
Hållbarhetsaspekten 
utgör en central del i 
Zenguns affärsmodell 
– både för att bibehålla 
konkurrenskraft 
och för att ta ansvar 
för kommande 
generationer.

Hållbarhet
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H Å L L B A R H E T S S T Y R N I N G

EN DRIVANDE KRAFT I UTVECKLINGEN AV BRANSCHEN
Zengun vill ta ansvar och vara en bidragande part i arbetet med 
att bygga ett hållbart samhälle. Vi bedriver vårt hållbarhetsar-
bete systematiskt på alla nivåer i verksamheten med ambitio-
nen att vara en drivkraft i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Hållbarhetsaspekten är central, dels för att bibehålla kon-
kurrenskraft som premiumbyggare och dels för att ta ansvar 
och bygga hållbart för kommande generationer. Vårt ansvar 
innefattar verksamhetens påverkan på samhället ur ett eko-
nomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Detta speglas i 
projekten som leds av våra egna medarbetare och genomförs 
tillsammans med ett stort antal tillförlitliga underentrepre-
nörer. Efterlevnaden av kriterier för miljömässig och social 
hållbarhet säkerställs i leverantörskedjan genom att ställa krav 
på underentreprenörer och leverantörer.

KUNDERNAS HÅLLBARHETSPARTNER
På Zengun utmanar och förverkligar vi våra kunders hållbar-
hetsambitioner. Det gör vi genom att vara delaktiga i arbetet 
med att ta fram och forma projektens målbild inom områden 
som cirkulära materialflöden (avfallshantering, återbruk, 
materialval), klimatavtryck (materialval, transporter, livscy-
kelanalys), miljöcertifiering (typ och nivå) samt sociala frågor 
(leverantörsbedömningar, lokala engagemang).

Våra medarbetare bidrar proaktivt i projekten med sin 
hållbarhetskompetens samt engagerar underentreprenörer 
och samarbetspartners i arbetet. Risker och möjligheter iden-
tifieras gemensamt med övriga intressenter inom ramen för 
projektens samtliga skeden.

INRIKTNING FÖR EN HÅLLBAR VERKSAMHET
Inriktningen för vårt hållbarhetsarbete styrs av våra intres-
senter – att förstå och leva upp till deras förväntningar är 

avgörande för att vi ska kunna bemöta både befintliga och 
framtida behov. Zenguns viktigaste intressenter utgörs av 
kunder, medarbetare, leverantörer, underentreprenörer, 
investerare, tredje man och övriga samhällsaktörer så som 
myndigheter och fackförbund. 

 För att hålla Zenguns hållbarhetsarbete aktuellt och rele-
vant genomförs vart tredje år en väsentlighetsanlys, där den 
senaste genomfördes under 2021. I tillägg till denna förde vi 
under året en transparent och kontinuerlig dialog med våra 
befintliga kunder, medarbetare, potentiella kunder, investe-
rare och leverantörer. Med hjälp av dessa dialoger kartlade 
vi aktuella frågor, vilka utgör ett bra underlag för en fortsatt 
analys i arbetet med att utveckla vårt hållbarhetsarbete. För 
Zengun är detta en viktig del i den dagliga verksamheten och 
för vår långsiktiga planering.

De hållbarhetsfrågor som var högt prioriterade vid tidigare 
väsentlighetsanalys är fortsatt aktuella. Vi kan notera ett fort-
satt fokus hos våra intressenter kopplat till utökad styrning 
och uppföljning i leverantörsledet samt minimerad klimatbe-
lastning i hela värdekedjan med stort fokus på återbruk och 
restaurering. 

PRIORITERADE FOKUSOMRÅDEN UTIFRÅN VÅR 
VÄSENTLIGHETSANALYS

• Arbetsmiljö, säkerhet och utveckling
• Mänskliga rättigheter, arbetsrätt samt motverkande av 

korruption och mutor
• Cirkulära materialflöden
• Reducerat klimatavtryck i hela värdekedjan
• Likabehandling och mångfald 
• Fysiskt och psykiskt välmående
• Hållbar ekonomi

Vårt bidrag till  
en hållbar utveckling

Hållbarhetsaspekten är en central del i Zenguns affärsmodell (s.3) – både 
för att bibehålla konkurrenskraft och för att ta ansvar för kommande 
generationer. Våra medarbetare utmanar och förverkligar kundernas 
hållbarhetsambitioner inom områden som cirkulära materialflöden, 

klimatavtryck, miljöcertifieringar och sociala frågor.
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H Å L L B A R H E T S S T Y R N I N G

ZENGUNS DEL I KEDJAN

Illustrationen visar vår verksamhetskedja, där de förstärkta cirklarna representerar de skeden 
där vi är verksamma och därmed har störst möjlighet att påverka. En förutsättning för att 
kunna bedriva en hållbar verksamhet är att vi även arbetar aktivt med övriga skeden för att 
kunna åskådliggöra och motverka etiska övertramp och omotiverad miljöbelastning i alla led.

ÅTERVINNING

BYGGNATION

RÅVARUUTVINNINGRIVNING

TILLVERKNINGDRIFT/FÖRVALTNING
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A N S VA R S F U L L  B Y G G P R O C E S S

Zengun har en övergripande hållbar-
hetspolicy som reglerar arbetsme-
toder avseende ekologisk och social 
hållbarhet och som omfattar samtliga 
medarbetare, kunder, leverantörer, 
underentreprenörer och konsulter. 
Hållbarhetspolicyn kompletteras av 
företagets uppförandekod samt av 
bolagets kvalitetspolicy, arbetsmiljöpolicy, 
likabehandlingsplan, policy mot kränkande 
särbehandling, lönepolicy, inköpsrutin samt rutin 
för leverantörsbedömning. Policyer, riktlinjer och manualer för 
hållbarhetsarbetet finns tillgängliga på företagets intranät och 
ledningssystem.

UPPFÖRANDEKOD
Alla medarbetare på Zengun samt leverantörer och sam-
arbetspartners omfattas av vår uppförandekod som syftar 
till att säkerställa att Zengun i alla avseenden arbetar för ett 
ansvarsfullt företagande. Uppförandekoden är framtagen 
utifrån FN-initiativet Global Compacts tio principer för hållbart 
företagande. Företagets affärsstrategi genomsyras av Global 
Compacts värderingar och tydliga etiska principer kring företa-
gande. Zengun uppfyller grundläggande ansvarstagande inom 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. 
Om en leverantör eller samarbetspartner avviker från koden 
och rättelse inte sker inom överenskommen tidsperiod kan det 
affärsmässiga samarbetet komma att avslutas. Likaså finns 
det rutiner som träder i kraft i händelse av att en medarbetare 
bryter mot uppförandekoden.

