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Avseende kvalité. 
 
Saveen & Werner skall vara en pålitlig partner till laboratoriepersonal som leverantör av utrustning och förbrukningsmaterial. Vi skall 
uppfylla våra kunders krav och överträffa deras förväntningar. 
  

Vårt firmanamn och våra varumärke skall framstå som ett uttryck för kvalité i total mening. 
 
 Våra underleverantörer är samarbetspartners som aktivt ska medverka till vår 
 produktkvalité och leveranssäkerhet 
 
 Våra medarbetares utbildning och kompetens är en av företagets största  
 immateriella tillgångar. Därför är personalvård och kompetensutveckling 
 hörnstenar i vår verksamhet 
 
 Kvalitet bygger på allas delaktighet. 
 
 Medarbetare skall känna stolthet och totalansvar för företaget 
 

Vi inriktar vårt kvalitetsarbete på att ständigt förbättra vår verksamhet 
 
 Kunderna skall känna förtroende för företaget och förstå vad vi menar med 
 Kvalité.      
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Avseende miljö. 
 
Alla i företaget skall verka för att vi skall påverka miljön i minsta möjliga grad. Även när detta innebär ansträngning och uppoffring. 
Lagar och förordningar skall vara minimikrav. 
 
 Vi skall i alla delar av vår verksamhet ha ett långsiktigt miljöarbete 
 
 Vi skall främja kretsloppsamhället så långt möjligt 
 

Ta hänsyn till miljömässiga aspekter vid köp av varor och tjänster 
 

Genom effektivisering ska företaget i hela verksamheten sträva efter minskad miljöpåverkan avseende person- och 
godstransporter. Genom lämpliga mätetal ska utfallet övervakas.  
 
Avseende transporter av varor ska företaget samverka med transportörer där möjligt, planera inköp med leverantörer och 
planera egna varutransporter för att minimera tomkörning samt uppnå en så kort route som möjligt. Vidare ska antal 
transporter vara så få som möjligt.   
 
Genom aktivt miljöarbete skall vi utveckla detta till ett konkurrensmedel och hjälpa våra kunder att minska sin miljöpåverkan  
 
Kunderna skall känna förtroende för företaget och förstå hur vi arbetar med 

 Miljöfrågor       
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Verksamhetspolicy avseende uppförande 
 
Saveen & Werner skall vara en pålitlig partner till laboratoriepersonal som leverantör av utrustning och förbrukningsmaterial. Vi skall 
uppfylla våra kunders krav och överträffa deras förväntningar. Denna policy reglerar det med avseende på uppförande, med andra 
ord en ”code of conduct”.  
  
Saveen & Werner ska följa och förväntar sig att leverantörer respekterar uppförandekoden och gör sitt yttersta för att uppnå kraven 
inom den egna organisationen och i leverantörskedjan. Detta ska främst ske genom dialog, transparens och ett öppet samarbete. 
Därutöver kan Saveen & Werner kräva rapportering som del av leverantörsutvärderingen i vårt ISO 9001:2008-certifierade 
ledningssystem. Det kan också förekomma att Saveen & Werner utför revisioner.  
 
Saveen & Werner arbetar i enlighet med denna policy för att åstadkomma leveranser av produkter och tjänster som är framställda 
och utförda i enlighet med: 

• FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) 
• FN:s barnkonvention, art 32 med förbud mot barnarbete 
• ILO:s åtta kärnkonventioner 

138 och 182, förbud mot barnarbete 
29 och 105, förbud mot slaveri/tvångsarbete 
100 och 111, förbud mot diskriminering 
87 och 98, organisationsrätt och rätt till kollektiva förhandlingar 

• Nationella lagar och föreskrifter i de länder där verksamheten sker ska efterlevas med avseende på  
Löner och arbetstider 
Hygienisk och säker arbetsmiljö 
Reglerade anställningsformer 
Brutal behandling 
Försäkringar och sociala förmåner 

 
Verksamheten ska bedrivas med hänsyn till miljön och nationell lagstiftning på området ska följas.  
 
Varken direkt eller indirekt ska betalning eller annan ersättning otillbörligen erbjudas eller begäras av person eller organisation i 
syfte att erhålla, behålla eller styra affärer eller få annan otillbörlig fördel. 


