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Gör kvalitet till en strategisk fråga! 
Tempot stiger i de dagliga affärerna, kunderna finns bara ett klick bort, 
konkurrensen från den globala omvärlden ökar.  
 
Vi måste öka kompetensen, kommunicera tydligare och skapa ett 
utvecklat arbetssätt. Ha ett ledarskap som inbjuder till dialog.  
 
Ett sätt att tillämpa grunderna i ett aktivt kvalitetsarbete. 
ISO9001 består av 8 ledningsprinciper. Ett framgångsrikt 
ledningssystem bygger på det 8 kvalitetsledningsprinciperna.  
 
Då blir det rätt ordning i husbygget! Ett sådant system är en ypperlig 
plattform för att integrera med andra kravområden som exempelvis 
miljö och arbetsmiljö.  
Läs mera >>>. 
 
Det finns inget krav i standarden om en viss mängd dokument. Det 
svåra är att veta hur företaget går från att veta VAD man skall 
dokumentera och gå till HUR arbetet skall utföras. Läs om nöjda 
kunder. 
 
Minska dramatiskt hysterin kring dokument och koncentrera i stället på 
att skapa ett verktyg som speglar företags arbetssätt. 
 
Alla verksamheter har någon form av ledningssystem, oavsett om man 
kallar det ledningssystem eller inte. Vad är det som bromsar att alla 
medvetna företag har framgångsrika ledningssystem enligt ISO- och 
kundkrav?  
 
Svar:  
 
Det vanligast orsakerna är feltolkning av standard, bristande 
intern kommunikation, överdokumenterat system, systemet är 
inte tillgängligt för alla medarbetare, brist på tid och otydlig 
delegering inom företaget om vem som skall driva systemet.  
 
Behöver ni extern hjälp för att leda ett projekt som utmynnar i ett 
certifieringsbart ledningssystem? Hör av dig på 0708-23 17 22 så bokar 
vi tid för ett personligt möte.  
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http://jan-qvarnstrom-konsult-ab.e-mailing.se/c/59850/0/www.jqkonsult.se/referenser.html
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Vilka är de 8 ledningsprinciperna? 

1. Kundfokus 
2. Ledarskap 
3. Medarbetarnas engagemang 
4. Processinriktning 
5. Systemangreppsätt för ledning 
6. Ständig förbättring 
7. Faktabaserat beslut 
8. Ömsesidiga relationer till leverantörer 

Dessa 8 ledningsprinciper är grunden i ISO9001. Gäller på 
samma sätt över hela världen. Det är med andra ord grunderna för att 
driva ett framgångrikt företag. Ger det några nya funderingar hur dessa 
tillämpas ännu bättre hos er idag?  
 
Finns det någon differens vad som är viktigt i ert företag och hur långt 
ni har kommit i arbetet? Behöver ni extern hjälp för visa på differensen 
i just ditt företag? Gör en intresseanmälan för en GAP-analys på 
info@jqkonsult.se.  

 

Vi hjälper er att leda ert projekt. 

• Vi hjälper er att leda ett projekt som utmynnar i ett 
certifieringsbart ledningssystem som bygger på grunder i 
professionellt kvalitetsarbete. 

• Vi hjälper er skapa ett system som tillfredsställer ISO- och 
kundkrav så att ni säkrar arbetssätt och kompentens. 

• Vi ser till att den projektplan som ni har beslutat. 

Ring 0708-23 17 22 så besvarar vi era frågor.  
Profil på Linked In. Klicka här.  

 

 

 

 
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 
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