VISSELBLÅSARTJÄNST
För att möjliggöra anonym rapportering av överträdelser av 
uppförandekoden och andra etiska övertramp har Zengun en 
extern visselblåsartjänst. Tjänsten är öppen för medarbetare, 
leverantörer och kunder, vilka informeras om detta i samband 
med att de signerar att de tagit del av företagets uppfö-
randekod. Under året mottogs inga anmälningar.

Zenguns uppförandekod kan läsas 
i sin helhet på vår hemsida där även 
visselblåsarfunktionen hittas.

ANSVAR I LEVERANTÖRSKEDJAN I 
ALLA LED, I ALLA PROJEKT

En hållbar leverantörskedja bygger på 
en välfungerande inköpsprocess - från 

materialval till socialt ansvarsfullt produce-
rade produkter och tjänster. Varje projekt har 

sina egna förutsättningar, men gemensamt för alla 
Zenguns projekt är att hållbarhetsperspektivet alltid har en 
central roll i hela byggprocessen.

Budgeten för ett byggprojekt består till största del av 
inköpta tjänster och material. Styrning av inköpsprocessen 
är därför avgörande i hållbarhetsarbetet, då inköpen står för 
en stor del av koncernens hållbarhetspåverkan, samt det 
enskilda projektets effekt på individer, samhälle och miljö. En 
förutsättning för framgångsrika projekt är god planering, val 
av inköpsstrategi och kravställande redan vid upphandling, 
liksom löpande avstämning under produktionstiden. Under 
ett samverkansprojekt har beställare och konsulter insyn i 
inköpsarbetet och bjuds in att delta.

LEVERANTÖRER MED SAMSYN
På samma sätt som vi ska vara en attraktiv leverantör till våra 
kunder, ska vi vara en attraktiv kund för våra leverantörer 
och samarbetspartners. Vår erfarenhet är att detta skapar 
konkurrenskraft och kvalitetssäkring både vid införsäljning och 
genomförande av projekt. 

Zengun har god kännedom om den underentreprenörs- 
och leverantörsmarknad där vi verkar och för en tät löpande 
dialog med dessa parter för att säkerställa kravställningar. 

Vi ser Europa som vår primära marknad avseende direktav-
talade materialleverantörer, men även utomeuropeiska aktö-
rer återfinns i leverantörsbasen. Samtliga underentreprenörer 
och leverantörer omfattas av vår uppförandekod och förvän-
tas dela vår syn på hållbarhet och ansvarfullt företagande.

Säkerställer ett  
ansvarsfullt företagande

Zenguns hållbarhetsarbete följer våra principer för bolagsstyrning, där styrelsen 
innehar det övergripande ansvaret och beslutar om vår hållbarhetsstrategi och de 

policyer som strategin berör. VD, tillsammans med bolagsledningen, ansvarar därefter 
för ramverket och utveckling av hållbarhetsarbetet inom företaget.

FR.O.M. 2021 ÄR ZENGUNS 

PROJEKT ANSLUTNA TILL ID06 

BOLAGSDEKLARATION I SYFTE 

ATT GE EN SAMLAD ÖVERBLICK AV 

LEVERANTÖRSKEDJAN OCH DÄRMED 

FÖRHINDRA ATT OEGENTLIGHETER  

I ANLITADE FÖRETAG SKER.

VI S STE DU AT T
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KONTROLL OCH UPPFÖLJNING AV INKÖP I 
LEVERANTÖRSKEDJAN
Leverantörskedjan i byggbranschen är i många fall komplex 
och svår att kontrollera med avseende på hållbarhet. Detta är 
framför allt kopplat till miljö, mänskliga rättigheter, arbets-
villkor och antikorruption. Zengun bidrar till det kontinuerliga 
arbete som görs både i branschen och branschöverskridande 
för att förbättra arbetssätt och rutiner för riskanalys, kunskaps-
överföring och ökad kontroll, avseende såväl miljö som socialt 
ansvarstagande i leverantörskedjan. Detta för att långsiktigt 
skapa stöd och verktyg som bidrar till att säkerställa att pro-
dukter och material som används i bygg- och anläggningspro-
jekt produceras ansvarsfullt.

Genom inköpsprocessens inarbetade rutiner för leveran-
törsbedömning och uppföljning säkerställs att hållbarhetsar-
betet tillämpas genom hela leverantörskedjan. För att kunna 
kontrollera att material och tjänster köps in från seriösa 
leverantörer tillåts endast underentreprenörer i två led. De 

företag som vill leverera varor eller tjänster till oss, kontroller-
as utifrån kriterier kopplade till miljö, ekonomi, risk, arbetsvill-
kor och säkerhetsarbete. Vi utför även ett antal revisioner per 
år, både rent fysiskt i våra underentreprenörers och leveran-
törers fabriker likväl som dokumentär uppföljning. 

Som ett ytterligare steg för att säkra efterlevnad av vår 
uppförandekod i vår leverantörskedja har Zengun tagit beslu-
tet att reglera våra inköp ytterligare. I praktiken innebär det 
att vi vid alla upphandlingar, där det skulle kunna förekomma 
en förhöjd hållbarhetsrisk, utför en utökad riskanalys och 
utvärdering innan eventuellt köp sker. Exempel på riskfyllda 
upphandlingar kopplade till material ser vi natursten, stål, 
installationer samt skruv och spik. Utifrån ITUC (International 
Trade Union Confederation) och CPI (Corruption Perception 
Index) har Zengun satt förbudsländer, vilket innebär att led-
ningen behöver godkänna eventuella inköp från länder som 
ligger utanför grupp 1 och 2 enligt ITUC respektive under 60 
enligt CPI.

A N S VA R S F U L L  B Y G G P R O C E S S

Med en chans att  
göra skillnad
Korta beslutsvägar, en framåtblickande syn 
och tydlig ambition att våga testa nya material 
och metoder är några faktorer som gör Zengun 
till en optimal arbetsgivare, enligt Sebastian 
Wangmo, inköpare.

”Som inköpare blir jag involverad i samtliga skeden av projek-
ten, från anbudslämning till slutuppgörelser med entreprenö-
rer vid projektavslut. Rollen är både utmanade och spännande 
då den bland annat innebär ett nära samarbete med projek-
tering och produktion för att vid rätt tidpunkt hitta bespa-
ringar och/eller alternativa lösningar tillsammans med olika 
entreprenörer. Vidare kräver arbetet ständigt att man håller 
sig uppdaterad kring vad marknaden har att erbjuda vad gäller 
såväl innovativa produkter och produktionsmetoder, som hur 
olika val kan påverka projekten ur en hållbarhetssynpunkt. 

