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CV. Torbjörn Johansson  
 
Har arbetat inom området kvalitets- och miljöledning i 35 år varav 10 år som anställd 
vid Bergslagens Mekaniska AB i Storfors och 22 år som konsult i eget företag S.Q.S 
Kvalitets- och Miljöledning AB som startades våren 1997. Har under tiden 1986 till 
2008 jobbat som räddnings/brandman deltid vid Bergslagens räddningstjänst med 
placering i Storfors. Som konsult har jag hjälpt över 150 organisationer att utveckla 
Kvalitets- och miljöledningssystem. Deltagit som stödfunktion till kunder vid drygt 120 
tredjepartsrevisioner inom kvalitets och miljöledning. Genomför 25 till 35 interna 
revisoner årligen åt olika typer av företag som vill ha opartiska ögon vid sina 
internrevisioner.  
   
I verksamhet ingår även föreläsning samt utbildning av personal och ledningsgrupper 
inom kvalitet, miljö- och arbetsmiljö  
 
Som inhyrd utbildare/föreläsare har vi haft uppdrag inom kvalitet, miljö och 
arbetsmiljö åt 
 

➢ A till Ö Företagsutveckling 
➢ Nyföretagarcentrum Kristinehamn 
➢ Göteborgs Folkhögskola  
➢ Länsutbildningar i T-län 
➢ IUK Karlstad 
➢ KomVux/Cll Karlskoga 
➢ Företagarna Kristinehamn 
➢ Kompetensgruppen Värmland 
➢ Utbildningsborgen i Örebro 
➢ Karlstad folkuniversitet 
➢ Yrkesakademin  
➢ Qvalify 
➢ Nercia utbildning Örebro  

 
Utbildning 
 

➢ Diplomerad arbetsmiljöutbildare Prevent Maj 2013 
➢ Certifierad Miljörevisor 2013 – Uppgraderad 2019 
➢ Certifierad internrevisor inom ISO/TS 16949:2009 november 2009 
➢ Utbildare i Bättre arbetsmiljö och Systematiskt arbetsmiljöarbete Prevent  
➢ Intrigerade ledningssystem vid IVL Svenska miljöinstitutet 
➢ 20 poäng kvalitetsledarskap vid Karlstads universitet år 1997-1998 
➢ 5 poäng i kvalitetsteknik vid Karlstads universitet år 1994 
➢ Certifierad konsult inom FR 2000  
➢ Miljöbalken övergripande  
➢ Riktade kurser i kvalitets- och miljöledning 
➢ Rådgivande försäljning  
➢ Ledarskap för alla Wilhelmssons Utveckling  
➢ Bofors industriskola ritningsläsning nivå 1 & 2 1987  
➢ Bofors industriskola matematik nivå 1 & 2 1987 
➢ Träteknik 2 årigt gymnasium 1976-1978  
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Arbeten och erfarenheter.  
 
1978-1980 Industrilackerare Fundo Aluminium Kristinehamn  
1980-1981 Värnpliktig Garantgevärssoldat Värmlandsregemente I2 Karlstad  
1981-1982 CNC operatör Fundo Aluminium Kristinehamn  
1982-1985 Industrilackerare Fundo Aluminium Kristinehamn 
1985-1987 Släpvagnsmontör FOBO Storfors.  
1987-1989 CNC svarvare Bergslagens mekaniska Storfors 
1989-1994 Kvalitets- och kontrollansvarig Bergslagens mekaniska Storfors 
1994-1997 Kvalitetschef Bergslagens mekaniska Storfors  
1997-         Ägare och verksam i S.Q.S Kvalitets- och Miljöledning AB 
1986-2008 Räddningsman deltid Bergslagens räddningstjänst. 
2015 -  Etern revisor inom FR2000 (svensk standard för kvalitet, miljö,   
   arbetsmiljö, hälsa säkerhet och socialt ansvarstagande. 
 
Genomförde år 2001-2003 i Möckelnföretagens regi ett miljöprojekt i Karlskoga, 
Degerfors, Kristinehamn, Storfors och Filipstad. Där coachad vi ett 20 tal företag till 
certifiering av kvalitets- och miljöledningssystem enl. ISO 9001 och ISO 14001.  
 
Andra förtroendeuppdrag. 
 
1999-2016 ordförande i Företagarnas (FR) lokalavdelning i Storfors  
2007-2014 ordförande i regionstyrelsen för Företagarna i Värmland.  
2010-2016 ledamot av Företagarna Sveriges valberedning.  
 
Deltog 1998 och 1999 som examinator (USK modellen) i projektet Kvalitet i 
Värmland.  
 
 
Lite information om mig  
 
Jag är född 1960 gift med utflugna barn. Växte upp på ett lantbruk i syd östra 
Värmland. Genom min uppväxt på lantbruket och mitt arbete inom räddningstjänsten. 
Har jag en stor förståelse hur viktigt det är med fungerande rutiner b.la. inom 
förebyggande underhåll. Något som jag fått med mig på vägen är sunt förnuft 
(bondförnuft) alla problem är förbättringsförslag och nästan ingenting är omöjligt. 
Man prövar helt enkelt bara en annan lösning. 
 
Andra människor benämner mig som lättsam och social. Har lätt att komma överens 
med andra. Har under många år suttit med i olika ideella styrelser och 
utvecklingsgrupper både inom idrotts- och företagsföreningar. 
 
 
 


