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FR2000 En kort presentation
FR2000, utvecklat inom Företagarna, drivs idag som en självständig organisation
av 14 branschorganisationer. Systemet är baserat på !SO 9001, ISO14001,
Arbetsmiljölagen, Lagen om olycksfall samt Utmärkelsen Svensk Kvalitet, SIQ.
FR2000 är uppbyggt i en logisk struktur så att företagen lätt skall kunna använda
sig av FR2000 i sin verksamhet. En ledstjärna för FR2000 är att hanteringen av
rutiner och dokument inte får bli för omfattande och byråkratiska i det lilla
företaget. Det är genom att koppla ihop företagets olika processer till en helhet
med en organisatorisk struktur som ett effektivt verksamhetssystem skapas.
Systemet är en anpassning av ISO 9001 och 14001 och är inspirerat av SIQs
modell för kundorienterad verksamhetsutveckling, genom tolkning av SIQmodellens översikt. Ett företag som redan infört FR2000 och får krav på ISOcertifiering, har redan gjort större delen av arbetet.
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FR2000 finns i en basversion till vilken branschanpassningar kan knytas. Dessa
gör det smidigare för ett litet företag att införa systemet. Det kan till exempel
innebära att ord, texter, begrepp i FR2000 anpassas till den bransch som företaget
tillhör. Branschen kan också lägga till aktuella, gällande lagkrav. Flera branscher,
t.ex. Glasbranschen, Plåtslagarna, Målaremästarna och Sveriges Trafikskolors
Riksförbund, har även valt att integrera arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). I den
nya uppgraderade basversionen finns nu också arbetsmiljödelen med.
FR2000
Mer information om systemet finns på www.fr2000.se
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FR2000
Basversionen
Verksamhetsbeskrivningen innehåller 19 punkter och kvalitets- och
miljöledningsdelen 78 punkter mot vilka företaget revideras. Helheten gör
FR2000 till ett logiskt och lättöverskådligt system. Arbetsmiljölagens krav om
Systematiskt arbetsmiljöarbete finns inarbetat.
I FR2000 finns ett uttalat krav om ständigt förbättringsarbete både när det gäller
kvalitet och miljö, som motsvarar kraven i ISO 9001 och ISO 14001.
Dokumentationskraven i FR2000 motsvarar ISO-standardernas krav.
Det betyder att om ett företag som infört FR2000, i ett senare skede skulle få
behov av en ISO-certifiering, kan bygga vidare på FR2000 och komplettera med
erforderliga delar. Man behöver inte på något vis börja om från början.
Sammantaget utgör FR2000 i denna mening en egen fristående standard.
Systemkravtexten kan beställas från FR2000-kansliet eller Glasbranschföreningen.
FR2000
Branschanpassningar
Branschorganisationerna utarbetar själva sina branschanpassningar med
vägledningar i form av tips, anvisningar, blankettmallar och annat erforderligt
underlag i enlighet med sina egna behov. Branschanpassningarna av FR2000
fastställs av FR:s Kvalitets- och miljöråd.
12 branschförbund har infört FR2000 och de har också en egen branschanpassning
(se nedan).













Glasbranschföreningen, GBF
Mekaniska Verkstäders Riksförbund, MVR
Plåtslageriernas Riksförbund, PLR
Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR
ELON-företagen
Svenska Flyttföretagarförbundet, SFF
Sveriges Måleriföretagare, SMS
Sveriges Kommunikations- Elektronik- Företagareförening, SKEF
Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund, SLR
Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF
Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund
Sveriges Trädgårdsanläggares Riksförbund

I branscher där det finns en godkänd branschanpassning av FR2000 används
denna, oavsett om företaget är medlem i branschorganisationen eller ej. Godkända
branschanpassningar kan beställas från FR2000-kansliet. I övriga branscher
används basversionen av FR2000.
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