
FR2000:2017 – LEDNINGSSYSTEM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

FR2000 ger dig fler och bättre affärer



’’En certifiering är inget man  
bara köper. Man jobbar med det 
och ser till att det anpassas till 
företaget – inte tvärtom.”

Ronny Jenssen, ägare och vd 
Göteborgs Förenade Plåtslageri AB

’’FR2000 ger också mindre företag 
möjlighet att vara med i offentliga 
upphandlingar, där det ofta krävs 
att leverantören har ett certifierat 
ledningssystem.”

Thomas Dahlberg, ordförande
FR2000 i Sverige ekonomisk förening

Ordning och reda utan krångel

FR2000 är utformat för att små och medelstora 
företag på ett tydligt och enkelt sätt ska kunna 
certifiera sin verksamhet. Standarden baseras 
på de dominerande internationella och svenska 
standarder som tillämpas, men är integrerad så 
att ditt företag får ett heltäckande certifikat.

FR2000 är ett enkelt och rejält sätt att ge ditt 
företag en fullvärdig certifiering. Men det all-
ra viktigaste är att du och dina medarbetare 
kommer att få mer gjort samtidigt som ni får 
nöjdare kunder. Välkommen att bekanta dig 
med FR2000.



Detta är FR2000

FR2000 är en standard för hur ett företags led-
ningssystem kan byggas upp. Låter det krångligt? 
Sanningen är att det faktiskt är precis tvärtom. 
Det är i grund och botten en arbetsbeskrivning 
som hjälper dig med  struktur och enhetlighet i 
styrningen av företaget. Med en enkel och logisk 
uppbyggnad kan ett ledningssystem ge dig mer 
tid – i stället för mer administration.

FR2000 är unikt på två sätt. Dels är det anpas-
sat för små och medelstora företag, dels är det 
ett integrerat system för certifiering av inte bara 
kvalitet utan alla de områden där en certifiering 

stöder din affär och din konkurrenskraft. FR2000 
ger ditt företag enkla processer för, och en certi-
fiering av, hur ni arbetar med:

• KVALITET

• MILJÖ

• ARBETSMILJÖ

• BRANDSKYDD

• KOMPETENS

Och eftersom allt är integrerat i ett system blir 
hanteringen mycket enklare, både för dig och för 
dina kunder.

Detta är FR2000



Så blir du certifierad

Att certifiera företaget enligt FR2000 är enkelt.
Det som krävs är att de rutiner du har finns do-
kumenterade enligt en klar och tydlig struktur. 
Det är det som är grunden i ditt ledningssys-
tem. Om du inte vill göra det själv så hjälper 
vi på FR2000 till med att hitta en kunnig och 
opartisk konsult. 

Ett sammandrag av era rutiner blir underlag 
för den offert och avtal som du sedan får från 
FR2000. Därefter tilldelas du en FR2000-revi-
sor som gör en första revision. Det kan hända att 
du får några avvikelser, vilket är detsamma som 
förbättringsmöjligheter. Och när allt är på plats 
får företaget sitt certifikat.

 OFFERT KONSULTATION  SAMMANSTÄLLNING AV PROCESSER REVISION      CERTIFIKAT

På vår webbplats fr2000.se kan du läsa mer om vad det innebär att vara certifierad. 
Där kan du också fylla i ett enkelt formulär för att få en offert från oss.



En fullvärdig certifiering

FR2000 är likvärdigt med de ISO-certifikat som 
ofta krävs när du vill offerera, till exempel i en 
upphandling. Detta har prövats i flera olika fall, 
och på fr2000.se kan du läsa domsluten. För dig 
som företagare betyder det att du kan konkurre-
ra på lika villkor – utan att lägga massor med tid 
på mer administration. 

FR2000 etablerades 1990 och bygger på decen-
nier av erfarenhet från effektivt företagande. Från 
och med 2017 heter standarden FR2000:2017, 
en ny uppdaterad version som likställer den med 
ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Men fortfa-
rande bättre anpassad till de mindre företagens 
villkor och arbetssätt.

FR2000:2017 är reviderat och utgår från tolkningar av kraven i:

• ISO 9001:2015 – Ledningssystem för kvalitet

• ISO 14001:2015 – Ledningssystem för miljö

• ISO 26000:2010 – Vägledning för socialt ansvarstagande 

• SS 624070:2009 – Ledningssystem för kompetensförsörjning

• OHSAS 18001:2007 – Ledningssystem för arbetsmiljö

• AFS 2001:1 – Systematiskt arbetsmiljöarbete

• AFS 2015:4 – Organisatorisk och social arbetsmiljö

• SRVFS 2004:3 – Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete
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KVALITET  •  MILJÖ  •  ARBETSMILJÖ •  BRANDSKYDD  •  KOMPETENS
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