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Kvalitetspolicy
Svensk Emballageteknik AB strävar efter att alltid hålla begärd eller högsta möjliga kvalitet.
Att alltid leverera våra produkter i rätt tid och utan fel till våra kunder.
Med en uttalad kvalitetspolicy skall alla inom företaget arbeta mot samma mål.
I vårt kvalitetsbegrepp ingår styrning av:
• konstruktion
• planering
• inköp
• tillverkning
• kontroll
• leverans
Med produkt avses varor som levereras till kunder, tjänster och informationer till kunder, leverantörer och
samarbetspartners.
Våra baltiska underleverantörer skall hålla samma utbildningsnivå och kvalitetsnivå i sin produktion som
den vi håller på Svensk Emballageteknik AB. Detta är ett krav för att vara godkända som
underleverantörer till Svensk Emballageteknik AB.
Genom återkommande omvärldsanalyser säkerställer Svensk Emballageteknik ABs ledning att vi alltid
ligger ett steg före i vår överblick av marknad och våra intressenters krav och önskemål.
Krav och mål
ET-kvalité skall vara ett begrepp inom förpackningsindustrin
Vi skall nå vårt kvalitetsmål genom:
• Att tillämpa ISO 9001:2015
• Att ledningen planmässigt skall verka för att ett aktivt engagemang finns hos de anställda
• Att offensivt styra, organisera och utveckla verksamheten mot mätbara mål inom alla
verksamhetsområden och för alla medarbetare
ET-kvalitétsbegreppet innebär:
• Att fel aldrig får bli acceptabla
• Att aldrig göra samma fel två gånger
• Att åtgärder vidtas i förväg, så att fel inte uppkommer
• Att kontrollåtgärder genomförs under alla steg i tillverkningsprocessen
• Att ett ständigt utvecklande av hjälpmedel skall omöjliggöra fel
• Att medarbetare alltid skall stimuleras till att bli bättre
• Allt som påverkar och utvecklar vårt arbete, skall finnas dokumenterat och med en klar
ansvarsfördelning.
• Genom utbildning skall alla ges erforderlig kompetens.
"ATT GÖRA FEL ÄR DYRBART.
ATT RÄTTA TILL FEL ÄR OCKSÅ DYRBART.
VI SPAR PENGAR ÅT VÅRA KUNDER OCH ÅT OSS SJÄLVA
OM VI GÖR RÄTT FRÅN BÖRJAN.”
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Miljöpolicy
Miljöomsorg är ett av Svensk Emballageteknik AB:s (med dotterbolag Skumplastfabriken AB) kärnvärden.
Bolaget skall rankas som en ledare inom miljöomsorg bland Sveriges producenter av
förpackningslösningar. Miljöprogrammen skall kännetecknas av helhetssyn, kontinuerlig förbättring och
effektivt resursutnyttjande. Målsättning är att vid materialval låta kretsloppstänkandet vara ett tungt
vägande argument och även informera våra kunder om fördelarna med ett bra miljöval.
Vidare skall vi vid all konstruktion/produktion sträva efter att i största möjliga mån undvika kombinationer
av material som försvårar återvinning.
Vi utnyttjar vår kompetens genom att använda så lite material som möjligt i varje konstruktion, utan att ge
avkall på funktionaliteten och därigenom påverka miljön så lite som möjligt.
All produktionsutrustning skall vara så miljövänlig som möjligt och vi är idag helt självförsörjande på egen
producerad solenergi på Svensk Emballageteknik AB, Vi skall även på sikt vara helt självförsörjande på
samtliga av Team-ET:s produktionsenheter och beräknas vara detta innan 2020.
På detta sätt skall även Svensk Emballageteknik AB vinna konkurrensfördelar och bidra till en hållbar
utveckling.
HELHETSSYN
I våra ansträngningar att minska miljöpåverkan från våra produkter, verksamheter och tjänster skall vi:
• beakta hela livscykeln
• inta en ledande ställning när det gäller miljöomsorg, med tillämplig lagstiftning och andra
förordningar som minimikrav.
• i största möjliga mån endast arbeta med återvinningsbara material.
• låta arbetet med att förebygga föroreningar vara en förutsättning för all verksamhet.
• uppmuntra, inom ramen för vårt inflytande att leverantörer och andra affärspartners att anta
principerna i denna policy.
KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING
Vårt miljöarbete skall integreras i all verksamhet och förbättras kontinuerligt genom att vi:
• formulerar, kommunicerar och följer upp tydligt definierade mål;
• involverar våra medarbetare
TEKNISK UTVECKLING
Vi skall eftersträva att överträffa våra kunders och samhällets krav och förväntningar genom:
• att föreslå transportlösningar med låg miljöpåverkan.
• att främja utvecklingen av harmoniserade lagkrav.
• att kontinuerligt minska våra produkters klimatpåverkan.
• att minska användning av miljöskadligt material.
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EFFEKTIVT RESURSUTNYTTJANDE
Med hänsyn tagen till hela livscykeln skall våra produkter och tjänster vara sådana att:
• användningen av energi och råvaror minimeras
• uppkomst av avfall och restprodukter minimeras och avfallshantering underlättas.
Våra övergripande miljömål 2019 / 2020 är:
• Effektivare transporter
• Minskad förbrukning av inköpt el,
• Minskad förbrukning av fossila drivmedel
• Effektivare avfallshantering
• Val av leverantörer med aktivt miljöarbete
• Att arbeta miljömässigt hållbart

Vi ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer, och försöker tillsammans utveckla lösningar
på miljöriktig teknik och resurshushållning:
• Genom att installera solceller på våra tak strävar vi efter att bli helt självförsörjande på el.
• Vid inköp granskar och utvärderar vi de tänkta materialens inverkan på miljön.
• Vi minskar användningen av skadliga ämnen i vår verksamhet.
• Vi säkerställer hanteringen av kemiska produkter.
• Vi ökar återvinningsgraden av avfall.
• Vi säkerställer att hantering av den lilla mängd farligt avfall vi genererar sker på ett säkert och
miljöanpassat sätt.
• Vi effektiviserar utnyttjandet av transporter och strävar efter miljövänliga bilar i tjänsten.
• Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras.
• Vi ska överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.
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