
Kvalitet OnLine                         www.kvalitetonline.se 
EN MÖTESPLATS FÖR KVALITETS- OCH HÅLLBARHETSFRÅGOR 

Lena Persson                lena@kvalitetonlines.se                      042 - 44 99 390                   www.kvalitetonline.se    

SYFTE OCH FÖRDELAR MED NÄTVERKET 

Kvalitet OnLine riktar sig till dig som är kvalitetschef/-ansvarig eller 

på annat sätt arbetar med kvalitets- och produktsäkerhetsfrågor. 

Medlemmarna kommer från en mängd olika verksamheter; stora 

och små och från olika led i livsmedels-kedjan. Genom nätverket 

får våra medlemmar nya infallsvinklar och nya sätt att lösa olika 

frågor inom kvalitet, produktsäkerhet samt märkning. 

 Är perfekt när man behöver idéer. Det är alltid några som 
arbetat med det förut som kan dela med sig av erfarenheter 

 Snabb hantering av de frågor som du vill ha svar på då det 
oftast är frågor som "brinner i knutarna” 

 Utökat kontaktnät och inspiration och energi till arbetet 
 

OM NÄTVERKSTRÄFFARNA-RUNDVANDRING 

Som medlem i ett av Kvalitet OnLines fysiska nätverk inbjuds du 

till 3 årliga träffar i ditt lokala nätverk. Träffarna sker på plats hos 

ett av företagen i nätverken och med ett utifrån ett förbestämt 

tema. Under dagen presenteras värdföretaget och vi får också 

möjlighet att titta på företags produktion. 

Under 2012 introducerade vi teman på nätverksträffarna, vilket 

föll väldigt väl ut. 2013 tar vi det ett steg längre håller träffar med 

ett tydligt utbildningsfokus. Varje träff har ett förutbestämt tema 

och vi kommer se till att det finns en lämplig föreläsare – talare 

som kommer hålla i det avsnittet. Nedan finner aktuella teman. 

 HACCP Fördjupning 

 Avvikelse och grundorsaksanalys  

 Kvalitetsbristkostnader 

 Interna revisioner 

 Förstå låg/hög-risk zoner 

ENKLARE I NYA PORTALEN  -FRÅGEFORUM-

DISKUSSIONSFORUM 

Ställ din fråga till nätverksmedlemmarna! Alla medlemmar kan 

läsa din fråga och hjälpa dig med lösningar på ditt problem. Vi 

lämnar också ut frågor som vi ber er svara på.  

OM VÅRA UTBILDNINGAR - TEMADAGAR 

Vi arrangerar såväl öppna som företagsinterna utbildningar på ett 

flertal orter i Sverige. Läs mer om detta på vår hemsida.  

NY MEDLEMSPORTAL  
FÖR ENKLARE KOMMUNIKATION 

ER MEDLEMMAR EMELLAN!  

På portalen får du en snabb överblick 
över de senaste svaren i Frågebanken och en enkel översikt över 
pågående diskussioner. Via portalen når du också ditt nätverks 
sida med protokoll, presentationer och bilder från träffarna.  

 
 

FRI FRÅGESERVICE TILL VÅRA EXPERTER 

STÄLL FRITT EGNA FRÅGOR TILL VÅRA EXPERTER! 

Som medlem i Kvalitet OnLine kan du ställa frågor till våra 

experter! Givetvis kan du ställa frågorna anonymt.  

Våra experter och samarbetspartners – se separat blad! 

KVALITETONLINES ÅRLIGA STORTRÄFF – ALLTID 

HÖGSTA BETYG – 10:E ÅRET 14-15 MAJ 2020! 

2019 höll vi vår 9:e årliga storträff. 2011 och 2012 har vi 

arrangerat storträffen på Barsebäck resort men på grund av det 

stora intresset har vi 2013 – 2015 haft träffen  på  Marina Plaza i 

Helsingborg. From 2016 har vi  förlagt träffen till Quality Hotel 

View i Malmö bl.a.  pga bättre kommunikationer och 

utvecklingsmöjligheter. ALLA VILL TRÄFFA ALLA! 

MEDLEMSKAP GER DIG FÖRMÅNER 

 

 tillgång till vårt digitala nätverk/portal 
 tillgång till vårt stora arkiv med frågor & svar 
 möjlighet att ställa obegränsat med frågor  
 erbjudande/information om öppna kurser, verktyg som 

underlättar ert kvalitets- och miljöarbete etc.  
 reducerad avgift på kurser/utbildningar 
 Förtur och reducerad avgift på Kvalitet OnLine Storträff 

 
 

BLI NÄTVERKSMEDLEM –   

KVALITET ONLINE LIVSMEDEL  

Malmö – Helsingborg – Kristianstad – Goteborg - Kalmar - Stockholm 
PREMIUM - Kvalitet OnLine Livsmedel 
Fysiska nätverksträffar och digitalt nätverk med inloggning till 
portalen - tillhör en lokal grupp 
Ingår: 3 nätverksträffar per år med utbildningsteman 
och nätverka online – inloggning till portalen 
Ingår fri frågeservice till våra experter:  
Kvalitet & Livsmedelssäkerhet 
Pris: 800 kr/månad – faktureras årligen. Ingår en personlig 
inloggning till portalen 
Medlemserbjudande ytterligare deltagare från ert företag till 
medlemsportalen 200 kr/månad 
 
PREMIUM DIGITALT NÄTVERK – Kvalitet OnLine Livsmedel 
Nätverka online – tillhör en lokal grupp - inloggning till portalen  
Ingår fri frågeservice till våra experter: 
Kvalitet & Livsmedelssäkerhet  
PRIS DIGITALT NÄTVERK: 450 kr/månad – faktureras årligen.  
Konsulter och leverantörer har ej tillgång till våra nätverksgrupper. 
Samtliga belopp är exklusive moms. Gäller from 1 juni2020 

FAKTA OM KVALITET ONLINE 

Kvalitet OnLine drivs av Svenska Kvalitetssystem AB. 

Kvalitet OnLine har funnits sedan januari 2008 och har idag över 

130 aktiva medlemmar i Livsmedelsnätverket på 6 olika orter. 
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