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Kvalitet-, Miljö- och Arbetsmiljöpolicy  
Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete baseras på våra grundläggande 
ramar: 

- Krav i lagar och förordningar 
- Kunders krav och önskemål 
- Våra egna krav och önskemål 
- Riskhantering 

 
FK-Gruppens kvalitetspolicy 

Företaget har som ledstjärna att vara ett ”lärande företag”, ett företag där vi ständigt 
strävar efter att jobba klokare och bättre. Där misstag ”tillåts” och ses som en 
möjlighet till lärande och utveckling. 

Kvalitet ses som ett helhetsbegrepp innefattande allt vi gör, internt eller gentemot 
kund, stort och smått. Våra kunder, anställda och andra intressenter ska veta att vi 
anstränger oss hårt för att leverera kvalitet i alla led och att när vi begår misstag så 
tar vi ansvar för att ställa saker till rätta och för att vi lär oss av det som gjorts mindre 
bra. 

Varje månad har vi ett internmöte där hela verksamheten representeras och 
diskuteras, där svårigheter och problem diskuteras med syftet att hitta lösningar och 
förhindra att de upprepas. 

 

FK-Gruppens miljöpolicy 

FK-Gruppen ska eftersträva att med hjälp av bland annat livscykelkostnadsanalyser 
projektera den långsiktigt mest fördelaktiga åtgärden avseende energibesparing, 
komfort och miljöpåverkan. Vi ska informera oss om, och leverera lösningar i linje 
med beställarens miljöpolicy. Vi ska genom noggrann riskanalys aktivt arbeta för att 
arbetsmiljörisker minimeras och att befintliga miljöfarliga ämnen tas ur omlopp.  

Produkter ska väljas med hänsyn tagen till deras miljöpåverkan. Genom att informera 
beställare om utvecklingar inom glas och andra material ska vi bidra till att 
energieffektiva lösningar snabbare kommer ut på marknaden, och därigenom arbeta 
för att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser så att klimatmålen kan uppnås. 

Vi ska bedriva vår verksamhet i alla led med utgångspunkt från minsta möjliga 
miljöpåverkan och långsiktigt verka och bidra till att förståelse för miljöproblemen 
skapas hos våra kunder och samtliga medarbetare inom företaget. Ständig 
förbättring ska vara utgångspunkten. 

Medarbetarna på FK-Gruppen ska vara väl medvetna om företagets miljöpolicy och 
aktivt delta i företagets strävan att hålla en hög miljöprofil. 

FK-Gruppen ska verka för att medarbetarna åtnjuter en så god arbetsmiljö som 
möjligt och ska vara ett föredöme för branschen i övrigt. 
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FK-Gruppens arbetsmiljöpolicy 

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för FK-Gruppen. 
Målsättningen med företagets arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och 
socialt sund och utvecklande arbetsplats för sina medarbetare, där risker för 
arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs och kontinuerligt förbättras. 

Ambitionen är att vara en så ambitiös och bra arbetsgivare att vi kan attrahera och 
behålla branschens bästa medarbetare och att stolt kunna visa våra uppdragsgivare 
och samarbetspartners hur vi jobbar med personal- och arbetsmiljöfrågor. 

Vi uppmanar våra anställda att vara aktiva på sin fritid genom att ge friskvårdsbidrag 
och tillgång till motionslokal. Våra arbetsplatser erbjuder möjlighet att arbeta stående. 
Vi motverkar stress genom att vara två som är insatta i varje projekt. 

Vår arbetsplats ska vara säker. Vi anlitar extern part för att årligen granska vårt 
förebyggande arbete avseende brand. Vi har kontaktuppgifter till medarbetarnas 
anhöriga tillgängliga på kontoret om något skulle hända. 

Vi följer Arbetsmiljöverkets rekommendationer vid arbete på tak eller ställning. 
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