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Under Entreprenörföretagens Branschdag den 
19 maj i Konsert & Kongress, Linköping, 
ökades ytterligare kännedomen om FR2000. 
Främst genom Jan Weinfors försorg.
– Jag diskuterade ledningssystem med många 
företag under dagen, säger Weinfors på Learn 
for The Future och som har jobbat med 
FR2000 i fem år vid det här laget. Resultatet av 
dagen blev några företag som jag nu jobbar 
med. Ett av dem är redan kontrakterat.
I sammanhanget kan det vara intressant att veta 
att man nu snickrar på idéer om ramavtal för 
företag i de branscher Entreprenörföretagen 
omfattar, nämligen verkstads- och plåtindustri.
– Vi har tidigare ramavtal för 
dentallaboriatorier, skorstensfejarmästare och 
trafikskolor. Att få liknande uppgörelser för 
verkstad och plåt vore naturligtvis en stor 
fördel, inte minst för medlemsföretagen. Bland 
annat är det ekonomiskt fördelaktigt, eftersom 
de genast gör en initial besparing på 20 000 
kronor, jämfört med icke medlemmar.
För exempelvis skorstensfejarmästarna har 
ramavtalet inneburit att branschförbundet nått 
målet med att implementera FR2000 hos 
mellan 30 och 40 procent av de runt 100 
potentiellt aktuella medlemsföretagen (av totalt 
300). Idag, tre år senare, har 60 företag 
FR2000 och målet är alltså med råge nått.
– Vi måste få in fler företag, konstaterar Jan 
Weinfors. För att FR2000 ska leva, måste vi i 
princip fördubbla antaloet företag som 
använder systemet inom de få närmaste åren. 
Idag är omkring 400 företag certifierade.
Det är en tuff uppgift, om än inte omöjlig. 

Det handlar i väldigt stor utsträckning om 
att göra systemet känt som ett system 
likvärdigt med ISO – men med flera 
fördelar för mindre och medelstora 
företag. Steget till att sedan sälja in 
FR2000 är enklare.
– Nio av tio företagare jag pratar med vet 
inte vad FR2000 är, säger Weinfors.
– När de väl är informerade om systemet 
framstår det för väldigt många som det 
självklara valet.
– Ett av de företag jag mötte på 
Branschdagen stod just i begrepp att 
införa ISO-systemet. De kände inte till 
FR2000. Men efter vår kontakt var det 
självklart att välja FR2000.
Vikten av att föra ut FR2000, att göra 
företag medvetna om att det över huvud 
taget finns, är alltså väldigt tydligt. Och 
det gäller inte bara företagen själva, utan 
kanske i ännu större utsträckning 
beställaren. I en tid då allt fler ställer krav 
på leverantörer att vara certifierade är det 
viktigt att de också känner till att det 
finns alternativ till ISO – och att det 
också smäller lika högt.
– Många beställare är kommuner och 
landsting och i allt större utsträckning 
vässar dessa kraven på 
verksamhetssystem från bör-krav till 
skall-krav.
”Vi ska ha ISO, för det känner alla till”, 
är alltså ett argument som ska – och 
måste – bekämpas genom information 
om FR2000. Att det finns och att det har 
klara fördelar, i synnerhet för små och 
medelstora företag.
Branschdagen innebar alltså ett steg 
framåt i den strävan. Ytterligare ett antal 
företag känner nu till FR2000! 
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Miljönyttigt

Vi vill puffa för Svenskt Näringslivs 
miljönyttiga sajt miljonytta.se, en del av 
projektet Miljönytta, som startades 2008.
Hemsidan presenterar produkter och tjänster 
som minskar belastningen på miljön vid 
användande av ny teknik jämfört med om 
gammal teknik används. Det rör sig både om 
existerande produkter och tjänster – sådana 
som redan finns på marknaden, nya – sådant 
som just lanserats eller är på gång ut på 
marknaden, och framtida – sådant som ännu 
bara finns på idé- eller utvecklingsstadiet.
En av de fina sakerna i kråksången är att man 
via hemsidan kan nominera produkter och 
tjänster och omkring fyra “miljönyttor” 
presenteras varje månad och vid det här laget 
finns över hundra artiklar på sidan. Här har du 
alltså möjlighet att medverka till en 
miljönyttigare värld med egna idéer, produkter 
och tjänster.
Hemsidan finns på både svenska och engelska, 
och sedan bara några veckor också på 
mandarin(!).
Ta en titt på www.miljonytta.se!

Certifierade företag 2011 

Följande företag är certifierade hittills under 2011:

2011-02-09 – S:t Eriksplans Lås AB, Stockholm
2011-03-01 – Låssmeden i Norrköping AB, Norrköping
2011-03-18 – Bysmeden Lås AB, Stockholm
2011-03-16 – SN Sotning AB, Vilhelmina
2011-03-18 – Smärtkliniken i Umeå/Eques Indolor AB, Skellefteå
2011-03-24 – Tolkförmedlingen Borlänge Kommun, Borlänge
2011-04-01 – Lundin & Johansson Bygg Team AB, Arboga
2011-03-25 – Doc Care AB, Stockholm
2011-04-08 – Låskompetens AB, Åkersberga
2011-04-18 – Tandia Laboratoriet AB, Malmö
2011-05-05 – Sotningsväsendet i Gävle AB, Gävle

http://www.miljonytta.se/


Sprid budskapet!

För att vi ska kunna sprida kännedomen om FR2000 behöver vi alla vara med!
Tänk på att det finns materiel som ni kostnadsfritt kan beställa från kansliet. Allt ifrån 
offertmappar till klisterdekaler till era bilar.
Vi sprider kunskapen på olika sätt genom att bearbeta större organisationer och kommuner 
men vi tar gärna emot tips på aktörer som du anser att vi ska bearbeta.

Du är vår bästa reklampelare!
Men Du är kanske den allra viktigaste ambassadören, Du som vet hur systemet fungerar i 
företaget, vilka fördelar det har och hur det förenklar arbetet i vardagen. 
Ingen kan bättre göra reklam för FR2000 än Du. 
Så hjälp oss upplysa alla andra, de som fortfarande har den goda erfarenheten att förstå 
FR2000 framför sig.

Sprid budskapet!

FR2000 kansli i Stockholm!
Från och med den 1 februari 2010 finns vårt kansli på 
Årstaängsvägen 19 C 4 tr i Marievik/Liljeholmen, 117 43 Stockholm.

Postadress:
FR2000 
Box 47235
100 74 STOCKHOLM

Telefon vx: 08-762 75 85
Fax: 08-720 01 90
E-post: info@fr2000.se
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