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FR2000 på SOI-dagarna 
SOI (Sveriges Offentliga Inköpare) 
Årskonferens 2014 genomförs i Umeå 
Folkets Hus den 24-26 mars. Årets tema 
på konferensen är ”Professionella offent- 
liga affärer – kräver en stark yrkeskår” 
FR2000 kommer även i år att var på plats 
som utställare och träffa de ca 600 besö- 
karna för att öka kännedomen om 
FR2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FR2000 Årsstämma 
Årsstämma hålls tisdag den 18 mars 
på Skorstensfejarmästarnas kansli i 
Stockholm. 

 
 

Ordning och reda med 
FR2000 
Ordning och reda samt god doku- 
mentation. Kvalitets och miljölednings- 
systemet FR2000 ger små och medel- 
stora företag ett bra hjälpmedel att 
styra sin verksamhet. EoB Plåt i 
skånska Råå införde systemet för drygt 
ett år sedan. 
Idag är det viktigare än någonsin att 
kunna visa upp för kunder att företagets 
verksamhet håller hög kvalitet, att man tar 
sitt miljöansvar och satsar på personalens 
arbetsmiljö och kompetensutveckling. 
Både i upphandlingar och i befintliga pro- 
jekt krävs det allt oftare att företaget ska 
visa upp dokumentation kring sitt kvalitets- 
och miljöarbete. 

För 16 år sedan utvecklade dåvarande 
Företagarnas Riksförbund, numera Före- 
tagarna, ett nytt kvalitetssystem för mindre 
företag, ett system som nu har utvecklats 
till FR2000 Verksamhetsledning. FR2000 
är en certifierbar och integrerad kravstan- 
dard för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brand- 
skydd och kompetens. Till skillnad från 
ISO är FR2000 anpassat just för mindre 
och medelstora företag. Standarden byg- 
ger på samma plattform och är likvärdig 
med ISO, men enklare att arbeta med, 
mindre kostsam och mer lättolkad för 
mindre företag. 
– Ledordet för FR2000 är ordning och 
reda. Med FR2000 får företaget bra struk- 
tur på sin verksamhet. Det gäller hela fö- 
retaget, inte bara ledningen, säger Jan 
Weinfors, ansvarig för FR2000 på MVR 
Service AB som förvaltar systemet. 
Somliga företag väljer att genomföra pro- 
jektet för att bli certifierade i FR2000 helt 
på egen hand, medan andra väljer att an- 
lita extern konsulthjälp. Oavsett hur man 
gör är det som företagare nödvändigt att 
vara delaktig i processen. 
Efter den första, initiala revisionen, som 
ska leda till en certifiering, görs årliga till- 
lämpningsrevisioner av systemet. Efter tre 
år görs en omrevision av hela systemet. 
Revisionerna utförs av ett oberoende cer- 
tifieringsorgan. 
FR2000 ska vara ett levande dokument 
som ger alla i företaget ett verktyg att ar- 
beta efter. Utöver en tydligare struktur och 
ordning blir företaget dessutom mer at- 
traktivt bland kunder när man kan visa upp 
att de är certifierade. 
– Jag har mött flera företag som vittnar om 
att certifieringen har bidragit till att de har 
fått in nya kunder, just på grund av att de 
har kunnat visa upp sin FR2000- 
certifiering, säger Jan Weinfors. 
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För EoB Plåt i Råå hade tanken på att 
skaffa en kvalitetscertifiering funnits i flera 
år. Men det var först i augusti 2012 som 
tiden var mogen och det fanns resurser att 
lägga ner på arbetet med systemet. För 
visst tar det en hel del tid att dra igång 
certifieringsarbetet, men trots det gick det 
ändå snabbare än vad företagets ägare 
Christer Nilsson hade trott. 
– Vi hade ganska god struktur i firman re- 
dan innan certifieringsarbetet, men visst 
fick jag lägga ner en del tid på pappersar- 
betet under den första tiden, säger Chris- 
ter Nilsson, som valde att ta in en konsult 
till hjälp i certifieringsarbetet. 
– Jag köpte ungefär en veckas tid med 
konsulten, för att få rätt utbildning och 
hjälp att komma igång med arbetet. Sen la 
jag ungefär lika mycket tid till på att slut- 
föra all dokumentation. Nu när certifiering- 
en är på plats lägger jag omkring en 
timme i veckan på administration kring 
FR2000. 
För EoB Plåt har certifieringen inneburit 
att ett redan välstrukturerat företag har fått 
ännu tydligare struktur och skriftlig doku- 
mentation av alla sina processer. Det har 
även bidragit till att förenkla hanteringen 
av kvalitetshandlingar på arbetsplatser, 
eftersom alla dokument nu finns färdiga i 
systemet 
– Vi gick igenom allt, från stort till smått, 
och hittade en del luckor som behövde 
fyllas i. Vi hade till exempel god ordning i 
verkstan redan innan, men i dag har vi 
rutiner och annat nedskrivet på pränt, vil- 
ket underlättar för alla i företaget, säger 
Christer Nilsson. 
Den enda nackdel han kan se med 
FR2000 är att systemet inte är lika välkänt 
som ISO vilket har gjort att EoB Plåt har 
missat viktiga poäng i några kommunala 
upphandlingar, eftersom kommunerna inte 

