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Ledningssystemet skall vara ett 
dynamiskt stöd! 
 
Alla verksamheter har någon form av ledningssystem, 
oavsett om man kallar det för ledningssystem eller inte. 
Ett ledningssystem som bygger som bygger på  8 
ledningsprinciper i dagens ISO 9001:2008 ger en 
struktur och förutsättningar för att kunna leda 
verksamheten på ett effektivt och systematiskt sätt.  
  

• Vet du att 9001-standarden bygger på vad 
man genom åren sett vara "best practice" 
från företag som är framgångsrika? 

 
Dagens ISO 9001 behöver anpassas så den stödjer 
dagens affärsutveckling. Dagens standard är i grunden 
15 år gammal och speglar dåtiden ledarskap! 
 
Det kommer ut en ny utgåva av ISO9001 (prel. 
sept) och ISO14001 (prel. juni) under 2015.  

• Ledningens roll lyfts fram tydligare.  
• Förtydliga att ägarskapet av kvalitetsarbetet 

tillhör ledningen. 
• Anpassa verksamheten till snabba förändringar i 

omvärlden. 
• Se till att kvalitetsarbetet blir en strategisk 

ägarfråga 
• Arbeta med riskhantering. 

 

http://jan-qvarnstrom-konsult-ab.e-mailing.se/84762/0/Management-i-fokus?click


Vi är specialist på att hjälpa företag och 
organisationer fram till ett certifieringsbart 
ledningssystem. Läs mer om genomförda 
kunduppdrag. 
  
Vill du som styrelseordförande, ledamot i styrelse eller 
ledningsgrupp, vd veta om kommande ändringar och 
möjligheter i nya 9001 och 14001? 
 
Ring 0708-23 17 22 maila jan@jqkonsult.se så 
kommer jag och berättar mera. Nu är det en 
gyllene chans att vitalisera ledningssystemet.  

 

Använd internrevisionen som ett 
förbättringsverktyg! 
Behöver ni ta ett nytt grepp kring internrevisionen i ert 
ledningssystem? Jag planerar, genomför och 
dokumenterar internrevisionen så att det blir ett 
beslutsunderlag för ledningen. 
 
Vill du ha hjälp med att genomföra en internrevison 
enligt er rutin och ISO-krav? Ring eller mail med förslag 
på tid för ett personligt möte. 

 

Har ni ett ISO-system som styr och 
leder vardagen? 

• Behöver ni få ett nytänk, förnyelse och 
vitalisering av ert ledningssystem? 

• Vill du som vd eller annan medlem i 
ledningsgrupp att anpassad 
utbildning/information om nya 9001:2015 
och 14001:2015 och vad det innebär för ert 
företag? 

• Jag kommer gärna över en kopp kaffe och 
berättar mera. 

 

Vi hjälper er att få svar på era 
frågor! 
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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 
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