En högaktuell fråga, som jag dagligen stöter på, är att hitta 

balansen mellan de val som bidrar till en bättre klimatprestan-
da och samtidigt bevaka den tidsmässiga- och ekonomiska 
frågan för att undvika onödiga risker. En av inköparens viktigas-
te arbetsuppgifter är just att minimera risker, oavsett om det 
avser miljömässiga risker, risk för osund konkurrens eller risk 
för felaktiga arbetsförhållanden i leverantörskedjan.

På Zengun får man chansen att påverka både sin egen 
arbetssituation och företaget i stort. Snabba beslut och korta 
beslutsvägar, i kombination med att företaget har en fram-
åtblickande syn och vågar testa nya saker, är det som gör 
Zengun till min optimala arbetsgivare.”

27

ZENGUN GROUP AB  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021



K L I M AT  O C H  M I L J Ö

MINSKNING AV 
KOLDIOXIDAVTRYCK**

MÅL 2025

20%
** Jämfört med beräknad basnivå 
för 2021 (scope 1, 2 och 3). 60% 
minskning jämfört med beräknad 
basnivå för 2021 (scope 1 och 2).

TOTALT KOLDIOXIDAVTRYCK 
PER PRODUCERAD BTA*

UTFALL 2021

239 kg
* Under 2021 minskade vi andelen 
schablonvärden till förmån för 
faktiska projektdata. Genom detta 
fick vi en betydligt lägre siffra som 
utgör vår baseline framåt.

MINSKNING AV 
KOLDIOXIDAVTRYCK***

MÅL 2030

50%
*** Jämfört med beräknad basnivå 
för 2021 (scope 1, 2 och 3). 80% 
minskning jämfört med beräknad 
basnivå för 2021 (scope 1 och 2).

<5%
D EPO N I
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Byggbranschen står i dag för en stor del av klimatpåverkan 
och det är därför viktigt att vi på Zengun arbetar aktivt för 
att minska miljö- och klimatbelastningen från våra projekt. 
Resursoptimering är en avgörande del i vårt hållbarhetsar-
bete, där allt från avfall och transporter till återbruk, omsorgs-
fulla materialval, avfallsminimering, livscykelperspektiv och 
flexibel design av byggnader innefattas. För att skapa förut-
sättningar för hållbar byggnation krävs såväl samarbete som 
planering genom alla projektskeden, liksom både egna och 
branschgemensamma satsningar för att optimera och främja 
cirkulära materialflöden. 

 

ETT PROAKTIVT ARBETSSÄTT SOM SKAPAR VÄRDE
Den stora andelen samverkansprojekt möjliggör för Zengun 
att i ett tidigt skede gå in som rådgivare och på så sätt vara 
delaktiga under hela processen. Detta innebär möjligheter 
att påverka vilka produkter, material, arbetsmetoder och 
projektspecifika krav som föreskrivs med hänsyn till kvalitet, 
miljö och arbetsmiljö. Med ett proaktivt arbetssätt skapar 

vi mervärde, affärs- och konkurrensmässiga fördelar samt 
långsiktiga besparingar för både våra kunder och verksam-
heten i stort. 

 Zengun ingår i flertalet nätverk som syftar till att lära, 
bidra till och påverka utvecklingen inom byggbranschen och 
samhället i stort. Det är viktigt för oss att genom nära dialog 
utreda, diskutera och förstå förutsättningar för olika parter för 
att kunna göra goda val och verka för en hållbarare bransch. På 
samma sätt som vi vill vara våra kunders hållbarhetspartner, 
förlitar vi oss på att våra leverantörer kan och vill prestera i 
enlighet med våra målsättningar. 

 
BRED MEDARBETARKOMPETENS OCH STÄRKT 
HÅLLBARHETSFOKUS 
Vi ser en fortsatt hög efterfrågan från våra kunder avseende 
miljöcertifieringar av projekt och en allt högre ambitionsnivå 
gällande hållbarhetsrelaterade faktorer. Av Zenguns samt-
liga pågående projekt under 2021, ska 87 % miljöcertifieras, 
beräknat på nettoomsättning. Våra medarbetare har kompe-
tens inom samtliga marknadsledande certifieringsstandarder 
för hållbarhet och stöttar våra kunder i arbetet med dessa; 
BREEAM, LEED, Miljöbyggnad, Svanen, WELL och Green Buil-
ding. Vi kan dessutom erbjuda stöd i form av rollen BREEAM 
Advisory Professional internt samt i NollCO2 och på så vis 
ytterligare stötta våra kunder i både certifieringsprocesser 
samt övergripande och projektspecifik måluppfyllnad. 

 Vi ser att utvecklingen går snabbt och att vi behöver vara 
väl förberedda för kommande hållbarhetsutmaningar. För att 
utöka det projektstöd som vi redan erbjuder, och som krävs 
inom området, valde vi att under året satsa på bredare intern 
fortbildning avseende hållbarhet. Vidare stärkte vi hållbarhets-
fokus genom rekrytering av fler miljöinriktade roller för att 
kunna möta en hög efterfrågan i våra projekt. 

Resursoptimering och 
samverkan – nyckelfaktorer  

i klimatarbetet 
Med rollen som byggentreprenör följer ett ansvar att utveckla  

hållbara fastigheter och vara ett stöd för våra kunder under  
hela projektet – från idé till förvaltning. 

K L I M AT  O C H  M I L J Ö

Vårt proaktiva 
arbetssätt skapar 
mervärde, affärs- och 
konkurrensmässiga 
fördelar
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BTA: 30 000 kvm

Projekttid: 2021–2022 

Beställare: Fabege, total-
entreprenad i samverkan

H
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Fortsatt avfalls- och resurseffektivisering
Att optimera sortering och återvinning av bygg- och rivnings-
avfall är en hygienfaktor för Zengun och något vi ständigt 
eftersträvar att bli bättre på. Det handlar dels om att tillvarata 
byggmaterial på bästa möjliga sätt, dels om att genom god 
planering och förebyggande arbete minimera den mängd avfall 
som genereras av oss. Det finns stor potential för att minska 
resursförbrukningen i branschen, och att på sikt övergå till ett 
helt cirkulärt materialflöde i linje med de globala klimatmålen. 

Viktig kunskap för att driva förändring
Sedan den nya avfallslagstiftningen trädde i kraft 2020 har 
vikten av resurseffektivisering blivit än mer framträdande i hela 
branschen. En förutsättning för att på sikt kunna skapa helt 
cirkulära flöden, är att öka materialeffektiviteten i ombygg-
nads- och rivningsprojekt så att byggmaterial kan tjäna sin 
fulla livslängd genom att förorda återbruk framför materialå-
tervinning. Vi kan i planeringsfasen bidra med rådgivning och 
kunskap om hur byggnaderna kan utformas på ett flexibelt sätt 
för att långsiktigt möjliggöra resurseffektivitet vid framtida 
anpassningar eller förändringar. Detta är en komplex och 
kritisk fråga för branschen som kräver förändringar av traditio-
nella produktionsmetoder. 

