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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 en mängd 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. 

 

SILF - Supply Chain Outlook 2017 

Detta är en mötesplats som FR2000 årligen 
närvarar vid och så även i år. Vi fick möjlighet 
att påverka inköpare på ett bra sätt och vi hade 
många intressanta diskussioner med ett flertal 
organisationer. Sammantaget kan man säga att 
vi fick mycket positiva kommentarer kring bolag 
som är certifierade enligt FR2000 vilket givetvis 
är mycket trevligt.  Dagen genomfördes på 
Grand Hotell i Stockholm och vi ser redan fram 
emot nästa års träff.  

SILF-Sveriges inköpsledare & 
logistikförbund 
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Kvalitetsmässan: 

Kvalitetsmässan gick i år av stapeln den 14-16 november i Göteborg. Kvalitetsmässan är 
ett utmärkt tillfälle för FR2000 att träffa främst offentliga inköpare vilket vi också gjorde. 
Under dessa dagar fick vi möjlighet till många 
intressanta samtal och möten. Placeringen på vår 
monter var även sådan att alla passerade oss och 
på så sätt har vi garanterat ökat kännedomen om 
FR2000.   

 

 

 

Plåt & Ventföretagen – Minimässa i Jönköping 

FR2000 fanns med som mässutställare under Plåt & Ventföretagens minimässa i Jönköping 
den 28 september. Vi fick där möjlighet att träffa ett flertal företag från branschen och 
stärkte därmed kännedomen om FR2000. En bra och lyckad dag. 
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FR2000 – Filmer 
Under hösten har vi arbetat med att ta fram filmer som beskriver FR2000 på ett bra sätt. 
Dessa är nu klara och ligger uppe på vår hemsida vilket ni gärna får länka till. Det finns 
många bra användningsområden för dessa som vi ser det. Varför inte lägga upp dem på 
er hemsida där ni också kan beskriva ert eget ledningssystem och att ni är certifierade 
enligt FR2000. Skicka med länken i anbud?! Hur som helst får ni gärna gå in och titta. 

 

 

 
 

Klicka här för: FR2000 på 1 minut Klicka här för: Revisorn om fördelarna 

Uppgradering enligt nya FR2000-2017 
Som ni säkert redan känner till så har det under våren 2017 utkommit en ny utgåva av 
FR2000.  

Övergång till FR2000:2017 kan genomföras i samband 
med uppföljande revision eller vid förnyelserevision. 
Genomförs övergången vid en uppföljande revision 
tillämpas omfattning som vid en förnyelse revision. 
Dock måste övergångsrevisionen vara genomförd och 
stängd senast 2019-02-28 för FR2000:2017. Om så 
inte är fallet står man certifikatslös.  

Vi ber er därför att ge oss ett besked så snart ni avser att genomföra en 
uppgraderingsrevision så att vi skall kunna planera för denna revision på bästa sätt. Maila 
oss gärna på fr2000planering@qvalify.se.  

Givetvis kommer vi att fråga er igen när det närmar sig just er ordinarie revision. Detta 
kommer ske via ett mail direkt till er kontaktperson några månader innan revisionen.   

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. 

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

https://www.youtube.com/embed/8s8-fua4868?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/f8I43dB4wD4?autoplay=1
mailto:fr2000planering@qvalify.se
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QVINTUS – ett digitalt system för FR2000 
 

Under sommaren har den digitala lösningen för ledningssystem – Qvintus – färdigställts 
och pilottester genomförts hos riktiga företag. Syftet med Qvintus är att erbjuda företag 
ett modernt digitalt stöd i sitt arbete med FR2000 samt att samla all information som har 
med ledningssystem att göra på ett och samma ställe. Qvintus kommer under våren att 
erbjudas till alla företag som arbetar med FR2000, vi håller er uppdaterade! 

Äntligen har vi funnit ett digitalt system som möjliggör att du som användare kan skriva 
alla dina rapporter, avvikelser, protokoll etc. digitalt. Du kan även beskriva dina processer 
digitalt och respektive process är klickbar vilket gör att du kommer direkt till den rutin och 
blankett som är aktuell. Vi tror att detta kommer att bli ytterligare ett steg som gör att du 
som användare får det enklare i din vardag. 

 

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 att identifiera brister/luckor mot den nya utgåvan, en så 
kallad GAP-analys. Denna kan ni genomföra själva men vi finns redo om ni exempelvis 
skulle vilja komplettera med en 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. 
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Nya företag som är certifierade enligt FR2000 under 2017 
 
