 
det behövs en ordentlig insyn i företaget vilket inte författaren hade. Men är man den som ska 
vara ansvarig för internrevisionerna så fungerar handboken förhoppningsvis bra som en hjälp 
till planering och genomförande av de interna revisionerna. 
ISO 19 011 har ett dåligt upplägg för att användas vid internrevisioner, den är för komplex för
en internrevision. I standarden står det vad som ska vara med i en externrevision men inte hur 
interna revisioner ska genomföras eller vad de ska innehålla. I och med handboken som 
presenteras i detta arbete så anses de hålrummen vara igenfyllda.

De bästa tipsen för genomförandet av en integrerad internrevision är:
 Dela upp ditt företag efter vilka delar som ska revideras
 Gör upp en tidsplan för när de olika företagsdelarna ska revideras.
 Planera vilka frågor som behöver besvaras och ta reda på vart svaren kan hittas.
 Ställ bra frågor, och ställ dem på rätt sätt till respondenterna.
 Följ din plan. 
 Utvärdera ditt arbete kontinuerligt.
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Bilaga 1 Frågorna som skickades till revisorerna.
Hej!
Jag heter Stina Karlsson, och läser sista året på miljöanalytikerprogrammet vid 
Linnéuniversitetet i Kalmar och skriver nu mitt examensarbete om integrerade 
internrevisioner. Tanken är att jag ska utforma en enkel och lättförståelig frågemall som kan 
användas på träförädlingsindustrier. Nu hoppas jag om du/ni kan hjälpa mig med 
bakgrundsarbetet och få lite kött på benen till utformningen av frågemallen och därför svara 
på dessa sex frågor.

Vilken är din bästa erfarenhet från integrerade internrevisioner?

Vilken är din sämsta erfarenhet från integrerade internrevisioner?

Har du några goda råd kring hur man praktiskt lägger upp en integrerad internrevision? 

Hur ser din frågemall ut, om du har en sådan? (Rent layoutmässigt, tänker jag då)

Tanken är att det ska vara en lättförståelig frågemall som man ska kunna klara av att använda 
utan större vana av revisioner. Den ska inledas med en beskrivning om vad som ska göras och
en uppdelning av fabriken i olika delar som sedan följer i frågemallen så att rätt frågor ställs 
på rätt plats. 
Har du något ytterligare tips på hur man kan göra en lättförståelig och lättifylld frågemall?

Inom vilka områden är avvikelser vanligast när det gäller ISO 14001, 9001 och 50001?
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Bilaga 2 Handboken

Förord
Handboken riktar sig till den som är ansvarig för och/eller utför intern revisioner i företaget. 
Tanken är att man ska kunna lära sig att utföra internrevisioner på ett företag, och lära sig 
själv över tiden. Det ska också gå att använda handboken som en vägledning vid upplärande 
av sina medarbetare om hur integrerade internrevisioner ska gå till. Genom att följa de 
följande stegen så kan man få vägledning när man utför sina revisioner. Börja med att dela 
upp företaget i olika delar, identifiera sedan problemområden, en treårsplan görs upp och 
mallen fylls i, till sist utförs revisionerna och rapportern skrivs. Efter treårsplanen är 
genomförd sker en utvärdering, innan allt görs om igen. 

Dela upp företaget
Dela upp ditt företag efter logiska uppdelningar utefter er verksamhet. Här är det meningen att
logiska delar av företaget att revidera tillsammans eller skilja från varandra ska hittas. 
Beroende på hur ert företag fungerar kan olika uppdelningar göras. 
Detta kan ni tänka på: Finns det tydliga uppdelningar som en yttre och en inre verksamhet, 
eller en serviceenhet eller liknande så kan du dela upp företaget efter det. Bestäm helt själv, 
men se till att inte missa någon del så att det faller mellan stolarna och inte revideras. 
Vid uppdelning är produktion en ganska självklar del, tänk då på att allt som rör produktionen
ska revideras, inte bara själva tillverkningen av produkten. Gå då igenom: alla delprocesser, 
planering, resursplanering, kompetens, inköp, labb och kommunikationen mellan de olika 
delarna. 

Identifiera problemområden
För att hitta problemområden kan man kolla på tidigare revisioner, både interna och externa.
Ställ dig frågorna: 

 Vart har det funnits mycket avvikelser? 
 Vart finns det återkommande avvikelser?
 Har det kommit fram några förbättringsområden?
 Var är det extra viktigt att det kontrolleras ofta? Vart får det inte bli fel? 

Exempel på svar på sista frågan är ledningen, och lagefterlevnad. Ställen det ofta är avvikelser
på är dokumentationen. 

