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MIS är föreningen  
för dig som vill…
•  Kompetensutveckla dig inom  
 miljö- och hållbarhetsrevision 

• Träffa andra revisorer

• Ta del av verktyg och metoder  
 för effektiva revisioner

• Bli MIS-godkänd miljörevisor 

• Vill vara med och bidra till  
 hållbar utveckling

Revision enligt MIS
Revisionen är ett viktigt verktyg för att  
förbättra verksamheten. Genom att granska  
verksamhetens arbetssätt utifrån överenskomna 
revisionskriterier framkommer det om arbetet  
bedrivs på avsett vis samt möjligheter till  
förbättringar identifieras. 

Revision utförs av revisorer som för en konstruk-
tiv dialog med organisationen om hur arbetet 
fungerar samt identifierar styrkor och förbätt-
ringsområden. Revisorernas förståelse för hur 
man genomför revisioner på ett pedagogiskt och 
resultatfokuserat sätt är avgörande för att  
få ett bra resultat. Väl fungerande revision är 
värdeskapande för verksamheten.

Syftet med revision
• Jämföra verksamheten mot krav och mål
• Verifiera att ständiga förbättringar uppnås
• Visa att organisationen arbetar seriöst med 
 olika frågor
• Bidra med viktigt beslutsunderlag
• Stärka organisationens trovärdighet inom 
 olika områden

Olika typer på revisioner
Det finns olika typer av revisioner; interna  
och externa samt integrerade. Intern revision 
genomförs av den egna verksamheten med egen 
personal eller anlitade externa personer. Extern 
revision kan t.ex vara en certifieringsrevision eller 
leverantörsrevision, där revisorn är från en annan 
organisation. Integrerad revision kan vara både 
intern och extern och innebära att flera områden 
(t ex kvalitet, miljö och arbetsmiljö) revideras  
vid revisionstillfället.
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E-post: kansli@miljorevisor.se
Hemsida: www.hallbarhetsrevisorer.se

Följ oss på twitter: @Miljorevisorer
LinkedIn: Miljö- och hållbarhetsrevisorer i Sverige (MIS)



MIS är medlemsföreningen för alla 
som använder revision som verktyg 
för att bidra till hållbar utveckling. 

Bland våra medlemmar finns bland 
annat externrevisorer, internrevisorer, 
hållbarhetschefer, kvalitets- och  
miljöchefer, miljö- och hållbarhets-
strateger/samordnare, konsulter,  
utbildare och alla andra som är  
intresserade av att bidra till hållbar 
utveckling. 

Som revisor behöver du ha goda kunskaper 
inom området som ska revideras och vara väl 
insatt i relevanta lagar och krav inom området. 

Du behöver också vara duktig på att intervjua, 
behärska revisionsteknik, ha god social kom-
petens och ha förståelse för hur olika organisa-
tioner fungerar. Vid revision är det viktigt att 
följa angivna etiska regler såsom opartiskhet, 
noggrannhet, oberoende och sekretess.

Rollen som revisor

MIS-godkänd revisor
En MIS-godkänd revisor erhåller ett diplom 
som bekräftar kompetens och uppfyllande av 
MIS-kriterierna såsom utbildning, erfarenheter 
och kompetensutveckling etc. 

Du ska vara medlem i MIS och följa MIS etiska 
regler. Detaljerade krav samt ansökan finns på 
vår hemsida. 

GODKÄND  

REVISOR

Medlemsförmåner
• medlemskap i en förening som bidrar till  
 hållbar utveckling,

• ingå i ett nätverk med mycket engagerade  
 revisorer, 

• delta på utbildningar, seminarier och  
 års-/höstmöte

• ta del av verktyg och metoder för effektiva  
 revisioner,

• utveckla dig som revisor och förbättra  
 din revisionsteknik,

• ta del av de senaste nyheterna inom miljö-  
 och hållbarhetsrevision genom vår hemsida  
 och vår tidning MISsivet.

• möjlighet att bli MIS-godkänd revisor

Vem kan bli medlem? 
MIS är en intresseförening och ett nätverk för 
externrevisorer, internrevisorer, revisionsledare 
och andra intresserade och är öppen för alla 
som vill främja föreningens syfte. På vår hemsi-
da finns MIS stadgar samt mål och villkor som 
gäller för medlemskap. Som medlem i MIS får 
Du tillgång till ett aktivt nätverk med miljö- 
och hållbarhetsrevisorskollegor över hela Sve-
rige. Medlemskapet är personligt och ansökan 
görs via vår hemsida.

Årsavgift: medlemsavgiften är 200 kronor 
och avdragsgill serviceavgift är 560 kr +moms, 
totalt 900 kr. Pensionär betalar endast med-
lemsavgift 150 kr/år och studerande har gratis 
medlemskap. 

Systematiskt  
arbete


