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ISO 9001:2008 - Ledningssystem för kvalitet  

Varje organisation vill förbättra sitt sätt att arbeta, vare sig det gäller att öka sin marknadsandel och 
pressa ner kostnaderna, hantera riskerna mer effektivt eller öka kundtillfredsställelse. Ett 
ledningssystem för kvalitet ger det ramverk som  behövs för att övervaka och förbättra prestanda i 
vilket område man än väljer. 
Världens mest etablerade ramverk för kvalitet
ISO 9001 är en del i en serie av standarder för kvalitetsledningssystem. Den kan hjälpa till att ta fram 
det bästa i en organisation genom att man förstår sina processer för att leverera produkter och 
tjänster till kunder. 

Över 1 miljon företag och andra organisationer i 178 länder över hela världen är certifierade mot 
SS-EN ISO 9001. SS-EN ISO 9001 sätter standarden, inte bara för kvalitetsledningssystem, utan för 
ledningssystem i allmänhet. 

Den hjälper alla slag av organisationer att lyckas genom ökad kundtillfredsställelse, motiverad 
personal och ständig förbättring. SS-EN ISO 9001 hjälper att effektivt hantera verksamheten och 
möta kunders krav. 

SS-EN ISO 9001 definierar kraven på ett kvalitetsledningssystem där en organisation:
•  Behöver visa sin förmåga att alltid tillhandahålla en produkt som uppfyller kundkrav och 

myndighetskrav.
•  Vill öka kundtillfredsställelse genom att effektivt tillämpa systemet. Detta sker med hjälp av 

processer för att ständigt förbättra systemet och för att säkerställa att produkterna verkligen 
uppfyller gällande krav.

Fördelar med ISO 9001:
•  Engagerar ledningen.
•  Förbättrar affärsresultat och hanterar affärsrisk.
•  Sparar pengar.
•  Effektiviserar verksamheten och minskar avfallet.
•  Uppmuntrar intern kommunikation och höjer moralen.
•  Ökar kundtillfredsställelse.
•  Lockar investeringar, förbättrar varumärket och avlägsnar handelshinder.

Källa: sis.se
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IISO 14001 - Miljöledningssystem 

Syftet med denna standard är att förse organisationer med ett ramverk för att skydda miljön och 
reagera på förändrade miljöförhållanden i balans med socioekonomiska behov. Standarden 
specificerar krav som gör det möjligt för en organisation att uppnå de avsedda resultat som den 
sätter upp för sitt miljöledningssystem. 

Ett systematiskt sätt att arbeta med miljöledning kan förse högsta ledningen med information som på 
lång sikt kan skapa framgång och möjligheter att bidra till hållbar utveckling, genom att: 
• skydda miljön genom förebyggande eller mildrande av negativ miljöpåverkan; 
• mildra miljöförhållandens potentiella, negativa effekter på organisationen; 
• underlätta för organisationen att uppfylla bindande krav; 
• förbättra miljöprestandan; 
• styra eller påverka hur organisationens produkter och tjänster konstrueras, tillverkas, distribueras, 

konsumeras och hanteras som avfall genom tillämpning av ett livscykelperspektiv som kan 
förebygga att miljöpåverkan oavsiktligt flyttas till någon annan del av livscykeln; 

• uppnå finansiella och operativa fördelar som kan åstadkommas genom införande av miljömässigt 
sunda alternativ, vilka stärker organisationens marknadsposition; 

• kommunicera miljöinformation till relevanta intressenter. 

Källa: sis.se
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REACH - Förordning gällande kemiska ämnen i produkter

Reach-förordningen innehåller bland annat regler om registrering av ämnen, förbud eller andra 
restriktioner för ämnen, krav på tillstånd för särskilt farliga ämnen samt regler om att informera 
kunder. De som tillverkar, importerar eller säljer varor och kemiska produkter i EU/EES behöver följa 
de regler som gäller för verksamheten. Förordningen innehåller även regler som användare av 
kemiska produkter måste förhålla sig till.

I princip omfattas alla ämnen av Reach. Det betyder att ämnen i till exempel industriprodukter, 
rengöringsprodukter och målarfärger samt i varor som kläder, möbler och hushållsapparater 
omfattas. Därför påverkas de flesta företag i EU av förordningen.

För att uppfylla kraven i förordningen måste ditt företag identifiera och hantera de risker som är 
kopplade till de ämnen ni tillverkar eller importerar och säljer inom EU. Man måste visa att ämnet kan 
användas på ett säkert sätt genom hela livscykeln och ge information om lämpliga 
riskhanteringsåtgärder. Alla som använder ämnet i sin verksamhet måste följa denna information.
Om det inte går att använda ämnena på ett säkert sätt kan EU begränsa användningen av ämnena 
på olika sätt genom förbud eller andra restriktioner. Det kan även införas tillståndskrav för särskilt 
farliga ämnen i syfte att de ska ersättas med mindre farliga alternativ.

Källa: Kemiinspektionen, kemi.se
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