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Hållbarhet



Hållbarhetsaspekten utgör 
en central del i Zenguns 
affärsmodell – både för att 
bibehålla konkurrenskraft 
och för att ta ansvar för 
kommande generationer. 
Våra medarbetare utmanar 
och förverkligar våra 
kunders hållbarhets-
ambitioner inom områden  
som cirkulära material-
flöden, klimatavtryck, 
miljöcertifiering och  
sociala frågor. 



H Å L L B A R H E T S S T Y R N I N G

Hållbarhetsaspekten utgör en central del i Zenguns affärs-
modell, dels för att bibehålla konkurrenskraft som premi-
umbyggare och dels för att ta ansvar och bygga hållbart för 
kommande generationer. Ansvaret innefattar vår påverkan på 
samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt per-
spektiv. Detta speglas i projekten som leds av egna medarbe-
tare och genomförs tillsammans med ett stort antal betrodda 
underentreprenörer. Efterlevnaden av kriterier för miljömässig 
och social hållbarhet säkerställs i medarbetarsamtal samt i 
leverantörskedjan genom att ställa krav på underentreprenö-
rer och leverantörer. 

KUNDERNAS HÅLLBARHETSPARTNER
På Zengun utmanar och förverkliga vi våra kunders hållbar-
hetsambitioner. Detta genom att vara delaktiga i arbetet med 
att ta fram och forma projektens målbild inom olika områden; 
cirkulära materialflöden (avfallshantering, återbruk, material-
val), klimatavtryck (materialval, transporter, livscykelanalys), 
miljöcertifiering (typ och nivå) samt sociala frågor (leveran-
törsbedömningar, 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 
projektets 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 kunna bemöta både befintliga och framtida 
behov. Våra viktigaste intressenter utgörs av kunder, medar-
betare, leverantörer, underentreprenörer och samarbetspart-
ners samt övriga delar av samhället där vi är verksamma. 

För att hålla Zenguns hållbarhetsarbete aktuellt och relevant 
genomförs vart tredje år en väsentlighetsanlys, där den 
senaste genomfördes 2018. Under året har en öppen och 
fortlöpande dialog bedrivits med våra intressenter med fokus 
främst på befintliga kunder och medarbetare. Med hjälp av 
dessa dialoger, i kombination med tidigare års fördjupade 
väsentlighetsanalys, har aktuella frågor kartlagts, vilket utgör 
ett bra underlag till en fortsatt analys och fortsatt arbete för 
att förbättra vårt hållbarhetsarbete . Vi ser arbetet som ett 
viktigt inslag i den dagliga verksamheten och för vår långsik-
tiga planering. 

De frågor som var högt prioriterade vid den tidigare kart-
läggningen är fortsatt aktuella. Vidare ser vi ett ökat intresse 
för en minimerad klimatbelastning i hela värdekedjan samt för 
utökad styrning och uppföljning av leverantörsled. 

PRIORITERADE FOKUSOMRÅDEN

• Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
• Likabehandling och mångfald
• Utveckling och friskvård
• Mänskliga rättigheter, arbetsrätt samt motverkande av 

korruption och mutor
• Cirkulära materialflöden
• Klimatavtryck
• Hållbar ekonomi

En drivande kraft i 
branschens utveckling
Vi vill ta ansvar och vara en bidragande part i arbetet med att bygga ett hållbart 
samhälle, vilket gör hållbarhet till en självklar del i vår affärsmodell. Hållbarhetsarbetet 
bedrivs systematiskt på alla nivåer i bolaget för att vara en drivande kraft i utvecklingen 
för hållbar samhällsutveckling.
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H Å L L B A R H E T S S T Y R N I N G

VÅR DEL I KEDJAN

Illustrationen visar vår verksamhetskedja, där de förstärkta cirklarna representerar de skeden där 
vi är verksamma och därmed har störst påverkanspotential. För att kunna bedriva en hållbar verk-
samhet är det dock en förutsättning att vi även arbetar aktivt med övriga skeden för att kunna 
motverka och åskådliggöra 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 Hållbarhetspolicy som reglerar 
arbetsmetoder avseende ekologisk och social hållbarhet 
vilken omfattar samtliga medarbetare, kunder, leverantö-
rer, 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  ma-
nualer för hållbarhetsarbetet finns tillgängliga på företagets 
intranät och ledningssystem.

