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Tips 1: Investeringen skall ge 
resultat? 

Ledningssystem vad betyder det egentligen? Vilken nytta 
har vi av det? Båda uttrycken ledning och system är 
abstrakta begrepp.  
 
Vi förklarar för våra uppdragsgivare att det är ett 
styrsystem för företaget eller att vi bygger upp en 
instruktionsbok med ett enkelt och lättförståligt 
uttryckssätt. Läs mer www.jqkonsult.se  
 
Vi erbjuder er hjälp med att ta ett nytt grepp på 
Lednings genomgång, utbildning av internrevisorer, 
driva förändringsprojekt, utbildning i Quality 
Management eller utveckla sättet att bygga in mätning i 
nytt eller gammalt system? Eller anpassa strukturen i 
systemet efter ert arbetssätt och inte efter standardens 
struktur. Det gäller att praktisera standarden i den 
egna organisationen. 
 
Hur har brist- eller strulkostnaden utvecklats i 
förhållande till fakturering? Ring 0708-23 17 22 för att 
boka tid för kostnadsfritt personligt möte. 
 

 

Tips 2: Beställ en GAP-analys 

 
Kvalitetsstandarden består av 8 ledningsprinciper. Vi du 
ha en aktuell avstämning hur långt ni din organisation 



har kommit i kvalitetsarbetet? Vi utför en komplett 
GAP-analys för 4.900:-. 
 
Vi utför och presenterar en GAP-analys där vi jämför 
svaren vad är viktigt för vårt företag och hur långt 
har vi kommit.  
 
Du får beslutunderlag för hur ni skall satsa vidare! 
 
Gör intresseanmälan till jan@jqkonsult.se  

 

Tips 3: Varför inte fråga kunden? 

Vi erbjuder att genomföra en webbaserad 
undersökning med frågor till kund eller personal eller 
leverantör. Vi medverkar i hela processen från 
frågeurval, frågeformulering, designa enkät, distribuera 
enkät och presentera en rårapport vid personligt möte.   
 
Du får ett samlat gruppsvar som blir beslutsunderlag för 
era nya förbättringsprojekt. 
 
Prisexempel: > 100 kunder 14.500:-.  
 
Gör intresseanmälan till jan@jqkonsult.se 
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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 

 