har haft kunskap om att FR2000 är ett lika 
högkvalitativt ledningssystem som ISO. 
– Men det hoppas jag att vi får bukt med 
ju mer välkänt FR2000 blir i branschen, 
säger han. 
Till branschkollegor som funderar på att ta 
steget mot en certifiering har Christer Nils- 
son bara positiva saker att säga. 
– Jag har mött en del kollegor som är 
sugna att börja med FR2000 men som är 
oroliga att det ska ta för mycket tid att im- 
plementera systemet. Till dem säger jag 
bara att det inte är så tidskrävande som 
man kan tro. När man väl är inne i arbetet 
med systemet går det hyfsat snabbt och 
det är väl värt den tid man lägger ner, sä- 
ger Christer Nilsson. 
Text: Karin Cedronius 

 

                             

Vad är FR2000? 
FR2000 Verksamhetsledning (FR2000) 
innehåller krav på ett integrerat lednings- 
system för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, 
brandskydd och kompetens och kan an- 
vändas av alla typer av företag. Uppbygg- 
naden speglar beställningens väg genom 
företaget, från offert till avslutad affär. 
Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 
och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöar- 
bete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets 
allmänna råd om systematiskt brand- 
skyddsarbete, SRVFS 2004:3. 
FR2000:s systemkrav finns i kravstandar- 
den som kan hämtas på FR2000:s hem- 
sida. 
Mer information om FR2000 finns på  
www.fr2000.se  
 

http://www.fr2000.se/
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Utfärd.dat 

2013-11-04 

Företag 

ELON i Svågertorp AB, Malmö 

Cert nr 

850 

2013-11-25 Kökspunkten i Ängelholm AB, Ängelholm 852 
2013-12-11 Bra Vitvaror Uppsala AB; Uppsala 851 
2014-01-27 Mölndals Tele AB, Mölndal 858 
2014-02-03 Mörebyggen AB, Torsås 862 
2014-02-07 Kinda Busstrafik AB, Rimforsa 861 
2014-02-20 MMBygg Fönsterrenovering AB, Bandhagen 876 

 

  

FR2000-konsulter 
6 konsulter har nu blivit franchisetagare 
och godkända av styrelsen. 
Mer information om respektive konsult 
finns på vår hemsida www.fr2000.se 

 

 

 
Bo Arnesson Christer Sandin 

 
Rune Block Torbjörn Johansson 

 

 
 

 
Lennart Smedjevik Kjell Jansson 

 

 
 
 
 
 

Certifierade företag 
Följande företag är certifierade sedan förra nyhetsbrevet 

 
Konsultutbildning 
Den 6-7 mars kommer 9 nya FR2000- 
konsulter att utbildas i Kalmar. 

 

 

FR2000 på Almedals- 
veckan 

FR2000 kommer att delta under Alme- 

dalsveckan som alltid är välbesökt men i 

år är det naturligtvis extra intressant med 

tanke på valet. 

Almedalsveckan pågår fr.o.m. söndagen 

den 29 juni till söndagen 6 juli. 

Preliminärt har vi bokat in torsdagen den 3 

juli då en debatt med temat Vad ska det 

enskilda småföretaget bidra med för att 

säkerställa Sveriges mål avseende 

miljö? 

Moderator Lennart Ekdal och deltagare i 

debatten är en politiker, förfrågan har gått 

till Gustav Fridolin och Annie Lööf, en re- 

presentant från ett FR2000-certifierat före- 

tag samt en representant från FR2000. 

Mer information om arrangemanget kom- 

mer så snart allt är klart. 
 
 
 
 

FR2000 filmen 
Du hittar filmen på vår hemsida  
www.fr2000.se fliken under media. 

http://www.fr2000.se/
http://www.fr2000.se/
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