UPPFÖRANDEKOD
Alla medarbetare inom Zengun, leverantörer och samarbets- 
partners omfattas av vår uppförandekod som syftar till att 
säkerställa att Zengun i alla avseenden arbetar för ett ansvars- 
fullt företagande. Uppförandekoden är framtagen utifrån 
FN-initiativet Global Compacts tio principer för hållbart före-
tagande och 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 upp- 
förandekoden och andra etiska övertramp har Zengun en extern 
visselblåsartjänst. Tjänsten är öppen för medarbetare, leverantö-
rer och kunder, vilka informeras om detta i samband med att de 
signerar att de tagit del av företagets uppförandekod. Under året 
har inga anmälningar gjorts. 

Zenguns uppförandekod kan läsas i sin helhet på vår hem- 
sida 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 pro-
ducerade 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 inköp-
ta tjänster och material. Styrning av inköpsprocessen är därför 
avgörande i hållbarhetsarbetet, då inköpen står för en stor del 
av  koncernens hållbarhetspåverkan, samt det enskilda projek-
tets effekt på individer, samhälle och miljö. En förutsättning 
för framgångsrika projekt är god planering, val av inköpsstra-
tegi och kravställande redan vid upphandling, liksom löpande 
avstämning under produktionstiden. Under ett samverkans-
projekt har beställare och konsulter insyn i inköpsarbetet och 
bjuds in att delta.

LEVERANTÖRER MED SAMSYN
Likväl som vi ska vara en attraktiv leverantör till våra kun-
der, ska vi vara en attraktiv kund för våra leverantörer och 
samarbetspartners. Vår erfarenhet är att detta skapar kon-
kurrenskraft och kvalitetssäkring både vid införsäljning och 
genomförande av projekt. Zengun har god kännedom om den 
underentreprenör- och leverantörsmarknad där vi verkar. Vi 
ser Europa som vår primära marknad avseende direktavtala-
de materialleverantörer, men även utomeuropeiska aktörer 
återfinns i leverantörsbasen. Samtliga underentreprenörer och 
leverantörer omfattas av vår uppförandekod och förväntas 
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 ledningsgrupp, ansvarar därefter för ramverket och 
utveckling av hållbarhetsarbetet inom företaget. 

En hållbar leverantörs- 
kedja bygger på 
en välfungerande 
inköpsprocess
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KONTROLLERADE INKÖP
Genom inköpsprocessens inarbetade rutiner för leverantörs-
bedömning och uppföljning säkerställs att hållbarhetsarbetet 
tillämpas genom hela leverantörskedjan. För att kunna kont-
rollera att material och tjänster köps in från seriösa leverantö-
rer tillåts endast underentreprenörer i två led.

De företag som vill leverera varor eller tjänster till oss 
kontrolleras utifrån kriterier kopplade till miljö, ekonomi, risk, 
arbetsvillkor och säkerhetsarbete. 

ANSVAR I HELA LEVERANTÖRSKEDJAN
Leverantörskedjan i byggbranschen är i många fall komplex 
och svår att kontrollera med avseende på hållbarhet. Detta är 
framförallt kopplat till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och 
antikorruption. 

Zengun bidrar till det kontinuerliga arbete som görs både i 
branschen och branschöverskridande för att förbättra arbets-
sätt och rutiner för riskanalys, kunskapsöverföring 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 produkter och mate-
rial som används i bygg- och anläggningsprojekt produceras 
ansvarsfullt. 

