
Om du har problem med att läsa detta mail, klicka här för en webbversion. 
 

   

JQK Nyhetsbrev nr 3
Tisdag den 13 april 2010

"Vi gör det svåra enkelt!"

 

 

 

 

Bakgrund:  
 
"Tre ben bär upp i huvudsak upp Jan Qvarnströms bolag:  
 
konsulting,  
utbildning och  
enkätundersökningar.  
 
Tre ben som alla har som syfte att mejsla fram ett företags mindre starka, 
ineffektiva eller icke normmässiga sidor, göra ledning och de anställda 
medvetna om vad som bör göras och se till att allas kunskapsnivå höjs för att 
förändringen ska bli möjlig i praktiken."  
 
Vi jobbar enligt mottot: "Låt fel blir rätt och mät i pengar!" 
 
Låter det enkelt?" Vi kan fungera som bollplank till dig och ditt företag. Ring 
0708-23 17 22 och boka tid för personligt möte.  

 

Erbjudande 1: Vi hjälper till att göra det svåra enkelt! 
 
Grundtanken med ett verksamhetssystem enligt ISO- och kundkrav är att säkra 
arbetssättet, jobba med kundfokus och kommer åt förbättringsområden. 
Dessutom lägga mindre tid på processkartläggningar och lägga mer tid på att 
systemet blir tillgängligt för alla i företaget. Det leder till en samsyn i företaget 
och en stark delaktighetskultur som utvecklar företaget.  
 
Tidningen Konsult har i senaste utgåvan nr 2 2010 intervjuat Jan 
Qvarnström under temat att göra det svåra enkelt. Läs mer http://jan-
qvarnstrom-konsult-ab.e-
mailing.se/c/19196/0/www.jqkonsult.se/pdf/2PRJQKONSULT100401
.pdf  
 
Vill du ha 1 timmes kostnadsfri genomgång av din verksamhet? Maila ditt förslag 
på dag/tid till jan@jqjkonsult.se  

 

 

Erbjudande 2: Säkra och utveckla 
inköpsprocessen!  
 
Vi erbjuder att genomlysa er inköpsverksverksamhet. Inköp är ett företags 
största kostnadspost. Har ni rätt resurs på rätt inköpsområde?  
 
Är alla kostnadsposter i form av varor och tjänster konkurrensutsatta minst en 
gång per år?  Läs mer här  



 

 

Erbjudande 3: Vi levererar svaren på era frågor!  

Vi hjälper er att ställa frågor som är kopplat till en kund- och 
personalundersökning. Vi ställer frågorna med kundens ögon. Vad tycker 
kunden och den egna personalen om motsvarande frågor? Vi hjälper till att 
ställa frågorna och få svaren. Svaren kan sedan vara underlag till era 
förbättringsprojekt. 
 
Vi hjälper er med hela undersökningsprocessen från syfte och 
frågeformulering till design av webbaserad enkät, distribution, insamling, 
sammanställning och analys, avrapportering hos er och förslag till åtgärder.  
 
Vill du ha offert? Maila till jan@jqkonsult.se antal kunder och personal som 
skall tillfrågas. Vi har produktifierat våra tjänster och ger er ett fast pris för 
uppdraget. 

 

 
Jan Qvarnström Konsult AB  

Ljungstigen 16   144 33 RÖNNINGE  
jan@jqkonsult.se   http://www.jqkonsult.se   0708-23 17 22  

 

 
Det här är ett meddelande från Jan Qvarnström Konsult AB. Vi hoppas att den här kommunikationen är välkommen. 

Om du inte vill få mer information från oss i framtiden, så kan du avregistrera dig här 
 
 


