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KVALITETSPOLICY  
 
POWER TECH skall sträva efter högsta möjliga kvalitet i allt vi gör. Avgörande för företaget och dess framtid är 
hur våra kunder uppfattar våra produkter och tjänster i relation till krav och förväntningar. Vår strävan är att 
våra kunder skall uppleva Power Tech som den bästa leverantören på marknaden och därför i en köpsituation 
alltid vara första val. 
 
  
Organisationen skall kännetecknas av 

• Hög kompetens och kunskap     
• Motiverade medarbetare 
• Öppen och rak kommunikation 
• Ständig förbättring 
• Snabbhet och flexibilitet 
• Kundrelationer      

Våra produkter ska kännetecknas av:  
• Tillförlitlighet 
• Låga driftskostnader 
• God tillgång till reservdelar och service 
• Lång livslängd 
• Lägsta möjliga miljöpåverkan 

Arbetssätt 
Kvalitetsarbetet skall bedrivas huvudsakligen inom följande prioriterade områden: 

• Att utveckla arbetssätt och arbetsmetoder som ständigt förbättras, och utveckla ett personligt 
kvalitetstänkande och ansvar hos samtliga medarbetare 

• Ständigt utveckla samspelet mellan POWER TECH och partners för optimal lönsamhet och effektivitet. 
• Ställa höga krav på leverantörer och samarbetspartners och välja de som håller en hög 

kvalitetsstandard 
• Att ständigt utveckla vår kompetens för att bättre kunna förstå kundernas krav och behov, liksom krav 

från lagstiftare, myndigheter och klassningssällskap 

Våra ledord är      
• Förståelse för våra kunders krav och förväntningar 
• Snabbhet i svar till kunden 
• Kompetens för att ta hand om och lösa problem 
• Ett personligt bemötande som gör att kunden vid nästa köptillfälle kommer tillbaka till Power Tech 

 

QUALITY POLICY 
 
POWER TECH shall strive for highest possible quality in everything we do. A deciding factor for the Company 
and its future is how our customers perceive our products and services in relation to their demands and 
expectations. Our ambition is to have customers experiencing POWER TECH as the best supplier in the market, 
and will therefore always be a first choice when looking to purchase. 
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The organization shall be characterized by: 
• High competence and knowledge 
• Motivated people 
• Open and straight communication 
• Continuous improvements 
• Speed and flexibility 
• Long term customer relations 

 

Our products shall be characterized by: 
• Reliability 
• Low operation costs 
• Availability of service and spare parts 
• Durability 
• Environmental efficiency 

 
Ways of working 
The quality work shall be mainly within the following prioritized areas: 

• To develop working methods with continuous improvements and to develop a personal quality 
thinking by all employees concerned 

• Continuously develop co-operation between POWER TECH and its PARTNERS in order to obtain best 
possible profitability for all parties 

• Put high demands on suppliers and associated partners and select the ones who keep a high-quality 
standard and fulfills these demands 

• Continuously improve our technical competence in order to better understand the needs and 
demands from the customers. 

 
Areas of priority 

• Understanding of the customer’s needs and demands 
• Response time – availability 
• Delivery precision 
• Technical competence 
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