Som ett ytterligare steg för att säkra efterlevnad av vår 
uppförandekod i vår leverantörskedja har Zengun tagit beslutet 
att reglera våra inköp ytterligare. I praktiken innebär detta att 
vi vid alla upphandlingar, där det skulle kunna förekomma en 
förhöjd hållbarhetsrisk, utför en utökad riskanalys och utvärde-
ring innan eventuellt köp sker. Exempel på riskfyllda upphand-
lingar kopplat till material ser vi exempelvis för natursten, stål, 
installationer samt skruv och spik. Vi har även ett proaktivt 
förhållningssätt vid inköp där det kan finnas koppling till 
konfliktmineraler. Zengun har satt förbudsländer utifrån ITUC 
(International Trade Union Confederation) och CPI (Corruption 
Perception Index). Detta innebär att ledningen behöver god-
känna eventuella inköp från länder som ligger utanför grupp 1 
och 2 enligt ITUC och 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

Stora möjligheter att påverka i 
en decentraliserad organisation
Karin Pettersson är KMA-samordnare på Zengun 
och arbetar med kvalitet, miljö och arbets- 
miljö i projektens alla faser och samarbetar med 
samtliga roller i projektorganisationen.

”Min uppgift som KMA-samordnare i projekt innebär väldigt 
varierande arbetsdagar då det är en sammanhållande funktion 
i de frågor som rör kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

Det kan vara allt från att säkerställa att de arbetsmiljö-, 
miljö- och kvalitetsdokument vi använder i produktionen är 
korrekta och uppdaterade, följa upp och vägleda våra underen-
treprenörers KMA-arbete under projektets gång, till att hantera 
all kvalitetsdokumentation inför projektets slutskede. 

En annan viktig del i min roll är att säkerställa att projektet 
efterlever de ledningssystem som Zengun följer, myndighets-
krav och våra kunders kravställningar. 

Möjligheterna att påverka centrala processer och att vara 
delaktig i bolagets utveckling och framdrift på Zengun är mycket 
stora tack vare den decentraliserade organisationen. För egen 
del har detta tagit sig uttryck i att jag engagerat mig centralt i 
Zenguns utvecklingsgrupp och främst arbetet med bolagets 
ledningssystem och ISO-certifieringar. Där har erfarenheterna 
från det direkta projektarbetet spelat en viktig och nödvändig 
roll i att föra vårt ständiga förbättringsarbete framåt.

Mina erfarenheter från att ge stöd åt verksamheten i dessa 
frågor både i projekt och centralt är att det är både utvecklan-
de och varierande men framförallt väldigt roligt.”
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K L I M AT  O C H  M I L J Ö
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Den stora andelen samverkansprojekt möjliggör för Zengun att 
i tidigt skede gå in som rådgivare med strategiskt inflytande och 
på sätt vara delaktiga under hela processen. Detta innebär möj-
lighet 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 bespa-
ringar både för våra kunder och för verksamheten i stort. 

HUVUDDELEN MILJÖCERTIFIERAS
Vi ser en fortsatt hög efterfrågan från våra kunder avseende 
miljöcertifieringar av projekt och en högre ambitionsnivå 
gällande hållbarhetsrelaterade faktorer. Av Zenguns samtliga 
pågående projekt under 2020, ska 86 procent 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. Nytt för 2020 är att vi även kan erbjuda rollen BREEAM 
Advisory Professional internt och på så vis ytterligare stötta 
våra kunder i deras certifieringsarbete.

INITIATIV FÖR MINSKAT KOLDIOXIDAVTRYCK
Bygg-och fastighetssektorn hör till de branscher som har störst 
påverkan på miljö och klimat. Detta innebär att det är av största 
vikt att vi aktivt arbetar för att minska belastningen i alla påverk-
bara led. Vi ingår i flertalet nätverk i syfte att lära, bidra till och 
påverka utvecklingen inom byggbranschen och samhället i stort. 

Precis som vi vill vara våra kunders hållbarhetspartner 
förlitar vi oss på att våra leverantörer kan och vill prestera i 
enlighet med våra målsättningar. För att skapa förutsättningar 
för hållbar byggnation krävs både samarbete och planering 
genom alla projektskeden. 