Zengun deltar i flertalet branschgemensamma satsningar 
för att stärka kunskap inom området, visa på goda exempel 
och i förlängningen öka efterfrågan. 

Under det gångna året stod cirkuläritet i fortsatt fokus, i allt 
från återbruk i mindre ombyggnationer till innovativa projekt med 
utveckling av cirkulära processer vid nyproduktion. Den cirkulära 
trenden har vuxit sig starkare i takt med högre kravställningar och 
efterfrågan på återbruk. I det sammanhanget vill vi lyfta fram pro-
jektet Hållbarhetshuset som började ta form i Haga Norra under 
det gångna året. Det är ett projekt vi bygger åt Fabege och som 
ingår som pilotstudie i innovationsprojektet ”Återhus – att bygga 
hus av hus”. Se projektbeskrivning här till höger. 

 
Klimatkartläggning och åtgärder 
De senaste åren har vi löpande arbetat med att kartlägga 
och beräkna verksamhetens utsläpp, identifiera betydande 
utsläppsfaktorer och forma relevanta, långsiktiga mål som 
ligger i linje med de globala målen för hållbar utveckling och 
den klimatomställning vi står inför. 

För att minska utsläppen i hela värdekedjan är vi beroende av 
ett nära samarbete med våra kunder, leverantörer och bransch-
kollegor. Vi ser positivt på den framtida utvecklingen och den 
redan höga efterfrågan på klimatförbättrande initiativ, hos både 
våra kunder och leverantörer. 

Under år 2021 satte vi mål kopplade till klimatreduktion för 
kommande år. Dessa kommer att brytas ner och hanteras inom 
ramen för vår projektverksamhet. Det är just inom projektverk-
samheten som den största klimatpåverkan finns och därmed 
även vår potential att göra störst skillnad. Genom att arbeta med 
projektspecifika handlingsplaner får vi möjlighet att identifiera de 
förbättringsområden som främst bidrar till att projektets klimat-
påverkan reduceras. 

 I verksamheten uppmuntrar vi samtliga medarbetare till al-
ternativa färdmedel till och från arbetsplatsen och inom tjänsten 
genom att de erbjuds förmånscyklar och SL-kort. 

Samtliga förmåns-och tjänstebilar i den egna bilparken upp-
nådde vid utgången av 2021 målet att drivas på elektricitet, 
gas, etanol eller annat fossilfritt drivmedel. Nu återstår enbart 
utfasning av ett fåtal fossildrivna servicebilar. 

Innovationsprojektet Återhus bedrivs i samverkan med NCC, 
RISE, Stockholm stad, Vasakronan, Fabege, Atrium Ljungberg, 
Contiga, Zengun, Anthesis, Svensk Betong, Ramboll och 
KTH. Proj ektet har fått bidrag från Vinnova Utmaningsdriven 
Innovation steg 2. Bild från Nom Arkitekter.
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Hållbarhetshuset Haga Norra 
– där återbruksvisioner  

blir till verklighet
Hållbarhetshuset i Haga Norra är en del av forsknings- och 

innovationsprojektet ”Återhus – att bygga hus av hus”. Projektet 
syftar till att hitta metoder för att möjliggöra återbruk av tunga 

byggnadsdelar, så som stomdelar och fasadelement, i en 
branschövergripande övergång till cirkulär ekonomi.

Med Fabege som beställare ska Zengun bygga ett 
provisoriskt platskontor om cirka 900 kvm beståen-
de av en stor andel återbrukat material från Biliafast-
igheten i samma stadsdel där befintligt byggmaterial 
demonterats för återmontering i ny form. Etable-
ringen ska inhysa de tjänstemän som är involverade 
i utvecklingen av stadsdelen Haga Norra. 

Hållbarhetshuset är det första projektet i Sverige 
som återbrukar HDF-bjälklag, med det övergripan-
de syftet att bygga kunskap om förutsättningar 
och arbetsmetodik för återbruk av framför allt 
tunga byggelement och i förlängningen möjlig-
göra storskaligt återbruk av byggelement med 
stor klimatpåverkan. Andra delar som återbrukas 
i projektet är fasadplåtskassetter, stål, glaspartier, 
innertak, mattor, pentry, diverse inredning samt 
vissa installationsdelar. Med syfte att öka de cirku-
lära flödena i branschen utgör detta ett viktigt steg 
för att möjliggöra storskaligt återbruk av byggele-
ment med stor klimatpåverkan. 

Betong och stål är två av de mest resurs- och 
energikrävande materialen under utvinning och 
framställning och har ofta en lång livslängd kvar 
även efter rivning. Genom att tillgängliggöra dessa 
resurser för återbruk kan vi bidra till att minska 
avfallsmängder, koldioxidutsläpp och förbrukningen 
av jungfruliga resurser från bygg- och fastighets-
branschen. Metoder för testning av hållfasthet 
och kvarstående livslängd såväl som metoder för 
demontage och montage testas och utvärderas un-
der projektet. Eftersom Hållbarhetshuset behöver 
genomgå samma tillståndsprocesser som vid ny-
produktion kan lärdomar om hinder och möjligheter 
kopplade till dessa dras.

Vår förhoppning är att erfarenheterna från detta 
pilotprojekt blir viktiga nycklar för att driva bran-
schen inom koldioxidreduktion och hållbart byggan-
de, något som inte minst är nödvändigt för att nå de 
branschgemensamma färdplanerna och målsätt-
ningen med en klimatneutral bransch till 2045.
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Vi månar om våra 
medarbetare – alla våra 
arbetsplatser ska präglas 
av säkerhetsmedvetenhet 
samt kunna erbjuda en 
trygg och inkluderande 
arbetsmiljö utan 
trakasserier.

Medarbetare
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SAMVERKAN FÖR EN SÄKER ARBETSMILJÖ
Våra medarbetares kompetens och engagemang är en stor del 
av Zenguns värdeerbjudande. För att de ska kunna använda sin 
fulla potential ska alla våra arbetsplatser präglas av hög  
säkerhetsmedvetenhet samt erbjuda en trygg och inklude-
rande arbetsmiljö fri från trakasserier. I det dagliga arbetet 
står alltid hälsa och säkerhet först på dagordningen. Med en 
nollvision för arbetsplatsolyckor bedrivs det systematiska 
säkerhetsarbetet utifrån tre perspektiv:

• Förebyggande
• Utifrån regelverk
• Med utgångspunkt i informella strukturer på respektive 

arbetsplats

Vi utvecklar ständigt processer och verktyg för att skapa trygga 
och säkra arbetsplatser. I det förebyggande arbetet är det viktigt 
att se till den enskilda byggarbetsplatsen. Den unika arbetsplat-
sen är förenad med specifika arbetsmoment, vilka medför olika 
typer av risker och val av åtgärder för att hantera dessa.

