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Erbjudande nr 1: Huvudsak eller huvudvärk? 
Det finns många företag och organisationer som kämpar med 
verksamhetssystem enbart för att upprätthålla ett certifikat. Är det 
verkligen så idag? 
 
Om skälet är ett annat är det är lätt att utveckla och digitalisera ett 
befintligt system! Och få ett verktyg att öka lönsamheten. 
 
Det är inte krångligt att idag konstruera ett helt företagsanspassat 
verksamhetssystem som som följer kund- och ISO-krav. 
 
Men det är en konst att skapa ett system som blir ett styrsystem för 
företaget! Det gäller att börja i rätt ända från början, inte 
överdokumentera och inte måla in sig i olika hörn. 
 
Det gäller att fatta ett antal beslut som besvarar frågorna: 
 
Varför? Det gäller att veta varför ni skall skapa och ha ett 
certifieringsbart system.  
         
När? När skall vi starta projektet och när skall vi gå imål och vara 
färdiga. 
 
Hur? Hur skall det färdiga systemet vara tillgängligt för våra 
medarbetare? 
 
Vad? Vad skall visa i vårt generella system och vad skall vi hänvisa till i 
detaljsystem? Peka mot i detaljmappar eller detaljpärmar. Ett helt 
digitalt system i ert intranät?   
  
Vi rekommender att systemet får ett projektnamn som speglar framtid 
och utveckling.  Varför inte "Vårt arbetssätt"? 
 
Bygg in mätbarhet i systemet. Hur utvecklas strulkostnaden mot 
faktureringen?  
 
Vill att systemet enbart skall vara presenterat i digital form i ställer 
för i pappersformat? Vi visar att det inte behövs något separat 
dokumenthanteringssystem.  Det viktiga är att systemet är tillgängligt 
för alla medarbetare. Tillgängligheten skapar delaktighet! 
 
Vi hjälper att skapa ett certifieringsbart verksamhetssystem som öppnar 
nya marknader, kommer åt nya kunder och säkrar arbetssättet!  
 
Ring 0708-23 17 22 eller maila  jan@jqkonsult.se och ge förslag på tid 
för personligt möte. 



 

Erbjudande nr 2: Har ni kundfokus? 
Alla medarbetare skall styra mot kundens behov och förväntan!  
 
När gjorde ni en kundundersökning senast?  
 
Vill ni komma förbättringsområden och komma åt dolda kostnader? 
 
Vi hjälper er att få ett professionellt gruppsvar från era kunder. En 
webbaserad enkät är ett effektivt sätt att samla in och sammanställa 
information och ta fram beslutsunderlag.      
 
Vi jobbar i ett modernt och effektivt enkätverktyg?   
 
Vill du ha ett gruppsvar från dina kunder, dina medarbetare eller dina 
leverantörer? 
 
Maila info@jqkonsult.se så ringer vi upp och besvarar dina frågor.         

 

Erbjudande nr 3: Ta nästa steg! 
Har ni identifierat förbättringsområden i ert arbetssätt.  Men ni vill inte 
eller har tid att genomför det grundläggande projektarbetet?  
 
Vi rycker ut och ger draghjälp i förändringsprocessen.  
 
Vi ger en ofärgad och neutral draghjälp som gör att ni kan genomföra 
det som i redan har beslutat i ledningsgruppen.  
 
Ta nästa trappsteg i företagets utveckling!  

 

 

Jan Qvarnström Konsult AB  
Ljungstigen 16  • 144 33  RÖNNINGE  

jan@jqkonsult.se   http://www.jqkonsult.se 
    0708-23 17 22 

Nästa Nyhetsbrev kommer v 45.   

 
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 
 
 


