
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MILJÖ- OCH KVALITETS 

DIPLOMERING 
 

I dagens samhälle och den värld vi lever i finns en stor enighet om att vi alla behöver 

vara delaktiga och skapa en mer hållbar samhällsutveckling.  

Vi erbjuder därför värdeskapande metoder och ett helhetskoncept för Miljö- och 

kvalitetsdiplomering med vägledning genom hela processen. Metoderna är godkända av 

Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas och är enkla att arbeta med. Förutom att vi 

utfärdar diplom, är vi också godkända revisorer och genomför utbildningar under resans 

gång. Vi erbjuder även Miljödiplomering av event samt stöd vid uppbyggnad och 

utveckling av ledningssystem. 

 Miljö- och kvalitetsdiplomering ger ett kvitto på ert engagemang och hjälper er att 

sätta fokus i ert miljö- och kvalitetsarbete med koppling till er kärnverksamhet. Det 

bidrar till förebyggande arbete, systematik och effektivitet samt ständiga 

förbättringar, vilket ger framgång med verksamhetsnytta och miljövinst! 

PROCESS FÖR DIPLOMERING

 
Ecosustain-metoden är ett verktyg med vägledning och mallar för att skapa struktur 

med fokus på rätt delar och ge en röd tråd i ert miljö- och kvalitetsarbete.  

 

Metodiken är ”Ständig utveckling” genom att; Planera, Genomföra, Utvärdera och 

Förbättra miljö- och kvalitetsarbetet, i en kontinuerlig förbättringssnurra. Arbetssättet 

ger en tydlig kommunikation för såväl interna som externa intressenter.  

 

Avtal och 
introduktion

Dokumnet 
och 

utbildning
Revision Diplom

http://www.svenskmiljobas.se/
http://www.svenskkvalitetsbas.se/
http://www.svenskmiljobas.se
http://www.svenskkvalitetsbas.se


 
 

Miljö- och 

kvalitetsledning 

Att införa eller utveckla miljö- och kvalitetsanpassningar i en organisation kan vara 

både roligt och omvälvande. Syftet är att genom små steg identifiera och arbeta med 

att minska miljöpåverkan och kvalitetssäkra produkter/tjänster.  

 

Som ett kvitto erhålls diplom från Ecosustain som är godkänd utfärdare av Svensk 

Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas, vilket visar engagemanget för omvärlden och 

logotyper kan även användas i marknadsföringen. Vi vägleder er i den riktning ni 

önskar vid införande och utveckling av ledningssystem anpassade utifrån era behov. 
 

Utbildning 

Lagar och 

dokumentation  

 

Vi vet att det finns många lagar och krav att förhålla sig till. Förutom att vi hjälper er 

att identifiera lagar och andra bindande krav som ni berörs av, håller vi er 

informerade om ändringar och nyheter samt bedömer efterlevnaden genom 

lagrevision så att ni kan känna er trygga med att ni tar ert ansvar.  

 

Ecosustain-metoden underlättar dokumentationen genom enkla beskrivningar, 

exempel och mallar. Vi hjälper er att utforma eller är ert bollplank. 
 

Revision 

Vi hjälper er med att fylla på med ny energi 

inom miljö- och kvalitetsarbete när det behövs.  

 

Vi ser gärna ett långsiktigt samarbete där vi 

återkommande följer upp ert 

förbättringsarbete genom stöd och revisioner.  

Motivation och  

fortsatt arbete 

 

 

Ecosustain AB är ett konsultföretag som erbjuder 

kvalificerade tjänster inom; hållbar utveckling, 

miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Vi har lång 

erfarenhet av både privata och offentliga 

organisationer samt stora och små projekt inom 

flera olika branscher.  
 

Ecosustain i Kungälv AB             Tel. 0709 18 19 21                www.ecosustain.se 

Org.nr 559232-4486  maria.hedqvist@ecosustain.se  www.spirayogacoaching.se 

Uppföljning genom exempelvis revision är A och O för 

att ett lyckat miljö- och kvalitetsarbete ska leva länge 

och vara trovärdigt.  

 

Vi har godkända och kvalificerade revisorer med stor 

erfarenhet av genomförande av revisioner, såväl interna 

som externa tredjepartsrevisioner. Härtill är vi även 

MIS-godkända revisorer. Fokus i våra revisoner är att 

skapa ett mervärde för er organisation. Vi granskar era 

flöden, bekräftar era styrkor, ger förbättringsförslag 

samt eventuella avvikelser som ett led i 

utvecklingsarbetet. 

Vi erbjuder utbildningar och workshops inom miljö- och kvalitet samt grundläggande 

miljöutbildning som uppfyller kraven enligt Svensk Miljöbas. Anpassning sker utifrån 

era önskemål och behov och genomförs med stort engagemang. Våra välutbildade 

kursledare har pedagogisk erfarenhet, praktisk branschkunskap och förmågan att 

inspirera. Vi främjar diskussion, aktiverar våra deltagare och tar vara på idéer, tankar 

och lösningar. 

 

Vår ambition är att våra kompetensutvecklingsinsatser ska generera resultat dels 

genom motiverade medarbetare, dels genom återkoppling i form av nya uppslag till 

det fortsatta förbättringsarbetet. 
 
 

mailto:maria.hedqvist@ecosustain.se
http://www.spirayogacoaching.se
http://www.ecosustain.se
http://www.hallbarhetsrevisorer.se/