SÄKERHETSMEDVETANDET FINNS I KULTUREN
Arbetsmiljöarbetet involverar hela projektorganisationen, även 
om det uttalade säkerhetsansvaret ligger hos produktions- 
och projektchefer som ska säkerställa att varje projekt har rätt 
förutsättningar att upprätthålla en god och säker arbetsmiljö. 
Att utveckla en hög riskmedvetenhet och en sund säkerhets-
kultur är centralt i vår strävan att nå en skadefri arbetsplats. 
Zengun vidareutbildar därför kontinuerligt samtliga medar-
betare inom hälsa och säkerhet för att utveckla attityder och 
beteenden som värnar om en säker arbetsmiljö. Det är viktigt 
att varje medarbetare tar det egna arbetsmiljöansvaret på 
allvar. Genom att, utan genvägar, skydda sig själv, skyddar man 
även sin kollega.

Ett viktigt branschinitiativ inom området, som syftar till att 
säkerhetsarbetet inte enbart ska stanna i den egna organisatio-
nen, är Håll Nollan – Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. 
Zengun är en aktiv medlem och förbinder sig därmed att samver-
ka och dela med sig av sin kunskap. 

Zenguns arbete med säkerhet börjar och slutar dock inte på ar-

Tillsammans bygger vi 
en hållbar arbetsplats 

Våra medarbetares kompetens och engagemang är en stor 
del av Zenguns värdeerbjudande. Alla våra arbetsplatser ska 
präglas av hög säkerhetsmedvetenhet samt erbjuda en trygg 

och inkluderande arbetsmiljö fri från trakasserier.

A R B E T S M I L J Ö

betsplatsen utan är en process där alla komponenter är beroende 
av varandra. Utöver det direkta skyddsarbetet lägger vi stor 
vikt vid det individuella måendet. God fysisk och psykisk hälsa 
förbereder oss för de utmaningar som finns i ett byggprojekt och 
är något som vi aktivt arbetar med i hälso- och friskvårdssats-
ningen Zengun Life. Här erbjuds på medarbetarnas egna initiativ 
aktiviteter som främjar medarbetarnas välmående. (se s.40, 
Zengun Life).

Sist men inte minst består Zenguns skyddsarbete av ett 
långsiktigt byggande utifrån ett miljöperspektiv, för att kunna 
överlämna en byggnad som är säker för dess framtida brukare 
under byggnadens hela livslängd. 

DET DAGLIGA ARBETET
I samtliga av våra projekt upprättas en arbetsmiljöplan som 
regelbundet följs upp och skyddsronder genomförs veckovis. 
På Zengun ses skyddsronden som ett kvitto på ett välfunge-
rande skyddsarbete. Det viktigaste arbetet ligger dock utanför 
själva ronden, i den dagliga verksamheten. Kunskapsöverfö-
ring är en viktig del i arbetet. För att underlätta kunskapsåter-
föring, uppföljning och ett fortsatt förbättringsarbete används 
digitala verktyg i hela företaget. Detta för att rapportera och 
dokumentera observationer, tillbud, olyckor samt åtgärder och 
analys av risker och hinder i produktionen.

DET FÖRSTA STEGET
Projekten leds av egna medarbetare och utförs många gånger 
tillsammans med ett stort antal betrodda underentreprenörer. Vid 
upphandling av dessa säkerställs att vi endast kontrakterar god-
kända entreprenörer med ett uttalat och väl implementerat säker-
hets- och kvalitetsarbete. Det är viktigt att samtliga på arbets-

Våra arbetsplatser 
ska präglas av hög 
säkerhetsmedvetenhet
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A R B E T S M I L J Ö

platsen kan ta del av och förstå våra säkerhetsrutiner och 
därför ställs det krav på att varje arbetsgrupp måste ha en 
arbetsledare som kan svenska eller engelska.

ARBETSMILJÖÅTGÄRDER UNDER ÅRET
Något som även i år präglade de arbetsmiljöåtgärder 
som vidtogs är den rådande situationen som Covid-
19 fortsatt innebar. Föregående års konstaterande 
kvarstår; ”Det är svårt att bygga på distans”. Vår verk-
samhet kräver i stor utsträckning att vi är på plats. För 
att erbjuda en så trygg arbetsplats som möjligt under 
pandemin har städrutinerna förstärkts både i antal och 
omfattning. Raster och arbetstider har schemalagts 
för att minska antalet personer i omklädnings- och 
lunchrum. Handsprit har placerats lättillgängligt på 
flera platser på arbetsplatsen. Våra medarbetare på 
platskontoren har uppmuntrats att utföra sitt arbete 
hemifrån i den utsträckning det är möjligt. De har då 
även erbjudits förutsättningar att hämta datorskärmar 
etc. för att bibehålla en god arbetsmiljö hemifrån. 
Vidare har vi säkerställt ett lämpligt avstånd mellan 
arbetsplatserna för de som behövt vara på kontoret.

Utöver åtgärder för en kontinuerlig hantering av 
Covid-19 fokuserade vi även på att förbättra andra 
 arbetsmiljöaspekter. Vi valde bland annat att bli med-
lemmar i Byggbranschens Säkerhetspark som är en 
branschgemensam samlingsplats för att uppleva och 
diskutera arbetsmiljö och reflektera kring beteenden och 
attityder. En ytterligare nyhet för året är att vi nu erbjuder 
menssäkrade toaletter i alla våra projekt, med gratis 
mensskydd för att skapa samma förutsättningar för alla. 
Detta är något vi ser som ett självklart steg för att skapa 
en trygg och jämställd arbetsmiljö.

En bransch i 
förändring

”Som KMA-ansvarig på Zenguns dotterbolag, Zengun 
re:do, är min huvudsakliga uppgift att driva utvecklingen 
av vårt systematiska arbete med kvalitet, miljö och 
arbetsmiljö. Arbetet omfattar bland annat att leda och 
delta i olika forum som arbetar mot uppsatta mål, att i 
projekt utvärdera våra underentreprenörers KMA-system 
samt att samordna utbildning för medarbetarna. Som 
en del i mitt arbete med att granska det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ingår vidare att säkerställa att all per-
sonal har den kunskap, utbildning och hjälpmedel som 
krävs, för att kunna bedriva arbetet på ett säkert sätt.