Gör en treårsplan
Den ansvariga revisorn bör nu göra en treårsplan för alla internrevisioner, sen kan han/hon 
själv antingen göra dem eller delegera vidare, om det är möjligt. En sak att komma ihåg är att 
förvarna resten av företaget att revisioner kommer äga rum och när, kommunicera ut din 
treårsplan, och när det närmar sig så säg till igen att en revision kommer att ske. 
Vid planeringen måste det tänkas på att alla delar i standarderna och kraven skall finnas med 
under treårsperioden. Varje avdelning ska bli granskad och alla relevanta krav skall vara med.
Kontrollera ledningen varje år (ledningen själva kan inte göra det), även lagefterlevnad bör 
revideras varje år samt övriga problemområden. Det som inte kan kontrolleras av er själva, 
kan ett liknande företag eller avdelning inom företaget revidera, som man har kontakt med 
eller ett närliggande företag tas in. Gör en ”fri revision” över hela företaget med jämna 
mellanrum, ta då bara med dig penna och papper och gå runt på hela företaget och kolla vad 
du ser utan att vara styrd av frågemallen.
  När treårsperioden börjar lida mot sitt slut så är det dags att utvärdera hur det har gått och att 
uppdatera treårsplanen och göra en ny. Tänk på att du vid varje internrevision motiverar 
varför revidering av vissa saker sker och inte andra. Det är en bra idé att lägga fokus på sina 
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problemområden och kanske inte titta lika ofta på områden som har fungerat utmärkt i flera 
år. 

Figur 1. Här är ett exempel på hur planeringen kan se ut. En hel planering finns i bilaga 3.
År 1 År 2

Avdelning Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov dec Jan Feb Mars april

Ledningen X X
Verkstad X
Produktion X
Lager X
Administration

Dokument X
Lagefterlevnad X X
Fri revision X X

Krav
Ställ dig frågan vilka krav som företaget måste leva upp till. Är man certifierad enligt någon 
standard skriver man ner det, även tillståndet från kommunen eller länsstyrelsen skrivs ner. 
Det kan också finnas ytterligare krav från föreningar eller liknande, vill man ha med dessa i 
revisionen så skriver adderas dessa till internrevisionen. 

Fyll i frågemallen 
Fyll i ditt sidhuvud med revisor, datum, område och vem den ska lämnas till. Fortsätt sedan 
med ifyllandet av själva mallen med område, krav & frågeområden. Tänk på att gå igenom 
alla krav som är ställda på er och systematiskt skriva ner vilka frågeområden som skall 
beröras, skriv frågeområdena så att du även en tid senare kan förstå vad som menades, så att 
du inte förlorar tid på att behöva gå igenom det igen. Försök att följa den naturliga 
arbetsgången i processen när du genomför din revision, låt bli att gå kors och tvärs genom 
företaget. Om man är ovan på att läsa och förstå kraven kan det vara lättare att skriva frågor 
snarare än frågeområden du kontinuerligt. Du får då komma på frågor till under revisionens 
gång. När samma krav finns i flera kravdokument så skriver du in namnen på alla krav i 
kolumnen för det. 
Nedan följer ett exempel på hur det kan se ut, både med ett frågeområde och med en konkret 
fråga. Hela frågemallen med ett helt ifyllt exempel finns i bilaga 3

Jag har tittat på_____tillverkningsprocessen________. För att ___det uppkommit många 
avvikelser där  ____. 

Område/ 
avdelning

Krav/ 
standard

Frågeområde Efter-
levnad  
/svar

Anteckning 
(jag kollade på ____ 
och såg ____)

Avvikelse 
(enligt___, 
Bevis /
belägg i 
rutan innan.)

ledningen ISO 
14001
ISO 9001 

Ledningens genomgång nej Ledningens 
genomgång har inte 
genomförts varje år, 
rapporterna som har 
skrivits har varit 
skrivna som ”ingen 
anmärkning/ändring”

Avvikelse, 
krav i 
standarden.
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Ledningen
Dokument

ISO 
14001
ISO 9001

Har ledningens genomgång
genomförts och 
dokumenterats varje år? 

nej Ledningens 
genomgång har inte 
genomförts varje år. 
Några rapporter finns
inte ”

Avvikelse, 
krav i 
standarden.

Ställ bra frågor.
Ställ öppna frågor till dem du intervjuar, så att du inte styr dem åt något håll, försök låta bli att
ställa ja och nej frågor. Har man en sluten fråga i stil med ”Lägger du kartong i 
kartongcontainern?” Så är det nog inte många som erkänner att de inte gör det även om de 
inte visste att det fanns en sådan container. Fråga då istället ”Var slänger man kartong 
avfall?”. Ett annat bra exempel på en öppen fråga är att börja den med: ”Berätta för mig…”
Tips att tänka på vid intervjuerna:

 Plats för intervjun: respondenten ska känna sig säker. Det bästa är om man kan vara på
dennes arbetsplats eller ett ställe som denne trivs på, exempelvis fikarummet.