Masterservice Riv & Sanering i Göteborg AB Göteborg 
Mattias Markanläggning AB Rävlanda 
Öviks Sotningsdistrikt AB Örnsköldsvik 
Östhammars Sotningsdistrikt AB Österbybruk 
CH:s Isolering & Plåtslageri AB Kimstad 
Dental Syd Service AB Malmö 
Malung-Sälen Sotning & Ventilation AB Lima 
PD Miljövårdsservice AB Uppsala 
MZ Plåt AB Stockholm 
RKV-Köp Rationella Kontors Varuköp KB Borås 
Rovent AB Norrköping 
Stima Hushållsmaskiner AB Segeltorp 
Norrvidinge Lastbilscentral AB Helsingborg 
MikronMed AB Kristianstad 
Trädgårdsmästare Hallblom AB Uppsala 
Nordic Medical Manufacturing AB Forsheda 
Nefertiti Fastighets AB Örebro 
Torpa Ventilation & Brandskyddskontroll AB Jönköping 
Energi VVS Teknik i Norden AB Örkelljunga 
Harry Carlsson Hushållsmaskiner AB Visby 
Friggahuset Byggförsäljning AB Kållered 
Anderssons Maskingrävning i Hyssna AB Hyssna 

Styrelsen för FR2000 ek. för. 
Styrelsen består nu av: 

Thomas Dahlberg, Ordförande   
Roy P Dahlgren, Ledamot  (SLR) 
Lars Anderman, Ledamot  (Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund) 
Caroline Balkstedt, Ledamot (Tolkservicerådet) 
Mathias Mellgren, Ledamot (Företagarna) 
Björn Uppfeldt, Ledamot  (Mekaniska Verkstädernas Riksförbund) 
Jimmy Sander, Ledamot  (Elon) 
Lars Svedje, Adjungerad  (Qvalify) 
Peter Landin, Adjungerad  (Qvalify) 

Skulle ni ha några frågor eller funderingar är ni välkomna att 
höra av er till Thomas Dahlberg, Ordförande. 
(thomas.dahlberg@fr2000.se) 

https://qvalify.sharepoint.com/ledning/Delade%20dokument/FR2000%20Peter/Nyhetsbrev/2017/thomas.dahlberg@fr2000.se
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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. 

 

FR2000 2017 
Under 2017 har det hänt otroligt mycket med FR2000 vilket har varit både spännande, 
utmanande och roligt. Inte bara att vi har bytt profil med allt vad det innebär men ny 
hemsida, logotyp, kommunikationsmaterial etc utan vi har även uppgraderat standarden 
till att harmonisera mer med samtiden vilket har varit både nyttigt och spännande.  

Nu börjar det nalkas mot jul och vi 
börjar blicka fram emot 2018 vilket 
kommer bli ett spännande år för 
FR2000. Vi har mycket planerat men 
ber om att få återkomma med det 
under början av nästa år.  

Med det sagt tackar vi för året som 
gott och passar på att önska alla en 
riktigt härlig julhelg och ett gott nytt 
2018. 
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Korsreferenslista att använda vid granskning av eget system mot FR2000:2017 

Översättning mellan FR2000:2017 och FR2000:2013 

 Version 

FR2000:2017  

Version 

FR2000:2013 

Egna kommentarer: 

Jämför ert egna system mot de nya kraven och 
dokumentera brist. 

1 Ledningen 1  

1.1 Affärsidé 1.1  

1.2 Policy 1.2  

1.3 Mål 1.3  

1.4 Ledningssystemet och dess 
processer 

1.7  

1.4.1 Dokumenterad information 7.1, 7.2, 7.3  

1.5 Hantering av risker och 
möjligheter 

1.8, NY  

1.6 Lagar och andra krav 1.4  

1.7 Organisation, ansvar och 
befogenheter 

1.5  

1.8 Kompetens 1.10  

1.9 Kommunikation NY  

1.10 Arbetsmiljö 1.12.1  

1.11 Miljö 1.12.14  

1.12 Brandskydd 1.12.2  

1.13 Beredskap och agerande vid 
nödläge 

1.12.3  

1.14 Säkerhet 7.4  

1.15 Förbättring 1.9  

1.15.1 Förbättringsarbete 1.9.1  

1.15.2 Avvikelser och korrigerande 
åtgärd 

1.9.2  

1.16 Internrevision 1.11  

1.17  Ledningens genomgång 1.6  

2 Marknadsföring och 
försäljning 

2  

2.1 Styrning av marknadsföring 
och försäljning 

2.1  

2.2 Förfrågningar och offerter 2.2  
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 Version 

FR2000:2017  

Version 

FR2000:2013 

Egna kommentarer: 

Jämför ert egna system mot de nya kraven och 
dokumentera brist. 

2.3 Order och 
ordererkännanden 

2.3  

2.4 Kundtillfredsställelse 2.5  

3 Produktutveckling 3  

3.1 Krav på varor och tjänster 3.1  

3.2 Styrning av utveckling av 
varor och tjänster 

3.2  

4 Inköp av varor och tjänster 4  

4.1 Styrning och kontroll av 
inköp 

4.1  

4.2 Bedömning och värdering av 
leverantörer 

4.2  

4.3 Mottagningskontroll 4.3  

4.4 Lagerhantering 4.4  

4.5 Kunders egendom 4.5  

5 Produktion och leverans 5 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 
5.6, 5.8 

 

    

6 Arbete på extern plats 6 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 
6.6 

 

 