Resursoptimering utgör en nyckelfaktor i hållbarhetsarbetet 
för byggbranschen, där allt ifrån omsorgsfulla materialval till 
avfallshantering och flexibelt utformande ingår. Både på egen 
hand och i branschgemensamma satsningar, arbetar vi för att 
optimera och främja cirkulära materialflöden. 

Byggsektorn genererar nationellt omkring en tredjedel 
av Sveriges totala avfallsmängd och står för en fjärdedel av 
mängden farligt avfall (gruvindustrin borträknat). Det finns stor 
potential för att minska resursförbrukningen i branschen, för 
att på sikt kunna övergå till ett helt cirkulärt materialflöde i linje 
med de globala klimatmålen.

Effektiv materialanvändning
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. 

En stor utmaning i detta arbete är att öka materialeffek-
tiviteten i ombyggnads- och rivningsprojekt så att befintligt 
byggmaterial kan tjäna sin fulla livslängd genom återbruk 
snarare än materialåtervinning. 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 förändring-
ar. Detta är en komplex och kritisk fråga för branschen som 
kräver förändringar av traditionella produktionsmetoder. 
Zengun deltar i flertalet branschgemensamma satsningar för 
att stärka kunskap inom området. 

Kartläggning och åtgärder
För arbeta i enlighet med de globala målen och minska vårt 
klimatavtryck behöver vi kartlägga vilka förändringar som vi 
kan åstadkomma inom verksamhetens alla delar. En del av 
detta är att uppmuntra samtliga medarbetare till alternativa 
färdmedel till och från arbetsplatsen och inom tjänsten genom 
att de erbjuds förmånscyklar och SL-kort. Vårt mål är att 
samtliga fordon i den egna bilparken vid utgången av 2021 ska 
kunna drivas med elektricitet, gas, etanol eller annat fossilfritt 
drivmedel. Detta mål omfattar samtliga arbetsbilar, tjänste- 
och förmånsbilar. 

Ett fokusområde under det gångna året har varit att utöka 
kompetensen hos våra medarbetare gällande hållbarhet samt 
synliggöra och stärka integreringen av detta i det dagliga 
arbetet. Därför har vi genomfört rollspecifika utbildningar med 
högt engagemang och gott utfall.

Genom en initial kartläggning av bolagets koldioxidavtryck 
har vi under året identifierat ett antal prioriterade områden 
som vi ska arbeta vidare med framåt. Nästa steg är att formu-
lera relevanta mål i relation till vårt avtryck och aktiviteter för 
att nå dessa mål. 

Resursoptimering – en  
nyckelfaktor i klimatarbetet
I rollen som byggentreprenör följer ett ansvar att leverera hållbara fastigheter och vara 
ett stöd för våra kunder under hela projektuppdraget - från idé till förvaltning.  

K L I M AT  O C H  M I L J Ö
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04
Medarbetare



Medarbetarnas kompetens 
och engagemang är 
en stor del av vårt 
värdeerbjudande. 
Vi månar om våra 
medarbetare – alla våra 
arbetsplatser ska präglas 
av säkerhetsmedvetenhet 
samt kunna erbjuda en 
trygg och inkluderande 
arbetsmiljö utan 
trakasserier.



Hälsa och säkerhet står alltid först på dagordningen och en 
nollvision för arbetsplatsolyckor formar det dagliga arbetet. 
Säkerhetsarbetet bedrivs systematiskt ur tre perspektiv: 

• Förebyggande 
• Formellt utifrån regelverk 
• Med utgångpunkt i informella strukturer på varje 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 arbetsplatsen är förenad med specifika arbetsmoment, 
vilka medför olika typer av risker och val av åtgärder för att 
hantera dessa.

SÄKERHETSMEDVETANDET FINNS I KULTUREN
Arbetet med arbetsmiljö involverar hela projektorganisationen, 
även om det uttalade säkerhetsansvaret ligger hos produk-
tions- och projektchefer. Produktions- och projektcheferna ska 
säkerställa att varje projekt har rätt förutsättningar för att up-
prätthålla en god och säker arbetsmiljö. Zengun vidareutbildar 
kontinuerligt samtliga medarbetare inom hälsa och säkerhet 
för att bibehålla ett högt säkerhetsmedvetande i den interna 
kulturen. Det är även 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 organisa-
tionen, är Håll Nollan – Samverkan för noll olyckor i byggbran-
schen. Zengun är aktiva medlemmar och förbinder sig därmed 
att samverka och dela med sig av sin kunskap.