 Se till att du stavar namn rätt och antecknar rätt arbetsuppgifter/beteckning.
 Ha koll på ditt material. Det är inte bra om du måste leta efter frågor eller plats att 

skriva ner svaren på. 
 Ställ både öppna/beskrivande frågor och specifika/slutna frågor med ja och nej svar, 

exempelvis när du vill veta om det finns en rutin för en viss arbetsuppgift.
 Både lyssna och anteckna. Blir du osäker så fråga om du uppfattade rätt så att inget 

blir misstolkat. 
 Tänk på kroppsspråket både ditt eget och respondentens. Är denne osäker, överlägsen 

hjälpsam, ovillig? Tittar han/hon på klockan ofta, då kan det vara dags att avsluta. Hur
framstår du? Var dig själv och undvik olater.

 Avsluta bra. Tacka för medverkan och fråga om respondenten har något extra att 
tillägga. 

Några huvudfrågor man kan ha med sig, när det hänt akuta händelser i företaget eller när man 
vill utreda varför en avvikelse uppstått är: 

 När hände det?
 Var skedde det eller var ska det ske?
 Hur gick det till eller hur skall det gå till?
 Vem är, var kommer att beröras eller bli inblandad?
 Vilka är, var eller kommer att bli ansvariga?
 Varför händer eller hände detta?
 Vilka blir konsekvenserna?

Sammanställ
Sammanställ din ifyllda mall genom att skriv ner avvikelserna som hittades och de mest 
betydande positiva besked du fått efter frågemallen, analysera anledningarna till avvikelserna.
Se till att dokumentera den på rätt ställe så att den är lätt att plocka fram när den behövs. 

Utvärdera
Utvärdera ditt arbete när treårsperioden börjar lida mot sitt slut. Ställ dig frågor som:

 Vad sa den externa revisionen?
 Har det kommit fram nya problemområden? 
 Har uppdelningen av företaget fungerat bra?
 Har frågorna gett det man tänkt sig? 

När du fått svar på frågorna ovan så är det dags att göra om proceduren. Har uppdelningen 
fungerat bra så börja från att identifiera problemområdena, och fortsätt framåt.
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Slutord
Det viktigaste av allt är ändå att du följer din plan. En positiv bieffekt är att genom att visa att 
internrevisionerna har utförts och visa dem för sitt tillsynsorgan, visar att man är engagerad 
och att man jobbar aktivt med miljöarbetet.
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Bilaga 3 Exempel för Swedspan i Hultsfred
Förord
Här har författaren agerat som internrevisor för Swedspan i Hultsfred och följt handboken i 
bilaga två och använt sig av de kravdokument som Swedspan har på sig. Genom att läsa 
denna bilaga kan läsaren få en bild för sig hur handboken är tänkt att fungera. Det som står 
här är alltså det/de dokument som företaget skapar efter att de läst och följt handboken (Bilaga
2). Med start på områdesindelningen, identifiering av problemområden, en treårsplan och de 
frågeområden eller frågor som ska ställas vid en internrevisionerna. 

Områdes indelning
 Ledningen, med detta menas den högsta ledningen på företaget, VD samt platschefer.
 Verkstad, underhållet till företaget.
 Produktion, från inmatning till lagret inklusive laboratoriet och utomhusaktiviteten. 

(Räkna med att detta blir den delen som tar längst tid att revidera, planera att göra den 
över flera dagar.)

 Lager, inklusive vägen till och från lagret. Med lager menas både lager av trä och spån
samt färdiga spånskivor.

 Administration, inklusive inköp, ekonomi mm, alla som sitter på kontor förutom 
ledningen.

 Dokument, alla dokument. 
 Lagefterlevnad.

Identifikation av problemområden
Ett problemområde har varit dokumentationen, och ett annat genomförandet av 
internrevisioner. Det senare hoppas uppnås i och med detta program. Det tidigare skall 
motverkas genom att kollas på varje år under följande treårsperiod.

Treårsplan 
Eftersom vi startar detta i juni 2013 är månaderna innan tomma.

År 2013
Avdelning Jan Feb mars april Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov dec

Ledningen X

Verkstad
Produktion
Lager
Administration X

Dokument X

Lagefterlevnad X

Fri revision

År 2014
Avdelning Jan Feb mars april Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov dec

Ledningen X

Verkstad
Produktion X

Lager
Administration
Dokument X

Lagefterlevnad X



Fri revision X

År 2015
Avdelning Jan Feb mars april Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov dec

Ledningen X

Verkstad X

Produktion
Lager
Administration
Dokument X

Lagefterlevnad X

Fri revision X

Krav
 ISO 9001: 2008
 ISO 5001: 2011
 ISO 14001:2004
 Tillstånd från länsstyrelsen i Kalmar län 
 Swedspan greenagenda
 IWAY
 FSC standard
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Frågemallen 

Revisor:  Datum: 
Område: Lämnas till:

Jag har tittat på_____________. För att ___ ____. 

Område/ 
avdelning

Krav/ 
standard

Frågeområde Svar
/Efter-
levnad

Anteckning 
(jag kollade på ____ och såg
____)

Avvikelse 
(enligt___, Bevis /
belägg i rutan 
innan.)

