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Information med anledning av 

Creator kvalitetssäkring AB:s 

nyhetsbrev! 
 
Med anledning av att Creator har skickat 

ut ett nyhetsbrev där man beskriver 

FR2000 på ett mycket ofördelaktigt och 

missvisande sätt, vill vi informera om 

följande: 

 
FR2000 är inget komplement och har 

heller aldrig varit något komplement till 

ISO. FR2000 är uppbyggt efter ISO 9001 

och 14001, och vi har gjort systemet 

processorienterat och beskrivit det som en 

orders väg genom företaget vilket gör det 

mer pedagogiskt och enkelt att införa . 

Den andra stora fördelen med FR2000 är 

att det är ett komplett system som 

innehåller förutom kvalitet och miljö även 

det systematiska arbetsmiljö- och 

brandskyddsarbetet som är ett lagkrav. 

 

FR2000 har ambitionen att inte vara 

konsultdrivande och därför har vi tagit 

fram hjälpmedlet ”Nyckeln till framgång 

med FR2000 Verksamhetsledning” och där 

vi fått en mycket positiv recension i 

senaste numret av tidningen 

Kvalitetsmagasinet. Här har professor 

Bengt Klefsjö recenserat boken. 

 

Systematiskt brandskyddsarbete. 
 

Creator AB skriver i sitt nyhetsbrev att de 

kan hjälpa till med systematiskt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brandskyddsarbete men det nämns 

ingenting om det systematiska 

arbetsmiljöarbetet vilket också är ett 

lagkrav likadant som brandskyddsarbetet. 

Dessa två lagkrav måste alla företag 

implementera i sin verksamhet vilket vi 

nämnt görs i FR2000. 

 

FR2000 till ISO 
 

Vidare säger Creator AB i sitt nyhetsbrev 

att de tagit fram ett paket där FR2000-

certifierade företag till en kostnad av 

12000 kr kan få hjälp att anpassa sitt 

system mot ISO-standarderna. Eftersom 

FR2000 tolkar ISO-standarderna kan ett 

företag när som helst certifiera sig mot ISO 

utan någon hjälp av någon konsult. 

Företaget behöver bara kalla till revision 

av ett ackrediterat certifieringsorgan.  

 

FR2000  
 

FR2000 har förutom de ovan nämnda 

fördelarna att vi ständigt håller på och 

utvecklar hjälpmedel till att införa systemet 

samt att våra handledare (certifierade 

konsulter) hålls informerade och ges 

utbildning i systemet vilket garanterar en 

hållbar utveckling. 

 

Rättsliga åtgärder 

 

Vi har nu överlämnat Creators nyhetsbrev 

till vårt juridiska ombud varvid vi 

överväger att vidtaga rättsliga åtgärder. 

 