Under det senaste decenniet har man kunnat se en 
tydlig attitydförändring i byggbranschen. Idag ligger ett 
stort fokus på att förbättra vår bransch och att motverka 
svart arbetskraft, som är ett problem som vi endast kan 
komma tillrätta med genom samverkan mellan entrepre-
nörer, beställare och myndigheter. Jag känner en tillför-
sikt i att Zengun ligger i framkant när det gäller rutiner 
och kontroll av vilka entreprenörer som får beträda och 
verka på våra arbetsplatser. 

Det jag uppskattar mest i mitt arbete är bredden på 
uppgifterna, att följa processen från anbud till över-
lämnande av projekt. Jag ser med glädje på de insatser 
som Zengun gör och det känns roligt att vi är med och 
utvecklar branschen, för en hållbar framtid.”

Med ansvar för att driva det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
ser Jenny Johansson också positiva 
tecken på en attitydförändring i 
branschen.

T YP AV OLYCKOR /SK ADOR

Skärsår, ytliga skador (5 st)

Lättare fall- och snubbelskador (3 st)

Klämskada (3 st)

Lättare skada orsakad av tappat/

fallande föremål (3 st)

Benbrott (1 st)

Lättare ögonskada ( 1 st)
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Systematisk inkludering för 
att motverka diskriminering 

På Zengun arbetar vi aktivt med att skapa en trygg och inkluderande arbetsplats 
med människan i centrum, där varje medarbetares engagemang och personliga 

åtagande tas tillvara. För oss är det grundläggande att alla våra arbetsplatser, 
både ute i projekten och på våra kontor, ska vara säkra och trygga med en 
inkluderande arbetsmiljö och en kultur utan trakasserier. Detta är centrala 

hållbarhetsfrågor, som alltid är högaktuella men som ytterligare ställts på sin 
spets under de oroliga tider som den rådande pandemin inneburit.

GEMENSAMT ANSVAR FÖR ARBETSMILJÖN
Den decentraliserade organisationen, där de flesta beslut 
fattas i projekten nära kund, innebär att ett stort ansvar 
för hur vi bedriver vårt arbete ligger hos medarbetarna. 
Varje medarbetares engagemang och kunskap är viktiga 
bidrag för att göra ett projekt framgångsrikt. Förmågan att 
skapa team av duktiga individer som kompletterar, stöttar 
och assisterar varandra i utmanande byggprojekt är en av 
Zenguns styrkor. Det ligger ett stort fokus på att samtliga 
medarbetare ska utvecklas, utmanas och må bra. Alla ska ha 
samma möjlighet till anställning, utbildning, befordran och 
utveckling. Vidare ska lika lön för arbete av lika värde gälla 
oavsett kön.

Likabehandling och mångfald är vitala beståndsdelar för att 
kunna skapa en attraktiv och utvecklande arbetsplats för alla 
medarbetare, konsulter och underleverantörer. Att motverka 
och uppmärksamma att kränkande situationer uppstår är ett 
gemensamt ansvar som alla medarbetare behöver ta i sin 

vardag. Det yttersta ansvaret för detta ligger dock hos ledare 
och chefer, som regelbundet fortbildas för att förebygga 
och förhindra kränkande särbehandling, samt vidta åtgärder 
om sådana situationer skulle uppstå. För att ge våra chefer 
ytterligare stöd, både i det dagliga arbetet och i rekryterings-
processer, skapade och tillsatte Zengun under 2021 den nya 
positionen Head of people. Tidigare har vi tagit hjälp av externt 
stöd för arbetet med dessa frågor, men vi ser att frågan får 
större tyngd genom ett kontinuerligt internt arbete för att 
säkerställa en säker och trygg arbetsplats. 

EN ARBETSPLATS FÖR MEDARBETARE SOM VILL UTVECKLAS
Zengun arbetar systematiskt med förebyggande och uppföl-
jande åtgärder mot alla typer av diskriminering och kränkande 
särbehandling. Inom byggbranschen handlar detta mycket 
om att få bukt med en förlegad kultur och jargong, samt att 
erbjuda praktiska förutsättningar för medarbetare att kunna 
genomföra sitt arbete på ett tryggt och värdigt sätt oavsett 
kön, könsidentitet, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning 
eller funktionsnedsättning. Parallellt arbetar vi proaktivt för att 
erbjuda alla medarbetare möjlighet att utvecklas. Rekrytering, 
utbildning och kompetensutveckling organiseras strategiskt 
med ett inkluderande förhållningssätt för att främja mångfald 
och jämställdhet, och alla medarbetare erbjuds förutsättningar 
för att skapa en sund balans mellan arbete, familj och fritid.

Hos oss är likabehandling ett prioriterat område genom hela 
organisationen, från styrelse och ledning ut i alla projekt. Inte 
minst är det en viktig förutsättning för att säkra vår kompe-
tensförsörjning. För att kunna fortsätta utvecklas behöver 
Zengun vara en arbetsplats som attraherar de bästa medarbe-
tarna genom att de känner att det hos oss finns goda möjlig-
heter till en intressant och utvecklande framtid. 

L I K A B E H A N D L I N G  O C H  D I V E R S I T E T

Varje medarbetares 
engagemang och 
kunskap är viktiga 
bidrag för att göra ett 
projekt framgångsrikt
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29%
ANDEL K VINNLIGA  

MEDARBETARE

(2020: 27%) (2020: 28%) (2020: 33%) (2020: 20%)

ANDEL K VINNOR  
I  LEDANDE POSITION

ANDEL K VINNOR I  
BOLAGSLEDNINGEN

ANDEL K VINNOR I  
KONCERNENS ST YRELSE

37% 50% 20%

Byggbranschen är traditionellt en mansdominerad bransch, 
med ett branschgenomsnitt på 9,6 procent kvinnliga medar-
betare. Inom Zengun arbetar vi aktivt för att främja jämställd-
het som ett led i vårt hållbarhetsarbete – vi ska inte bara driva 

framgångsrika projekt idag, utan även i framtiden. För att 
utmana oss själva och säkra att vi fortsätter arbeta aktivt med 
frågan valde vi att under 2021 sätta målet att vid utgången av 
2025 ha ökat andelen kvinnor på Zengun till 40 %.

L I K A B E H A N D L I N G  O C H  D I V E R S I T E T

I  BLICKFÅNGET
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U N I Z E N

På Zengun finns det ingen standardiserad väg att gå. 
Vi arbetar ständigt med att ta till vara och utveckla 
respektive individs talang, engagemang och nyfikenhet.

Unizen är Zenguns kompetensutvecklingsprogram som syftar 
till att utveckla och utmana medarbetare genom att skapa ett 
synsätt att ingen är färdiglärd. Hos oss erbjuds medarbetare 
insyn i hela byggkedjan samt chansen att få testa olika yrkes-
roller och alternativa karriärvägar. 