Lagefter- 
levnad 
ALLA

ISO 9001
ISO 50001
ISO 14001
IWAY

Uppföljning
Utvärdering av lagar, och 
andra krav. Faktisk 
lagefterlevnad på hela 
företaget.

Lagefter- 
levnad
ALLA

IWAY Avfall Lagefterlevnad,
För hantering, förvaring, 
transport, återvinning och
bortskaffning av avfall 
och farligt avfall.

ALLA Green agenda Avfall
Återvinningsstationer, 
sortering

ALLA IWAY Avfall, rutiner
Process för hantering, 
förvaring, transport, 
återvinning och 
bortskaffning av avfall 
och farligt avfall. Så 
risker för skada och 
utsläpp hindras.

ALLA IWAY Avfall
Säkerställande av 
förvaring, hantering och 
transport. Så risker för 
skada och utsläpp 
hindras.

ALLA IWAY Ev. förbränning av avfall 
(ej farligt) alla krav skall 
vara uppfyllda.

ALLA
Ledningen

ISO 14001:4 Miljömål
Övergripande och 
detaljerade mål samt 
handlingsplaner. Tillgång
till dem.

ALLA
Ledningen
Dokument

ISO 14001:4 Miljöaspekter
Betydande miljöaspekter, 
Tillgång till dem.

ALLA ISO 14001 Uppföljning
Rutiner för mätning och 
övervakning för allt som 
kan ha betydande 
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miljöpåverkan i företaget.
ALLA Green agenda Miljö, hälsa och säkerhet,

Alla anställda ska ha 
miljö, hälsa och säkerhet 
som en del av sitt dagliga 
arbete

ALLA
Dokument

Green agenda EHS träning,
För EHS ledning, 
kommitté och 
specialister.

ALLA Green agenda Utbildning i EHS-
standard, samt det som är 
relevant för 
arbetsuppgiften. Detta 
gäller alla som finns på 
företaget.

ALLA IWAY Hälso och 
säkerhetskommitté.
Vilka ingår (<50% 
personal) 

ALLA
Ledning 

ISO 50001 Betydande 
energianvändning,
Vilka delar har betydande
miljöpåverkan på varje 
avdelning?

ALLA
Ledning

Green agenda Energianvändning,
Reservkraft till 
uppvärmning

ALLA Green agenda Säkerhet
Elektroniska ID-kort, 
kameror, staket.

ALLA IWAY Säkerhet
Säkerställande för att det 
inte finns några 
överhängande risker på 
arbetsplatsen.

ALLA Green agenda Brandsäkerhet,
Förebyggande arbete, 
larmsystem, årlig 
brandövning, 
bortstädning av trädamm.

ALLA Green agenda Brandsäkerhet,
vakt vid arbete där det 
finns risk för brand

ALLA IWAY Utrymningsövningar,
En gång var tolfte månad.

ALLA IWAY Brandsläckningsutrustnin
g, tillgänglighet 

ALLA Tillstånd 19 Brandsäkerhet
Hur förvaras bränslen och
råvaror med tanke på 
brandsäkerheten?

ALLA
Ledningen

ISO 9001;5
ISO 50001 ;4
ISO 14001:4

Intern kommunikation,
Hur och hur ofta sker 
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den?
ALLA
Dokument
Produktion

Green agenda Rutiner,
För intern rapportering, 
utvärdering av olyckor 
och tillbud, som eller som
kan påverka människors 
hälsa och/eller miljön

Ledningen
Dokument

ISO 9001
ISO 50001
ISO 14001
Green Agenda
FSC

Uppföljning
internrevision

Ledningen ISO 9001 Ledningssystemet, 
övervaka, mäta, vidta 
åtgärder för att garantera 
en ständig förbättring av 
processerna.

Ledningen 
Produktion
Dokument

ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001

Förbättring/ avvikelser,
Ständigförbättring.
Korrigerande och 
förebyggande åtgärder

Ledningen
Dokument

IWAY Följa lagen och söka 
tillstånd och prov- och 
testresultat när det behövs

Ledningen ISO 9001, 
14001 & 
50001

Ledningens genomgång, 
inklusive resultat

Ledningen ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001

Ansvar och befogenheter,
ledningens representant 
(säkerställda och 
kommunicerade) 

Ledningen ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001

Personal kompetens
Skall vara fastställd och 
dokumenterad samt 
uppdateras och åtgärdas

Ledning
Lager
Verkstad
Produktion
Admin.

IWAY Arbetsplatskvalité
Inomhusluft, temperatur, 
buller, belysning, 
dricksvatten, toaletter och
hygienutrymmen. 
Bostäderna ska 
säkerställa detta.

Ledning
Lager
Verkstad
Produktion
Admin.

IWAY Arbetsplatskvalité
Matserveringars sanitets- 
och hygienkrav.

Dokument
Ledningen
Admin.

IWAY Anställda, 
Skriftligt kontrakt, lön 
och närvaro register, 
schemalagd arbetstid 
(max 60h/vecka) minst 1 
av 7 dagar ledigt. 

Dokument
Ledningen
Admin.