Zenguns arbete med säkerhet börjar och slutar dock inte 
på arbetsplatsen utan är en process där alla komponenter är 
beroende av varandra. Utöver det direkta skyddsarbetet lägger vi 
stor vikt vid det individuella måendet, som ligger till grund för det 
indirekta skyddsarbetet. God fysisk- och psykisk hälsa förbereder 
oss för de utmaningar som finns i ett byggprojekt. Detta är något 
vi aktivt arbetar med i Zengun life (se s. 36).

Den sista komponenten i vårt skyddsarbete ligger i ett lång-
siktigt byggande utifrån ett miljöperspektiv, vilket syftar till att vi 

Samverkan för en säker  
arbetsmiljö 
Inom Zengun står medarbetarna i fokus och varje 
individs personliga utveckling och engagemang tas 
tillvara. I det dagliga arbetet på våra arbetsplatser 
kommer alltid hälsa och säkerhet i första rummet. 

A R B E T S M I L J Ö

överlämnar en komplett byggnad som är säker för dess framtida 
brukare under byggnadens livslängd.

DET DAGLIGA ARBETET
I samtliga av våra projekt upprättas en arbetsmiljöplan som re-
gelbundet följs upp och skyddsronder genomförs veckovis. På 
Zengun ses skyddsronden som ett kvitto på ett välfungerande 
skyddsarbete. Det viktigaste arbetet ligger dock utanför själva 
ronden, i den dagliga verksamheten. Kunskapsöverföring är 
en viktig del i arbetet. För att underlätta kunskapsåterföring, 
uppföljning och ett fortsatt förbättringsarbete används digitala 
verktyg i hela företaget. Detta för att rapportera och dokumen-
tera observationer, tillbud, olyckor samt åtgärder och analys av 
risker och hinder i produktion. 

DET FÖRSTA STEGET
Projekten leds av egna medarbetare och utförs många 
gånger tillsammans med ett stort antal betrodda underen-
treprenörer. Vid upphandling av dessa underentreprenörer 
säkerställs att vi endast kontrakterar godkända entreprenörer 
med ett uttalat och väl implementerat säkerhets- och 
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T YP AV OLYCKOR /SK ADOR

Skärsår, ytliga skador (10 st)

Lättare fall- och snubbelskador (5 st)

Klämskada (4 st)

Lättare skada orsakad av tappat/

fallande föremål (3 st)

Benbrott (1 st)

kvalitetsarbete. Det är viktigt att samtliga på arbetsplatsen 
kan ta del av och förstå våra säkerhetsrutiner och därför 
ställs det krav på att varje arbetsgrupp måste ha en arbet-
sledare som kan svenska eller engelska. 

ARBETSMILJÖÅTGÄRDER
Något som stuckit ut i de arbetsmiljöåtgärder som vidtagits 
det senaste året är den rådande situationen som Covid-19 
inneburit. För att citera en medarbetare; ”det är svårt att 
bygga på distans”. 

Vår verksamhet kräver i stor utsträckning att vi är på plats. 
För att erbjuda en så trygg arbetsplats som möjligt har städru-
tinerna förstärkts både i antal och omfattning. Raster och arbet-
stider har schemalagts för att minska antalet personer i om-
klädnings- och lunchrum. Handsprit har placerats lättillgängligt 
på flera platser på arbetsplatsen. Våra medarbetare inne 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. Vidare har vi säkerställt ett lämpligt avstånd 
mellan arbetsplatserna för de som behövt vara på kontoret. 
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Systematisk inkludering för 
att motverka diskriminering 
På Zengun arbetar vi aktivt med att skapa en trygg och inkluderande arbetsplats med 
människorna i centrum, där varje medarbetares engagemang och personliga åtagande 
tas tillvara. Detta är en central hållbarhetsfråga, som aktualiserats än mer under det 
gångna årets oroliga tider. 

