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Bättre, enklare och tydligare  – äntligen!

FR2000 

FR2000 är till för företag som vill arbeta med ständig förbättring på ett handfast och 

okomplicerat sätt. Standarden är helt oberoende av bransch och fokus ligger på processer 

som stöder det certifierade företagets affär.  

Idag finns drygt 470 företag inom alla delar av näringslivet som har en certifiering enligt 

FR2000. Förutom de traditionella områdena kvalitet och miljö, så omfattar FR2000 även 

arbetsmiljö, kompetensförsörjning, brandskydd och socialt ansvarstagande. 

Nya FR2000:2017 En fullvärdig certifiering för alla 

1 mars publicerades en ny utgåva av ledningssystemet FR2000. Den nya utgåvan är både 

starkare och enklare att arbeta med, och den säkrar överensstämmelse med motsvarande 

ISO-standarder. I över två decennier har FR2000 

varit ett alternativ till de mer tids- och 

kostnadskrävande ISO-systemen, särskilt för 

mindre och medelstora företag. För många av 

dessa har FR2000-certifieringen också visat sig 

vara en viktig konkurrensfaktor i kampen om 

kunderna. 

De områden som utvecklats är i första hand 

avsnitten om ledningsfunktionen, 

ledningssystemets omfattning samt riskhantering. 

Även styrning och kontroll av olika processer samt kommunikation berörs. 

 Uppdateringen har gjorts för att säkra följsamhet gentemot ISO 9001 och ISO 14001 där 

nya versioner publicerades i slutet av 2015. FR2000 kommer alltså att i ännu högre grad 

vara en fullvärdig standard för certifiering av ledningssystem. 
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Övergångsregler till Nya FR2000:2017 

Själva övergången till Nya FR2000:2017 får man göra, enligt det regelverk som tagits fram, 
i samband med uppföljande revision eller vid förnyelse revision. Genomförs övergången vid 
en uppföljande revision tillämpas omfattning som vid en förnyelse revision.  

Företag som blivit certifierade före den 2018-03-01 skall senast 2019-02-28 uppfylla kraven 
i denna utgåva av FR2000.  

För företag som certifierats efter den 2018-03-01 gäller denna utgåva.  
Certifikat enligt FR2000 daterad 2013-01-01 utgåva 2 upphör att gälla 2019-02-28. 

Vår ambition är att denna uppgraderingsprocess skall bli så smidig och tydlig som möjligt 
för alla parter. Men det är givetvis bra om ni så snart som möjligt börjar se över vad dessa 
förändringar betyder för er genom förslagsvis en gap-analys. Denna kan ni genomföra 
själva men vi finns redo om ni exempelvis 
skulle vilja komplettera med en gap-analys från 
oss. Kontakta oss om intresse finns för detta. 
Givetvis ska ni även passa på att prata med er 
revisor under kommande revisioner. 

Som vanligt är det bara att höra av sig till 
någon av oss om det skulle vara något som ni 
funderar på.  

Utbildningar i Nya FR2000:2017 

Under våren kommer Qvalify hålla ett antal öppna utbildningar i förändringarna i Nya 
FR2000. Gå gärna in på deras hemsida för att läsa mer och anmäla er. 
http://www.qvalify.se/kurs/fr2000_2017  

Nya begrepp som är bra att känna till 

I samband med att den nya utgåvan tagits fram har Rådet för FR2000 beslutat om 
förändrade begrepp som kan vara bra att känna till.  

Det är egentligen tre begrepp som har förändrats: 

- Initialrevision heter numer Certifieringsrevision 

- Tillämpningsrevision heter numer Uppföljande revision 

- Omrevision heter numer Förnyelserevision.  

 

Viktigt att veta är det bara är själva ordet som har förändrats. Med andra ord inte själva 

innebörden av begreppen. 

http://www.qvalify.se/kurs/fr2000_2017
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Ett starkare varumärke 

Som du säkert lägger märke till har FR2000 fått en rejäl ansiktslyftning. Ny logotyp, ny 
grafisk profil och en helt ny webbplats med enklare navigering och responsiv design. 

Målet är att göra varumärket FR2000 attraktivare, både för de certifierade företagen men 
också för deras kunder. 

Förnyelsen av FR2000 är samtidigt inte bara på ytan. Samtidigt med den uppdaterade 
profilen lanserar vi även en uppdaterad version av standarden FR2000. 

FR2000:2017 är nu tydligare och enklare att följa och den täcker ännu fler områden. Vi har 
också gjort all information kring standaren mer lättillgänglig och modern i utförandet. 
FR2000 har kort sagt blivit ännu bättre och kommer i ännu högre grad vara en fullvärdig 
standard för certifiering av ledningssystem. 

Nya Certifikat  

Givetvis kommer ni att få nya certifikat med den nya profilen. Dessa håller just nu på att 
produceras och de kommer att skickas ut under vecka 11-12. Ni kommer även att få ett 
nytt certifieringsmärke i form av klistermärke som ni mer än gärna får sätta på er 
företagsbil eller varför inte vid entrén. Skulle ni önska fler av dessa är det bara att höra av 
sig till oss så fixar vi det.  

Någon vecka efter att ni fått ert fysiska certifikat kommer ni att få ett mail där ni får 

certifikat och certifieringsmärke digitalt så att ni exempelvis kan uppdatera era hemsidor. 

 