IWAY Anställda, 
löner enligt lagstiftning, 
övertidsersättning, 
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löneutbetalningar, 
regelbundet, ledighet, 
raster samt förmåner efter
gällande lagstiftning. 

Dokument
Ledningen
Admin.

IWAY Anställda, 
Tvingande, bindande eller
ofrivillig arbetskraft får ej
användas. Straff, 
trakasserier och 
övergrepp accepteras inte.
Diskriminering av något 
slag får ej förekomma.
Anställda får organisera 
sig och företaget får inte 
hindra det.

Dokument
Ledningen
Admin.

IWAY Inget barnarbete  (<15 år) 
inte heller hos 
underleverantörer.
Unga arbetare får jobba 
om det görs lagligt.

Dokument
Ledning
Produktion
Verkstad
Lager

FSC Rutiner, 
arbetsinstruktioner,
För alla aktiviteter i 
framställningen 
Samt en ansvarig för att 
skriva dem.

Ledningen
Dokument
Lager
verkstad

ISO 14001:4 Rutiner för 
kommunikation med 
externa intressenter. 
Efterlevnad av rutiner.

Ledningen ISO 9001 Kvalitétspolicy och 
kvalitétsmål

Ledningen ISO 9001 Kundfokus 
Ledningen
Lager

IS0 9001
ISO 14001

Resurstillgångar, 
Finns de fysiska 
resurserna som krävs för 
att företaget ska fungera?

Ledningen,
admin. 
Lager
Verkstad

ISO 9001 Behov och 
tillhandahållande av 
resurser

Ledningen
Dokument

ISO 9001 Produktframtagning, 
planering och utveckling

Ledningen
Dokument

ISO 9001 Produktframtagning,
Kundanknutna krav, 
framtagning, genomgång 
och kommunikation.

Ledningen
Dokument

ISO 9001 Produktframtagning,
Konstruktion och 
utveckling
Planering, underlag för 
konstruktion och 
utveckling ska bevaras i 
dokument.
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Ledningen
Dokument
Admin. 
(inköp)

ISO 9001 Produktframtagning,
Resultatet av 
konstruktions- och 
utvecklingsarbetet. De 
ska motsvara kraven i 
underlaget,  ge lämplig 
information till bl.a. 
inköp, hänvisa till 
acceptans föreskrifter 
samt ange väsentliga 
egenskaper för säker och 
riktig användning. 

Ledningen
Dokument

ISO 9001
7.3

Produktframtagning,
Konstruktion och 
utveckling
Genomgång, verifiering, 
validering och styrning av
ändringar

Ledningen
Admin. 
(inköp)

ISO 9001
7.4 

Inköp,
Säkerställande av att den 
inköpta produkten 
uppfyller de 
specificerande kraven.

Ledningen
Admin. 
(inköp)

ISO 9001
7.4

Inköp,
Inköpsinformation och 
verifiering

Ledningen 
Produktion
Dokument

ISO 9001
7.5

Produktion av varor:
Styrning av produktionen
och validering av 
processerna för 
produktion. Det innebär 
bl.a. godkännande av 
utrustning och 
kvalificering av personal.

Ledningen 
Produktion
Dokument

ISO 9001
7.5

Produktion av varor:
Identifikation och 
spårbarhet, varsam 
hantering av kundens 
egendom och bevarande 
av produktregister. 

Ledningen 
Produktion
Dokument

ISO 9001
7.6

Övervakning och 
mätutrustning,

Ledningen
Dokument

ISO 50001 Energipolicy, 
övergripande och 
detaljerade energimål 
samt handledning för 
ledning av systemet.

Ledningen
Admin. 

Tillstånd 21 Energi
Energiplanen som ska 
redovisas senast den 
2014-05-25 för 
tillsynsmyndigheten.

Ledningen ISO 50001 Energipolicy, ledningens 
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representant och energi-
ledningsgrupp. Samt 
tillhandahållande av 
resurser för att underhålla
ledningssystemet.

Ledningen ISO 50001 Verksamhetsstyrning
Planering av aktiviteter 
för drift och underhåll, 
som har samband med 
företagets betydande 
energianvändning. 

Ledningen
dokument

ISO 50001 Konstruktion och 
utformning,
Beaktande av 
energiprestanda vid 
införskaffande, ändrade 
eller renoverade 
anläggningar.

Ledning
Admin.
Dokument

ISO 5001 Upphandling av
Energitjänster, produkter,
utrustning och energi. 
Beaktande av betydande 
energiprestanda, samt 
informerande till 
leverantörer. 

Ledningen
Dokument

ISO 50001 Energi kartläggning
Samt referensvärden och 
nyckeltal. 

Ledning
Admin.

Green agenda Effektiva råmaterial och 
låg energianvändning.

Ledning
Produktion

Green agenda Energianvändning,
Användning <110 kWh 
per producerad 
kvadratmeter.