Våra arbetsplatser, både ute i projekten och på våra kontor, 
ska präglas av arbetssäkerhet och en trygg och inkluderande 
arbetsmiljö och kultur utan trakasserier.

GEMENSAMT ANSVAR FÖR ARBETSMILJÖN 
Den decentraliserade organisationen, där de flesta beslut fat-
tas i projekten nära kund, innebär att ett stort ansvar för vårt 
arbete ligger hos medarbetarna. Varje medarbetares engage-
mang och kunskap bidrar till framgångsrika projekt. Förmågan 
att skapa team av duktiga individer som kompletterar och as-
sisterar varandra i utmanande byggprojekt är en av företagets 
styrkor. Det ligger ett stort fokus på att samtliga medarbetare 
ska utvecklas, utmanas och må bra. Alla ska ha samma möjlig-
het till anställning, utbildning, befordran och utveckling. Vidare 
ska lika lön för arbete av lika värde gälla för alla.

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 har 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 hantera kränkande särbehand-
ling om sådana situationer skulle uppstå. Det är chefernas 
ansvar att inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
utreda risker för kränkande särbehandling och trakasserier, 
samt vidta åtgärder för att minimera dem.

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 jargong med sexistiska, rasistiska 
och homofobiska attityder, samt att erbjuda praktiska förut-
sättningar 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 kompe-
tensutveckling organiseras strategiskt med ett inkluderande 
förhållningssätt för att främja mångfald och jämställdhet, och 
alla medarbetare erbjuds förutsättningar att förena sin yrkes-
roll med familjeliv och fritid. 

Hos oss är likabehandling ett prioriterat område genom 
hela organisationen, från styrelse och ledning ut i alla projekt, 
för att säkra kompetensförsörjning. För att kunna fortsätta 
utvecklas som bolag behöver Zengun vara en arbetsplats där 
de bästa medarbetarna vill bidra och utvecklas.

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
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27%
ANDEL K VINNLIGA  

MEDARBETARE

(2019: 23%) (2019: 26%) (2019: 25%) (2019: 20%)

ANDEL K VINNOR  
I  LEDANDE POSITION

ANDEL K VINNOR I  
KONCERNENS LEDNINGSGRUPP

ANDEL K VINNOR I  
KONCERNENS ST YRELSE

28% 33% 20%

Byggbranschen är en traditionell och mansdominerad bransch, med 
ett branschgenomsnitt på 9,6% kvinnliga medarbetare. Inom Zengun-
koncernen arbetar vi aktivt för att främja jämställdhet som ett led i 
att prioritera vårt hållbarhetsarbete och inte bara driva framgångsrika 
projekt nu – utan även i framtiden. 

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

N

ÖT
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U N I Z E N

”Vill man inte alltid bli bättre 
slutar man snart att vara bra”
På Zengun finns det inte en standardiserad väg att gå. 
Vi arbetar ständigt med att se individen, uppmuntra 
dess nyfikenhet och engagemang för att främja den 
personliga utvecklingen.  

Unizen är Zenguns kompetensutvecklingsprogram som syftar 
till att utveckla och utmana våra medarbetare med synsättet 
att ingen är någonsin färdiglärd. Det finns ingen färdigutsta-
kad utvecklingskurva från det att man börjar hos oss. Men 
tack vare att vi har medarbetare i hela byggkedjan erbjuds ett 
stort antal yrkesroller och alternativa karriärvägar. För att hitta 
rätt och säkerställa både individens intressen och företagets 
behov arbetar vi kontinuerligt med strukturerad uppföljning. 
Utifrån uppföljningen tillämpas ett brett och möjlighetsbaserat 
angreppssätt. Den individuella planen kan sträcka sig över flera 
år och rymma allt ifrån enskilda kurser för att klara branschens 
kravställning till högskoleprogram. 

