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Verksamhetspolicy 
 
 
Sundström Safety utvecklar, tillverkar och 
marknadsför högkvalitativa och 
användarvänliga andningsskydd. 
 
Grunden för verksamheten och dess mål är 
företagets strategiplan. I denna plan är 
risker och möjligheter identifierade. 

 
All verksamhet inom företaget ska följa 
gällande lagar och förordningar samt följa 
Sundström Safetys policys/riktlinjer och 
sträva till ständiga förbättringar.  
 
 
I alla våra processer strävar vi efter att 
minska företagets miljöpåverkan.  

 

Våra produkter och medarbetares sätt att 
arbeta, ska präglas av en kvalitetsnivå som 
motsvarar våra intressenters krav och 
förväntningar genom: 
 

• att vi fastställer mål, vilka vi 
kontinuerligt mäter och följer upp 
 

• att vi förbättrar och utvecklar 
verksamhetssystemet, så att 
företagets satta mål uppnås 

 

• att vi utvecklar produkter, processer, 
och metoder med hjälp av ny 
kunskap och teknik 

 

• att vi säkerställer att personalen har 
god produktkännedom och god 
förståelse för verksamhetssystemet 

 
 

Business policy 
 
 
Sundström Safety develops, manufactures 
and markets high quality and user-friendly 
respiratory equipment.  
 
The base for the business and it’s goals is 
the company’s strategic plan. Risks and 
possibilities are identified in this strategic 
plan 
 
All company activities must comply with 
applicable laws and regulations and be in 
line with Sundström Safety's 
policies/guidelines and strive for constant 
improvement. 
 
In all our processes we strive to reduce the 
company’s environmental impact.  
 
 
Our products and employees working 
methods shall be characterized by a level of 
quality that meets our stakeholders 
demands and expectations. This by: 
 

• that we determine the business 
goals which we continuously 
measure and follow up 
 

• that we improve and develop the 
Quality system, so that the set 
goals of the company achieves 

  
• that we develop products, 

processes and methods using new 
knowledge and technology 

  
• that we ensure that the employees 

have a good knowledge of the 
products and a good understanding 
of the Quality system. 
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Vi ska erbjuda en trygg arbetsmiljö, som 
främjar medarbetarnas hälsa och säkerhet.  

 
Risken för fysiska och psykiska olyckor eller 
sjukdomar ska hållas på så låg nivå som 
möjligt. Detta görs genom förebyggande 
åtgärder, såsom teknisk utrustning, väl 
fungerande rutiner, systematiska 
riskbedömningar och bra fysisk och psykisk 
arbetsmiljö. 

Vårt arbetsmiljöarbete är en del av den 
ordinarie verksamheten. 

 
 

 

We shall provide a safe working 
environment that promotes employees 
health and security.  

The risk of physical and mental illness or 
diseases shall be kept as low as possible.    
This is done through preventive measures, 
such as technical equipment, well 
functioning routines, systematical risk 
assessments and a good physical and 
mental working environment.  

Our work environment is a part of the 
ordinary business.  

 

 

 