För att säkerställa både individens och företagets behov och 
intresse arbetar vi kontinuerligt med en strukturerad individu-
ell uppföljning. Baserad på denna skapas en individuell plan 
som kan sträcka sig över flera år och inrymma allt ifrån enskil-
da kurser till möjligheten att få testa på nya yrkesroller.

Inom Unizen uppmuntras individer att tillämpa en så kallad 
80/20-princip; 80% beprövade och bevisade lösningar och 20 
% nytänkande och innovation. Detta avser såväl arbetssätt 
som tekniska lösningar.

INTERN KOMPETENSUTVECKLING UNDER 2021
Under året fortsatte vårt arbete med internutbildning av våra 
medarbetare. Områden som behandlats var bland annat 
ledarskap, inköp, leverantörsuppföljning och metodik för 
effektiva arbetssätt. I tillägg till internutbildningar bedrivs flera 

tvärforum för våra olika arbetsområden i syfte att kontinuerligt 
bredda kompetenser och öka kunskapsåterföringen.

TRAINEEPROGRAM
En del av Unizen utgörs av vårt populära traineeprogram som 
under 2021 genomfördes för åttonde gången. Programmet 
lockar främst blivande civilingenjörer och möjliggör att redan 
tidigt under studietiden få chansen att testa på olika roller, 
arbetsuppgifter och nyttja teoretiska kunskaper i praktiken. 
Programmet drivs av traineerna själva som varje år tar fram en 
årsplanering. Planeringen inkluderar kurser och aktiviteter som 
ska genomföras, där fokus under 2021 var kompetensutveck-
ling inom områden som ekonomi, projektering och anbud. 

Traineeprogrammet är en viktig rekryteringsbas för Zengun 
eftersom det möjliggör rekrytering av motiverade medar-
betare med kunskap om det senaste från den akademiska 
världen. Zengun deltar årligen vid arbetsmarknadsdagar på 
universitetsnivå. År 2021 hölls marknadsdagarna digitalt, men 
trots detta var intresset hos studenterna stort och under våren 
anslöt ytterligare två nya talanger till programmet. Under hös-

”Den som slutar bli bättre 
slutar snart vara bra”
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U N I Z E N

Ett helhetstänk 
kring hållbarhet

”När jag sökte en praktikplats var det viktigt för 
mig att hamna på ett företag som delar mina 
värderingar kring miljö och hälsa samt har ett 
stort hållbarhetsfokus. Det som tilltalade mig med 
Zengun var deras helhetstänk kring hållbarhet och 
deras gedigna arbete med Zengun Life som syftar 
till att öka välmående och trivsel på företaget. 
Väl på plats fick jag även uppleva att Zengun är 
ett proaktivt företag som inte backar för att göra 
svåra eller utmanade saker. På Zengun vill man 
alltid utvecklas och ta sig an större och alltmer 
komplexa projekt.

Under min praktikperiod fick jag en bred inblick 
i de olika delarna i byggprocessen och jag fick 
besöka ett flertal olika byggarbetsplatser som är 
i olika skeden. Ute i projekten mötte jag många 
olika roller och därmed fick jag en bättre bild av 
de utmaningar som finns för olika projektskeden. 
Ett exempel på detta är det spännande projektet 
”Hållbarhetshuset” i Haga Norra där man för första 
gången i Sverige återanvänder delar av stommen 
från en byggnad som ska rivas för att bygga ett 
helt nytt hus, vilket resulterar i ett betydligt lägre 
klimatavtryck för byggnaden.”

ten tog sex av sju sistaårs-traineer steget till en heltidsanställning 
hos oss. 

YRKESUTBILDNINGAR
Zengun tar även emot praktikanter från yrkesutbildningar. 
Praktikplatserna som erbjuds riktas främst till studerande på 
yrkeshögskola med inriktning mot byggproduktion. Grundtanken 
med praktikplatserna är att ge studenter chansen att få praktisk 
erfarenhet i byggbranschen under pågående studier. I gengäld får 
Zengun nytänkande, nyfikna och motiverade medarbetare.

TEKNIKSPRÅNGET
Zengun har för fjärde året i rad varit en del av Tekniksprånget. 
Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare 
tillsammans med regeringen satsar för att säkerställa en framtida 
kompetensförsörjning, genom att locka fler ungdomar till högre 
tekniska utbildningar. Praktiken på Zengun har varit mycket upp-
skattad av studenterna och hos projekten. 

David Sundberg fick många nya 
och värdefulla erfarenheter under 
sin praktikperiod hos Zengun.

AV DE TR AINEER SOM  

HIT TILLS AVSLUTAT S INA  

STUDIER HAR 86 PROCENT 

FORTSAT T SOM HELTIDS- 

ANSTÄLLDA .

VI S STE DU AT T
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Z E N G U N  L I F E

69%
AV MEDARBETARNA  

MOTIONER AR  
REGELBUNDET
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För en hälsosam livsstil
Zenguns hälso-och friskvårdssatsning – Zengun Life – inrymmer 
allt ifrån idrottsaktiviteter, med tyngdpunkt på vardagsmotion 
och gemenskap, likväl som kultur, föreläsningar och välmående. 
Satsningen grundar sig i visionen om att vara ”Sveriges aktivaste 
och mest välmående företag”. Zengun Life bidrar till gemenskap, 
förbättrad företagskultur och en ökad trivsel.

Zengun life verkar för en hälsosam livsstil som 
kombinerar välmående och livsbalans. Syftet är 
även att främja gemenskap inom företaget och 
skapa platser för informella möten utanför ordina-
rie arbetsroller. Initiativet är medarbetardrivet och 
kravlöst där grundtanken är att de aktiviteter som 
genomförs ska spegla medarbetarnas intressen.

Z E N G U N  L I F E

E T T  U R VA L  AV  E R B J U D N A 
A K T I V I T E T E R  U N D E R  2 021

• Utökade hälsotester – från och med 2021 
erbjöds mer omfattande hälsotester som fram-
över kommer genomföras vartannat år

• Rörelseutmaningar i alla projekt – utmaningar 
genomfördes i två omgångar och bestod av allt 
från trappstegstävlingar till golf för nybörjare

• Pyssel – vi bjöd in en extern ”proffspysslare” 
och lät kreativiteten flöda samt avslutade med 
gemensam fika

• Orientering – grundläggande introduktion till 
orientering i stadsmiljö

• Cykelmeck och cykeltur – medarbetarna fick 
möjlighet att lära sig ta hand om sina cyklar. 
Därefter anordnades en cykeltur med tre olika 
svårighetsnivåer med efterföljande fika

• Guidad tur på Skogskyrkogården
• Testa på triathlon – nivån anpassades för att alla 

skulle kunna medverka oavsett förkunskaper
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Att hantera risker är 
en naturlig del i vår 
affärsverksamhet. Genom 
omvärldsbevakning och ett 
medvetet ledarskap arbetar 
Zengun för att omvandla 
risker till möjligheter. 
Riskerna delas in i 
omvärldsrisker, strategiska 
risker, operativa risker och 
regulatoriska risker.