Våra projekt gynnas av det arbete som görs i Unzien som 
aktivt uppmuntrar till kreativitet och nyfikenhet genom 
tillämpning av 80/20-principen; 80 procent beprövade och 
bevisat effektiva lösningar och 20 procent nytänkande och inn-
ovation. Detta avser allt från arbetssätt och metod till material 
och tekniska lösningar. 

INTERN KOMPETENSUTVECKLING UNDER ÅRET
Under hösten 2020 genomförde vi en övergripande internut-
bildning för Zenguns projektingenjörer i syfte att bredda kompe-
tensen inom vår verksamhet. Det första tillfället fokuserade 
på arbetsmiljö, kvalitet, hållbarhet och verksamhetssystemet i 
stort. Avsikten är att det ska bli en serie utbildningstillfällen som 

organiseras internt av våra medarbetare med spetskompetens 
inom respektive område. Kommande delar i utbildningen kom-
mer i första hand inkludera ekonomi, inköp och kalkylering.

FRAMGÅNGSRIKT TRAINEEPROGRAM 
En del av Unizen är vårt populära traineeprogram som under 
2020 genomfördes för sjunde gången. Programmet lock-
ar främst blivande civilingenjörer som redan tidigt under 
studietiden får testa på olika roller, arbetsuppgifter och nyttja 
teoretiska kunskaper i praktiken. Traineeprogrammet är en 
viktig rekryteringsbas för Zengun, då det möjliggör rekrytering 
av unga motiverade medarbetare med kunskaper om den 
senaste forskningen och framtidens byggtekniska lösningar.
Zengun deltar årligen vid arbetsmarknadsdagar på univer-
sitetsnivå. År 2020 slogs rekordet i antal ansökningar till 
traineeprogrammet, vilket delvis kan förklaras av ett mycket 
framgångsrikt arbete som drivits av nuvarande traineer. Under 
våren anslöt ytterligare fyra nya talanger samtidigt som fem av 
fem sista-års-traineer tog steget till att bli heltidsanställda. 

Trots den rådande pandemin kunde samtliga traineer 
placeras ut i projekt och de planerade utbildningarna inom 
presentationsteknik och kalkylarbete kunde genomföras. 2020 
avslutades med den årliga traditionen att bjuda in en av grun-
darna för kunskapsåterföring, inspiration och framtidsvisioner.

AV DE SOM HIT TILLS 

AVSLUTAT S INA STUDIER 

HAR 76 PROCENT FORT-

SAT T SOM HELTIDS- 

ANSTÄLLDA

VI S STE DU AT T
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U N I Z E N

”På Zengun lyfter vi varandra”
Efter gymnasiet valde Marcus att ansöka till Tekniksprånget och 
därmed få chansen att delta i ett fyra månaders långt praktikprogram. 
Programmet är en gemensam satsning av Sveriges arbetsgivare och 
regering och syftar till locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar. Zengun 
är en av drygt 180 arbetsgivare som erbjuder unga studenter chansen till praktik. 

“Under våren 2020 fick jag via praktikprogrammet Tekniksprång-
et chansen att praktisera fyra månader på ett av Zenguns stora 
projekt, Stora Frösunda 2. Till en början fick jag vara ute mycket 
i produktion och tillsammans med min handledare testa på 
arbetsledning. Jag fick lära mig alltifrån hur man stämmer av en 
tidplan, hur man samordnar olika yrkesgrupper till hur man dag-
ligen arbetar för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö. Under 
praktiken fick jag även chansen att lära mig om inköps- 
processen och få en inblick i jobbet som miljösamordnare. 

Att göra Tekniksprånget på Zengun var väldigt roligt, lärorikt 
och utmanande. Detta gjorde också att jag efter min praktik 
valde att stanna kvar på företaget ytterligare ett halvår innan 
studier väntade 

Det finns mycket jag tar med mig från min tid på Zengun. 
Om jag måste välja något specifikt är det den ‘Zengun-anda’ 
som fanns på projektet. Min bild är att man på Zengun lyckats 
skapa en företagskultur där alla lyfter och lär av varandra.” 