Ledningen Green agenda Energiproduktion,
Utredning om egen el-
produktion

Ledningen
Produktion

Green agenda Energiproduktion,
Tillverkning av 100% 
förnybar energi

Ledningen
Dokument

IWAY Energi
Mätning och registrering 
av energianvändning. 
årliga besparingsmål.

Ledningen
Dokument

ISO 50001;4 Uppföljning
Övervakning, mätning 
och analys av betydande 
energianvändning, 
relevanta variabler, 
nyckeltal, 
handlingsplanerna samt 
utvärdering av 
förhållandet faktisk och 
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förväntad 
energianvändning.

Ledningen
Dokument

ISO14001 Verksamhetsstyrning
Dokumenterade rutiner 
för att uppnå 
miljöpolicyn, 
driftkriterier i rutinerna 
samt upprättande, 
införande och underhåll 
av rutiner för de 
betydande 
miljöaspekterna.

Ledningen
Dokument
Produktion
Verkstad
lager

ISO14001 Beredskap, nödlägen
Rutiner för möjliga 
nödlägen och olyckor 
som kan påverka miljön. 
Tillgång till dem och 
följning av dem.

Ledning
Produktion
Admin.

Green agenda Bästa möjliga teknik

Ledning
dokument

IWAY Förhindrande av 
allvarliga 
miljöföroreningar.

Ledningen IWAY Markföroreningar
Undersökningar och 
riskbedömning av 
markföroreningar från 
tidigare och nuvarande 
verksamheter.

Ledningen
Dokument

IWAY Plan för minskad 
miljöpåverkan. Inklusive 
mål och tidsplaner.

Ledning
Dokument

Green agenda Utsläpp av koldioxid,
Noll, förutom vill 
uppstart och stopp.

Ledning
Dokument
Produktion
Verkstad 
Lager

Green agenda Transporter,
Minskning med 20% av 
koldioxid utsläpp för 
lastbilar. 10 % för tåg 
(slut mål 20 %) 

Ledning
Admin.

Green agenda Transporter
Undersökning av 
användning av tåg till 
transporter. 

Ledning
Dokument
Produktion
Verkstad
Admin.
Lager

IWAY Kemikalier 
Lagefterlevnad,
säkerhetsdatablad, 
lagerhållning, 
användning, hantering 
och transport.

Ledning
Dokument
Produktion

IWAY Kemikalier rutiner,
Dokumenterade rutiner 
för: inköp, förvaring, 
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Verkstad
Admin.
Lager

hantering och 
användning.

Ledning
Dokument

IWAY Kemikalier personal,
Kompetens och 
utbildning gällande 
kemikalierna. 

Ledning
Dokument
Produktion
Verkstad
Admin.
Lager

IWAY Kemikalier
uppmärkning

Ledning
Dokument
Produktion
Verkstad
Admin.
Lager

IWAY Kemikalier
Säkerställande av 
förvaring, hantering och 
transport. Så risker för 
skada och utsläpp 
hindras.

Ledning Green agenda Avfall
Inget avfall skall gå till 
deponi, om annat går att 
undvika. 

Ledningen
Dokument

IWAY Avfall personal,
Rätt kompetens och 
utbildning för anställda 
som hanterar farligt 
avfall.

Ledning
Dokument

IWAY Avfall entreprenörer,
Säkerställande av att 
entreprenörer är 
licenserade. 

Ledningen 
Dokument

Green agenda EHS kommitté
Möten två gånger per år.

Ledning
Dokument

Green agenda Hållbar strategi, EHS 
policy, mål och manualer.

Ledningen ISO 9001 Infrastruktur
Byggnader, 
arbetsutrymme, 
försörjningssystem, 
utrustning (hård- och 
mjukvara) samt 
stödtjänster.

Ledningen ISO 9001 Verksamhetsmiljö 
Ledning
dokument

IWAY Förhindrande av 
allvarliga säkerhetsrisker.
Olycksfallsförsäkring för 
anställda.

Ledning
Dokument

IWAY Hälsa och säkerhet,
Säkerställande av 
lagefterlevnad

Ledning
Dokument

IWAY Säkerhetsutbildning, av 
anställda. Och dokument 
däröver. 
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Ledning
Lager
Verkstad
Produktion
Admin.

IWAY Säkerhetsutrustning, 
personlig 
skyddsutrustning och 
instruktioner
Vid alla platser där det 
behövs.

Ledning
Lager
Verkstad
Produktion
Admin.

IWAY Förstahjälpen utrustning,
Tillgänglig och 
utbildning av personalen i
förstahjälpen.

Ledning
Dokument

IWAY Ansvarig för arbetet med 
IWAY-standarden

Ledning IWAY Kommunikation av 
IWAY till 
underleverantörer och 
egna anställda

Ledning
Dokument

IWAY Brand personal,
Rätt kompetens och 
utbildning för anställda.
Genomgången introkurs i 
grundläggande 
säkerhetsfrågor.

Ledning
Lager
Verkstad
Produktion
Admin.

IWAY Utrymmningsvägar och 
nödutgångar,
Ej blockerade, minst två 
oberoende per lokal.

