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Kvalitet och säkerhet

SIDA 3

BLUE THOR AB:S LEDNINGSSYSTEMPRINCIPER

Blue Thor AB är en del av RNDV Holding, och därmed är kärnan i vår verksamhet att 
säkerställa kvalitet och säkerhet:
Vi har utvecklat en infrastruktur för att kontrollera allt från miljöintegritet till föreskrifter 
inom hälsa och säker arbetsmiljö. Varje moment övervakas noggrant och analyseras för att 
identifiera möjliga vägar till ständig förbättring.



SIDA 4

Arbetsmiljöpolicy

• Anta ett riskbaserat synsätt som tar 
hänsyn till en extern och intern kontext 
på ett ansvarsfullt sätt;
• Sträva efter ständiga förbättringar 
med hjälp av bestämda och verifierbara 
mål inom hälsa, säkerhet och 
arbetsmiljö;
• Fokusera på att förhindra 
arbetsskador och arbetsrelaterade 
sjukdomar;
• Lära av tillbud och ständigt förbättra 
vår arbetsmiljö

• Genomföra undersökningar och vidta 
åtgärder med målsättningen att reducera 
olycksrisken till ett minimum;
• Utbilda och kompetensutveckla i hälso- 
och arbetsmiljöfrågor;
• Möjliggöra och säkerställa att 
medarbetarna deltar och är inkluderade i 
aktiviteter inom hälsa, säkerhet och 
arbetsmiljö.
• Tydliggöra ansvarsområden och 
befogenheter inom hälsa, säkerhet och 
arbetsmiljö bland chefer och medarbetare.



SIDA 5

Hållbarhet/Miljöansvar

Vår miljöpolicy har skapats med två 
principer i åtanke: att minska negativ 
påverkan på miljön och att uppnå högsta 
möjliga kundtillfredsställelse. Dessa 
grundläggande principer styr alla våra 
projekt:
• Leda med miljön i fokus
• Optimera varje steg i projektet
• Prioritera miljöcertifierade projekt
• Sträva efter miljö- och energieffektiva 
lösningar
• Expandera och investera med hållbarhet i 
beaktande.

Våra grundprinciper har skapats för att bli ett 
ledande företag i att leverera lösningar med 
minimal miljöpåverkan, inom byggbranschen 
och andra sektorer. Vi definierar hållbarhet 
som vårt ansvar för hur våra beslut och 
aktiviteter inverkar på samhället och miljön i 
stort, och strävar därför efter:
• Hållbar utveckling och välfärd i samhället
• Att följa aktuell utveckling inom lagstiftning 
och etik
• Försäkran om att hållbarhet genomsyrar alla 
aspekter av vår verksamhet.

Ansvarsfullt företagande

Vi är medvetna om att vår verksamhet inverkar på samhällets välfärd och på miljön omkring 
oss. Det ligger på vårt ansvar att företagets inverkan ska vara så positiv som möjligt. Vi 
uppmuntrar dessutom andra i vår bransch att arbeta med hållbar utveckling och att ta 
socialt ansvar. Vår hållbarhetspolicy formulerar de etiska krav vi har på oss själva och våra 
affärspartners. Vi upprätthåller hållbarhetsprinciperna, ärlighet och integritet i alla 
interaktioner mellan medarbetare, intressenter och i samhället i stort.



Försäkran om goda 
arbetsvillkor

Vi säkerställer att arbetstid, löner, förmåner och andra 

väsentliga delar av anställningsvillkoren följer såväl nationella 

och lokala lagar som relevanta internationella regler.

Vi tolererar inte utnyttjande av barn, slaveri eller tvångsarbete. 

Alla anställda har skäliga och rättvisa arbetsförhållanden.

Vi värnar om arbetstagarnas rätt till fri rörlighet, möjligheten att 

bilda lagstadgade fackföreningar, kollektivavtal och andra 

föreningar.

Vi bestraffar inte anställda för deras privata politiska aktiviteter.

Vi tolererar ingen form av kränkande särbehandling, mobbning, 

diskriminering, trakasserier eller oönskade sexuella närmanden.

Föräldrar och medarbetare med vårdansvar har rätt till lämplig 

ledighet, flexibla arbetsarrangemang och att uppsöka vård- och 

omsorgstjänster.

SIDA 6

Personlig 
utveckling 

Vi är öppna för nya idéer och åsikter från våra 
medarbetare. Vi ordnar regelbundet interna och externa 
kurser för våra medarbetare (både professionell 
kompetensutveckling och kurser i mer allmänna ämnen). 
En ständig kompetensutveckling är oerhört viktig för oss.



SIDA 7

Skydd av 
personuppgifter

Personuppgifter kan vara ditt 
förnamn, efternamn, 
telefonnummer, bostadsadress, 
e-postadress och andra data 
som identifierar dig. Dataskydd 
handlar om hur vi säkerställer 
att insamlad data används, 
förvaras och raderas i enlighet 
med tillämplig lag. Vi skyddar 
personuppgifterna på våra 
medarbetare och andra 
intressenter. Företagets process 
och rutiner säkerställer att 
personuppgifter inte lagras 
under en längre tidsperiod än 
nödvändigt för dess ändamål. Vi 
följer dataskyddsförordningen 
(GDPR) och utbildar även vår 
personal i GDPR:s 
grundläggande principer i syfte 
att minimera risken för 
dataintrång.

Sekretess
Vi följer våra interna rutiner för 
affärshemligheter och konfidentiell 
information.
Vi åtar oss att skydda konfidentiell 
information och uppmanar våra 
partners att göra detsamma.
Alla medarbetare vet att vi inte frågar 
dem om deras tidigare arbetsgivares 
konfidentiella information, och vi 
uppmanar dem att inte avslöja 
information som de får i vårt företag.

Hur vi bemöter 
kunder, leverantörer 
och konsumenter

Vi uppskattar våra partnerskap med 
kunder, leverantörer och konsumenter. 
Vi behandlar våra partners på samma 
sätt som vi förväntar oss att bli 
behandlade. Vi försöker att bygga 
långsiktiga relationer och se till att 
komma överens. Vår målsättning är att 
vinna konkurrensfördelar genom att 
arbeta med professionella och skapa 
bra samarbeten med våra partners.



"Vårt kärnvärde är att bygga tillit 
med våra intressenter. Detta gör 
vi genom gott uppförande och att 
göra saker på rätt sätt. I gengäld, 
kan vi vara stolta över företaget vi 
arbetar för.”


