
KVALITETS- OCH 
MILJÖDIPLOMERING
COWIMETODEN 

I ett samhälle där det finns en stor enighet om att vi 
behöver skapa en mer hållbar samhällsutveckling stärker 
ni er konkurrenskraft genom att införa Kvalitets- och/eller 
Miljödiplomering i er verksamhet eller ert event.

Fokus på kvalitet och miljö, genom ett strukturerat och förebyggande arbete 
med ständiga förbättringar, utvecklar kvaliteten och ger affärsnytta med 
trovärdig miljöhänsyn.
 
Med den samlade erfarenhetsbasen inom COWI, levererar vi kvalificerade 
tjänster som utvecklar er affärsnytta genom effektiva och transparenta 
kvalitets- och miljöprocesser. Vi erbjuder ett helhetskoncept med vägledning 
genom hela uppbyggnadsfasen i att utveckla ert kvalitets- och/eller 
miljöledningssystem. Vi genomför utbildningar, reviderar ert ledningssystem 
och utfärdar ett diplom som kvitto när ni nått målet. 

COWI är godkända utfärdare av diplom och har godkända revisorer enligt 
Svensk Kvalitetsbas och Svensk Miljöbas.

360-GRADERSLÖSNINGAR GER
DEN KRAFT DU BEHÖVER
COWI är ett ledande konsultföretag som
skapar mervärde för kunder och 
samhället i stort tack vare vår helhetssyn 
– vi kallar det 360-graderslösnigar. 
Vi hanterar utmaningar från olika 
angreppspunkter och skapar fungerande 
helhetslösningar för våra kunder.
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PROCESS FÖR DIPLOMERING
COWImetoden är ett verktyg med vägledning och mallar för att skapa 
struktur med fokus på rätt delar och ge en röd tråd inom ert kvalitets- 
och/eller miljöarbete. Arbetssättet ger en tydlighet i kommunikationen med 
såväl interna som externa intressenter. 

Vägen till ett Kvalitets- och/eller Miljödiplom består av 4 steg och sker 
i enlighet med den tidplan som vi gemensamt tagit fram:

 
Grunderna i en diplomering är att planera, genomföra, följa upp 
och förbättra kvalitets- och miljöarbetet i en kontinuerlig förbättringssnurra. 
Uppföljning genom exempelvis revision är A och O för att ett lyckat 
kvalitets- och miljöarbete ska vara trovärdigt.

GRUNDLÄGGANDE KVALITETS- OCH MILJÖUTBILDNING
COWI erbjuder kvalitets- och miljöutbildningar på olika nivåer som 
uppfyller kraven i standarderna för Kvalitets- respektive Miljödiplomering. 
Utbildningarna, som anpassas efter era behov, genomförs med stort 
engagemang, fokus på deltagarnas kompetens och er verksamhet. 
Vi aktiverar våra deltagare och tar vara på idéer, tankar och lösningar. 
Vårt mål är att utbildningen ska generera resultat, dels genom motiverade 
medarbetare, dels genom återkoppling i form av nya uppslag 
till ert fortsatta förbättringsarbete.

LAGSTIFTNING
Alla verksamheter är skyldiga att följa de lagar som de berörs av, häribland 
miljölagstiftning. Vi hjälper er att identifiera de lagar och andra krav som 
ni omfattas av, att bevaka ny eller ändrad lagstiftning och att kontrollera 
lagefterlevnad i er verksamhet. 

MOTIVATION OCH FORTSATT ARBETE
Vi hjälper er med att fylla på med ny energi inom kvalitets- och miljöarbetet 
när det behövs. Vi ser gärna ett långsiktigt samarbete där vi återkommande 
följer upp ert kvalitets- och/eller miljöarbete genom stöd och revisioner.DOKUMENTATION

Exempel på dokumentation:
 › Processer och kartläggning av            
verksamheten

 › Kvalitets- och/eller miljöutredning samt 
identifiering och värdering av betydande 
risker eller miljöaspekter

 › Kvalitets- och miljöpolicy
 › Mål och handlingsplan
 › Rutiner
 › Identifiering av lagstiftning