Ledning
Lager
Verkstad
Produktion
Admin.

IWAY Utrymningslarm,
Oberoende, även manuell
start

Ledning Tillstånd 18 Störningar och risker
Vilka åtgärder har tagits 
för att minska spridning 
av damning, 
nedskräpning och lukt till
omgivningen? 

Dokument ISO 50001;4 Dokument över 
omfattning av 
ledningssystemet, 
energipolicy, mål, 
handlingsplaner och 
redovisande dokument

Dokument ISO 14001 Dokument
Miljöpolicyn, omfattning 
av miljöledningssystemet,
huvuddelar av 
ledningssystemet, 
redovisande dokument, 
samt de dokument som 
anses behövas för att 
ledningsystemet skall 
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fungera.
Dokument ISO 9001

4.2
Dokument över 
kvalitétspolicy och mål, 
kvalitétsmanual, rutiner 
och redovisande 
dokument.

Dokument ISO 14001
ISO 50001

Dokumentstyrning
Rutiner för 
dokumentationen. Bl.a. 
arkivering och 
uppdatering.

Dokument ISO 9001
ISO 50001
ISO 14001

Styrningen av 
specificerande (styrande, 
vägledande) och 
redovisande dokument

Dokument ISO 9001
4.2

Dokument över det som 
organisationen anser 
nödvändigt för att 
säkerställa att processerna
planeras, genomförs och 
styrs. 

Dokument ISO 9001
4.2

Kvalitétsmanualens 
innehåll 

Dokument Green agenda Information till 
Swedspans huvudkontor 
när swedspans krav och 
lokala föreskrifter strider 
mot varann.

Dokument Green agenda Greenagenda rapport i 
November varje år

Dokument IWAY Dokumentering av 
tillsynsrapporter och 
åtgärder bundna till dem.

Dokument IWAY Avfallslista,
Avfalls och farligt avfalls
lista över vilka avfall 
företaget har.

Dokument IWAY Brand Lagefterlevnad,
Brandskydd, inklusive 
brandklassning, 
myndighetsrapporter och 
inspektioner. 

Dokument IWAY Register över arbetstid 
och löner.

Dokument IWAY Brand dokument,
Dokument över bränder 
och allvarliga incidenter 
som kunde lett till brand.

Dokument IWAY Dokument över 
myndigheters tillsyns 
rapporter och åtgärder 
kopplade dit.

Dokument IWAY Dokumentation, över 
arbetsrelaterade olyckor 
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och incidenter.
Dokument
Admin.

FSC Inköp,
Trävarornas härkomst.
(får ej vara olagligt 
avverkade, komma från 
skogsmarker som ska 
användas som något 
annat, från 
genmodifierade träd, 
blivit avverkade där 
tradition och civilrätt blir 
kränkta samt där 
naturvärden hotas av 
förvaltningsverksamhet)

Dokument FSC Fastställda 
utbildningskrav för alla 
positioner.

Dokument FSC Dokument över 
efterlevnaden av FSC- 
standard uppdaterade vart
5 år

Dokument
produktion

FSC Identifiering av trä,
FSC certifierade, FSC 
kotrollerat trä, trä under 
egen certifiering samt 
okontrollerat trä.

Dokument FSC Identifiering av trä,
Uppdaterad lista över 
ovan nämnda sortering 
(namn, adress och 
beskrivning från 
leverantören, art och 
volym från leveransen.)

Dokument FSC Identifiering av trä,
FSC-certifiering ska vara 
identifierade. Ink. 
Transportdokument och 
Parti och FSC-
certifierings nummer.

Dokument
Produktion
Lager

FSC Identifiering av trä,
Allt trä som är FSC- 
certifierat ska vara 
identifierat som det 
tillsammans med 
dokument kopplade dit. 
(FSC kontrollkod i 
transportdokumenten)

Dokument FSC Identifiering av trä,
Trä som inte är certifierat,
dokument med ursprung. 
Samt transportdokument. 

Dokument
Produktion

FSC Okontrollerat trä, 
Separerat från det FSC 
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Lager kontrollerade.
Dokument
Produktion 
Lager
Admin.

FSC Risk analys
För att FSC´s regler om 
identifikation inte följs 
samt program för att 
kontrollera detta. 

Lager
Dokument

Tillstånd Lagring
Av träråvaror och 
träbränsle till en mängd 
av 110 000 ton 
motsvarande 350 000 
kubikmeter stjälptmått. 

Lager
Dokument

Tillstånd Lagring
Av rundved max 80 000 
kubikmeter toppmått.

Dokument Tillstånd 22 Kontroll/undersökning 
Kontrollprogram. 
Inklusive mätmetoder, 
mätfrekvens samt 
utvärderingsmetoder. 

Dokument Green agenda
4.1

Avfall
Utsläpp av harts, (bör 
vara som träd.)

Produktion
Dokument

ISO 9001
8

Mätning, analys & 
förbättring. 
Planering, övervakning, 
mätning, analys och 
förbättringar ska ske.

