
Detaljerat program Intern revision 
Innehåll 

• Ni lär er ett systematiskt, konkret, arbetssätt för interna revisioner med ingående aktiviteter, ordningsföljd; 
från planering till genomförande, uppföljning och vidare till åtgärder och värdeskapande aktiviteter; som är 
det högre målet med alla revisioner.  

• Ni lär er vem som ansvarar för vad; vilka roller som behöver involveras, vad du behöver förbereda inför en 
revision.  

• Ni lär er hur ni sammanställer resultatet från revisionen, rapporterar det för effektiv analys och beslut och 
sedan följer upp det.  

• Ni lär er hur ni kommunicerar revisionen internt, både före, under och efter revisionen.  

• Ni får en övergripande förståelse för pedagogik och psykologi; hur ni möter människor och intervjuar dem 
för att de ska engageras i och uppmuntras att delta i att skapa förnyelse.  

• Ni lär er vilka områden och organisatoriska roller ni behöver ha med i revisionen 

• Ni lär er känna till och välja mellan olika typer av revisioner för olika situationer 

• Ni lär er att sammanställa resultatet från revisionen, ta det till handling och följa upp genomförda åtgärder 
systematiskt. 

• Ni lär er hur ni kommunicerar revisionen internt, både före, under och efter revisionen. 

• Ni lär er även om ytterligare värden som kan skapas med revisioner; som bättre kommunikation, bättre 
förståelse för sammanhang i organisationen samt hur man som medarbetare kan påverka en organisation, 
skapa högre medvetenhet kring förnyelse och hur ni kan skapa nya värden tillsammans.  

 

Metod 

Vi utgår från standardernas gemensamma struktur och modell PDCA; Plan, Do, Check, Act. 

• Vi inleder med allmänbildning kring standarder för att förstå det sammanhang vi befinner oss i och hur de 
fungerar i samhället. Hur vi kan använda interna revisioner som ett skarpt verktyg för att förvalta och 
utveckla sin verksamhet mer effektivt; mer hållbart. 

• Vi går igenom organisationsperspektivet; en inflygning i den röda tråden för systematisk 
verksamhetsstyrning. Vi väver in såväl ekonomiska som sociala och ekologiska faktorer - de tre 
hållbarhetsperspektiven är nödvändiga att beröra för att få en framåtfokuserad, aktuell revision som skapar 
nytta. 

• Vi visar på hur man planerar revisioner, vad man måste ha med sig och tänka på  

• Vi visar er hur man genomför revision, både innehåll, metoder och pedagogik.  

• Vi lär ut hur ni sammanställer, följer upp och levererar resultat från interna revisioner, hur ni rapporterar och 
genomför beslutade förbättringar samt följer upp dem, allt med ett systematiskt arbetssätt, processen. 

• Vi lär oss hur vi kan skapa levande revisioner som driver verksamheten framåt, både på kort och lång sikt. 

• Vi varvar teori med diskussion och analyser utifrån era frågor och behov under hela utbildningen. 
 

Leverans 

Ni får med er kunskap och förutsättningar att skapa systematiska, effektiva och hållbara revisioner, dvs. förmåga att 
kunna integrera era revisioner, så de blir en värdefull del i att utveckla och förnya er verksamhet.  
Ni får förutsättningarna för ett framtidsorienterat arbetssätt.  
Ni får förståelse för samband i samhället som kopplar till er organisations långsiktiga perspektiv.  
Ni får med er konkreta och nyttiga tips och verktyg.  
Det mest värdefulla är dock alltid den styrka vi bygger i kunniga och kompetenta medarbetare som kan förvaltar sin 
kompetens vidare in i organisationen och skapar det vi behöver för framtiden.  
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