Risker
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R I S K A N A LY S

R I S KOM R ÅD E B ES K R IVN I NG HANTE R I NG

Hälsa och säkerhet På byggarbetsplatsen finns alltid risker 
för medarbetare och underentreprenörer 
kopplade till hälsa och säkerhet. Person-
skador kan ge skador och invaliditet för 
livet, och i värsta fall leda till dödsfall. En 
ytterligare hälsorisk är att medarbetare kan 
lida av psykisk eller fysisk ohälsa, vilket kan 
medföra sjukskrivningar, dåligt arbetsklimat 
och bristande arbetsmoral.

• Skydds- och miljöronder

• Rutin för uppföljning av olyckor/tillbud

• Utbildning av innehållet i policyer 

• Medarbetarsamtal 

• Medarbetar- och hälsoundersökning

• Översyn av och utbildning inom ergonomi 
på arbetsplatsen

• Zengun Life

• Aktiva medlemmar i Byggbranschens 
 Säkerhetspark

Miljö Risk för att i verksamheten orsaka miljö-
skada av olika slag. Det kan exempelvis vara 
utsläpp från maskiner, oansvarsfulla mate-
rialval eller föroreningar som påverkar den 
lokala miljön och/eller ett mer omfattande 
område.

• Projektspecifika miljö- och arbetsmiljöplaner

• Skydds- och miljöronder

• Krav på miljöbedömda byggmaterial

• Medvetna logistiklösningar

• Fossilfria transport- och bränslealternativ 
förordas

• Internutbildningar och kontinuerlig fortbildning

• Initial hållbarhetsworkshop i större projekt

Resurs- och  
kompetens- 
försörjning

Zenguns verksamhet och höga kvalitetsmål 
är beroende av att personer med erforderlig 
utbildning och rätt kompetens för tjänsterna 
är på plats. Det är därför en förutsättning 
för vår expansion och finansiella resultat att 
rekrytera, utveckla samt behålla en kompe-
tent och engagerad personal.

• Rutin för uppföljning av projektkrav

• Projektrevisioner för att säkerställa 
 implementering av rutiner

• Säkerställande av rätt bemanning i projekt

• Tydlig kravställning från och dialog med 
beställare

• Erfarenhetsåterföringsforum

• Medveten rekrytering

• Intern kompetenskartläggning

• Utbildning inom ledarskap och företagskultur

• Unizen

Digitalisering Nya digitala lösningar ersätter gammal 
teknik och gamla arbetssätt vilket skapar nya 
tjänster och efterfrågan av såväl informa-
tionshantering som effektiva driftlösningar i 
fastigheter. De aktörer som inte anpassar sin
verksamhet till förändrade förutsättningar kan 
förlora kunder, leverantörer och medarbetare.

• Omvärldsbevakning

• Utökad digitaliseringssatsning

• Tillsatt fokusgrupp inom IT-området

Etiska övertramp Risker med att medarbetare, leverantörer och/
eller underentreprenörer inte följer rådande 
lagar samt interna och externa policyer rela-
terande till etik, antikorruption, likabehandling 
och mänskliga rättigheter. Brott eller försum-
melse kan sannolikt skada både Zenguns 
varumärke och relationer med kunder och 
medarbetare.

• Utökad rutin för att säkra en hållbar  
leverantörskedja

• Uppföljning av underentreprenörer

• Internrevisioner

• Uppföljning av uppförandekod

• Visselblåsarfunktion säkerställer möjlighet 
för anonym rapportering både internt och 
externt

• Kontinuerlig intern dialog om värderingar 
och företagskultur

• Medarbetarundersökning för att identifiera 
signaler på missnöje

Regelefterlevnad Bristande regelefterlevnad kan medföra 
såväl ekonomiska förluster som ryktesför-
luster och rättsliga processer. Även den 
enskilde individens välmående kan komma 
att påverkas.

• Regelbunden kontroll av regelefterlevnad

• Interna revisioner för kvalitetssäkring i flera led

• Uppförandekod

• Företagskultur med höga etiska ideal

• Kompetenta och ansvarstagande medarbetare
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Kriser Omvärldskriser som Zengun inte kan 
påverka och därmed är svåra att förutse, 
såsom  pandemier, terroristattacker, krig 
eller  cyberattacker.

• Riktlinjer för informationssäkerhet

• Projektanpassade krishanteringsplaner

• Utökad digitaliseringssatsning

• Omvärldsbevakning

Klimatförändring Klimatförändring avser exempelvis extrema 
väderhändelser och miljökatastrofer.

För att hjälpa fastighetssektorn att förbereda  
sig inför ändrade förutsättningar avseende 
klimat integrerar Zengun klimatfrågan i hela 
projektverksamheten. 

Materialtillgång 
och prisökningar

I och med Rysslands invasion av Ukraina finns 
en osäkerhet kopplat till kraftigt stigande 
energi- och råvarupriser. Bl.a. följande 
material har markerats som risk vad gäller 
priser och leverans; armeringsjärn, stål och 
3-stavsparkett. Vidare har det inom Sverige 
uppstått en risk för cementbrist då det råder 
en osäkerhet kring det långsiktiga tillståndet 
för Cementa att fortsatt bedriva kalkstenstäkt 
i Slite på Gotland.

Zengun följer utvecklingen och har en 
kontinuerlig dialog med leverantörer och 
underentreprenörer, för pågående projekt  
och inför anbudsinlämning.

Varumärke Efterfrågan på Zenguns tjänster bygger till stor 
del på kunders och medarbetares intryck och 
erfarenhet av företaget. Branschen är under 
ständig förändring, och kundernas och med-
arbetarnas krav och förutsättningar förändras 
kontinuerligt. För att inte riskera marknads-
andelar och konkurrenskraft ställs krav på en 
långsiktig och flexibel varumärkesstrategi.

• Omvärldsbevakning

• Marknadsforum

• Arbetsmarknadsdagar

• Kunddialog

• Medarbetarundersökning och  
medarbetarsamtal

Konjunktur- 
förändring

Byggsektorn är en konjunkturkänslig bransch. 
Zenguns verksamhet är beroende av kunder-
nas investeringsvilja och påverkas därmed av 
konjunktursvängningar.

• Decentraliserad organisationsstruktur, vilket 
förväntas generera en snabbfotad organisation

• Bred kundbas inom flera segment
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