EXAMENSARBETE
Internrevision en bra eller dålig metod?
HÖGSKOLAN VÄST
Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en
attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat
lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil.
Högskolan Västs verksamhet ska främja en hållbar utveckling, både i stort och smått. Högskolan
jobbar för att integrera hållbar utveckling i undervisningen. Högskolan Väst strävar mot ständig
förbättring för att möta de krav och förväntningar som ställs från studenter, intressenter och
myndigheter.
UPPGIFT
Uppdragsgivaren står inför utmaningen med att utveckla ett miljöledningssystem och implementera
detta med de andra ledningssystemen som högskolan har. I och med arbetet kring ledningssystem så
använder man sig ofta av internrevision som en metod för att granska sitt arbete.
Uppdragsgivaren är intresserad av hur man kan använda interrevision som granskningsmetod och
förbättringsmetod för att a) få organisationen att arbeta systematiskt och ändamålsenligt mot
miljömålen i organisationen, samt b) dess effekter på organisationens miljöpåverkan och andra viktiga
värden i organisationen (t.ex. ekonomisk effektivitet, legitimitet hos medarbetarna, god kvalitet i
kärnverksamheten, legitimitet hos brukarna/studenterna och andra intressenter)? Vad säger tidigare
forskning kring hur intern miljörevision bör utformas för att skapa förankring av organisationens
strategiska miljöarbete, öka miljömedvetenheten i organisationen samt minska organisationens
negativa miljöpåverkan? Vad är det som gör en internrevision till en bra eller dålig process?
Utifrån genomgången av tidigare forskning väljs teoretiskt perspektiv och frågeställningar för att
studera hur miljörevision utformas ett eller två strategiskt valda universitet och högskolor, samt vad
dom fungerar bra respektive mindre bra. Här kan man förslagsvis jämföra ett större universitet och
en mindre högskola med ett väl utbyggt system för internrevision (till exempel Göteborgs universitet
och en mindre miljöcertifierad högskola). Med vägledning av resultaten är det önskvärt att
studenterna utformar någon typ av rekommendation för hur Högskolan Väst bör utforma sitt interna
miljörevisionssystem.
Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Både
student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Förkunskaper
Examensarbetet är lämpligt för dig som har kunskaper i styrning, organisation, redovisning eller
likande kunskaper.
Omfattning
Examensarbetet omfattar 15hp för två studenter eller 30 hp för en student.
Ort
Trollhättan
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja
Kontaktperson Miljöbron
Sandra Johansson, tel. 0766 – 12 17 53
Ansökan
Maila CV, personligt brev och betyg till ex-jobb@miljobron.se. Skriv tydligt i mailet vilket ex-jobb det
är du söker, ange även om du är intresserad av något av våra andra ex-jobb.
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