Produktion
Dokument

ISO 9001
8

Mätning, analys & 
förbättring. 
Kundtillfredsställelse, 
ink. Metoder för att 
säkerställa att kunden 
tillfredsställs.  

Produktion
Dokument

ISO 9001
8

Mätning, analys & 
förbättring.
Mätningen av processer 
och produkter.
Behandling av avvikande 
produkter 

Produktion
Dokument

ISO 9001
8

Mätning, analys & 
förbättring.
analys av informationen

Produktion
Dokument

Green agenda Formaldehydmätning 
(passiv mätning, minst 
två gånger per år) 10 
mg/kubikmeter

Produktion
Dokument

Green agenda
Tillstånd 15

Buller mätning
Med immisionsmätning 
eller närfältsmätning och 
beräkning

Produktion
Dokument

Tillstånd 15 Buller mätning
tillståndet säger: nu 55 
dB vardag (7-18) 45 dB 
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max momentana ljudnivå 
55 dB natt (22-7) 50 dB 
övrig tid. 
Senast 2015-05-25 nu 50 
dB vardag (7-18) 40 dB 
natt (22-7) 45 dB övrig 
tid. 

Produktion
Dokument

Tillstånd 15 Buller mätning
Rapportering till 
tillsynsmyndigheten vid 
överskridning av 
bullernivån. 

Produktion
Dokument

Green agenda Inget avloppsvatten 
utanför anläggningen

Produktion
Dokument

Green agenda Användning av 
återanvänt trämaterial. 
(20 % (30% år 2030))

Produktion
Dokument

Tillstånd 10 Samförbränningsanläggni
ngens fortsättning av 
avfalls förbränning. Max 
4 timmar i följd, max 60 
timmar per år

Produktion
Dokument

Tillstånd Tillverkning av 
spånskivor max 800 000 
kubikmeter per år.

Produktion
Dokument

Tillstånd Förbränning 
Avfall max 50 MW samt 
max 100 000 ton per 
kalender år.

Produktion
Dokument

Tillstånd Förbränning 
Farligt avfall max 1500 
ton.

Produktion
Dokument

Tillstånd Mätning av väteklorid, 
väteflourid och 
svaveldioxid. Periodiska 
korttidsmätningar

Produktion
Dokument

Tillstånd 2 Utsläpp till vatten
Olja max 5 mg/l uttryckt 
som oljeindex.

Produktion
Dokument

Tillstånd 3 Utsläpp till vatten
Dagvatten (hårdgjorda 
ytor), spolvatten från 
torkar och sikt ska 
passera 
sedimentationsbassängen.

Produktion 
Dokument

Tillstånd 3 Utsläpp till vatten
Sedimentationsbassängen
Rening av denna en gång 
per år. 

Produktion 
Dokument

Tillstånd 4 Utsläpp till vatten
Årsmedelvärden på 
parametrar från 
rökgasreningskondensatet

Produktion Tillstånd 5 Utsläpp till vatten
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Dokument Utsläpp av suspenderade 
ämnen max 10 mg/l. 
stickprovsmätning 3 ggr i
månaden.

Produktion 
Dokument

Tillstånd 6 Utsläpp till luft
Evakueringsfilter, 
stickprov på stoft. (Max 5
mg/Nm³ torr gas). 
Eventuell ommätning.

Produktion 
Dokument

Tillstånd 8 Utsläpp till luft
Samförbrännings- 
anläggning, kontirnuelig 
mätning stoft från WESP 
(max 20 5 mg/Nm³)

Produktion 
Dokument

Tillstånd 8 Utsläpp till luft
Samförbrännings- 
anläggning, 
kontrollmätning av stoft 
efter tork i WESP 
2ggr/år. 

Produktion 
Dokument

Tillstånd 9 Utsläpp till luft
Emmission av 
ammoniakslip, utgående 
rökgaser WESP. (Max 7 
ppm.) Eventuell 
ommätning.

Produktion 
Dokument

Tillstånd 14 Utsläpp till luft
Oljepannor, stoftutsläpp 
(vid stickprov max 
0,5g/kg)

Produktion
Dokument
Lager

Tillstånd 17 Kemiska produkter och 
avfall
Mellanlagring av aska i 
täta behållningar.

Produktion
Verkstad 
Lager

Green agenda Transporter
Företagets fordon (skall 
släppa ut mindre än 120g 
koldioxid/km)

Produktion Green agenda Swedspans 
utsläppsplaner.

Produktion Green agenda Förhindrande av 
spridning av fint damm.

Produktion
Verkstad 
Lager

Green agenda Ordning och reda på 
arbetsytor och 
uppställningsplatser.

Produktion
Lager

Tillstånd 16 Kemiska produkter och 
avfall
Förvaring: invallning och
behållare. 

Produktion
Lager

Tillstånd 16 Kemiska produkter och 
avfall
Saneringsmedel 
tillgängligt och utmärkt.
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