Marcus i vit tröja, tillsammans 
med några av sina kollegor.
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För en hälsosam livsstil
Zenguns hälso-och friskvårdssatsning –  Zengun Life – inrymmer allt ifrån vardags-
motion och elitsatningar till kultur och fritid. Satsningen grundar sig i visionen att vara 
”Sveriges aktivaste och mest välmående företag”. Zengun Life bidrar till gemenskap, 
förbättrad företagskultur och en ökad trivsel. 

Zengun life förespråkar en hälsosam livsstil i kombination med 
välmående och livsbalans. Syftet är även att främja gemen-
skap inom företaget och skapa platser för informella möten ut-
anför ordinarie arbetsroller. Initiativet är medarbetardrivet och 
kravlöst där grundtanken är att de aktiviteter som genomförs 
ska spegla medarbetarnas intressen. 
Aktiviteterna inom Zengun life som tidigare i huvudsak bestått 
av olika idrottsaktiviteter med tyngdpunkt på vardagsmotion och 
gemenskap kommer framöver breddas med mer kultur, föreläs-
ningar och välmående, efter önskemål från medarbetarna.
Det gångna årets pandemi har haft en stor påverkan på såväl 

utbud som genomförande av aktiviteter. Zenrun, det välgö-
renhetslopp som arrangeras årligen, genomfördes på distans 
via en applikation. I november utmanades medarbetarna att 
delta i Movembers gång-och löputmaning i syfte att samla in 
pengar för att motverka psykisk ohälsa hos män. Vi har även 
genomfört coachning för förbättrad löpteknik i mindre grupp. 
Det gångna årets restriktioner har tveklöst utmanat oss att 
tänka nyskapande kring genomförande av aktiviteter inom 
ramen för Zengun life, vilket är något som vi även kommer ta 
med oss framåt. 

Z E N G U N  L I F E
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Först på plats  
och sist att lämna
Ali Jafar är projektingenjör med inriktning ekonomi. Generellt innefattar rollen ett 
övergripande ekonomiarbete med budgetuppföljningar, prognosarbete, kontinuerliga 
avstämningar med underentreprenör och mindre kalkyler för eventuella tilläggsarbeten. 

”Som projektingenjör är du ofta den som är först på plats i or-
ganisationen och även en av de sista att lämna vid färdigställt 
projekt. Detta fick jag erfara vid mitt senaste projekt på Sergel-
huset, som var ett stort och omfattade projekt i Stockholms 
innerstad. Ett fantastiskt kul och lärorikt projekt som i och med 
sin höga hållbarhetsprofil och nära samverkan med bransch- 
kollegor i intilliggande entreprenader ställt höga krav på mig 
som projektingenjör. Detta har speglats i det dagliga arbetet 

genom ett erfarenhetsutbyte mellan entreprenaderna likväl 
som ett mer gediget uppföljningsarbete av våra underentre-
prenörer för att trygga projektets miljöcertifiering. 

Vidare har detta projekt, på grund av sin storlek, inneburit 
en stor intern projektorganisation och ett utpräglat samarbete 
mellan roller och discipliner. Detta har skapat en god samhåll-
ning som resulterat i en trivsam stämning i projektet, trots 
stundtals otroligt intensiva perioder.”

En hög hållbarhetsprofil 
och nära samverkan 
med branschkollegor 
har ställt höga 
krav på mig som 
projektingenjör.

UTÖVER UTMÄRKELSEN  “ÅRETS  

LEED-PROJEKT” (SGBC) ERHÖLL 

SERGELHUSET DET PRESTIGEFYLLDA 

PRISET “ÅRETS MILJÖPRIS” (BETONG- 

GALAN) SAMT NOMINERADES TILL 

“ÅRETS FASAD” (MUR &  

PUTSFÖRETAGEN).

VI S STE DU AT T
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05
Risker



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.



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 kop-
plade till hälsa och säkerhet. Personskador 
kan ge men för livet och i värsta fall leda till 
dödsfall. Vidare är en hälsorisk att medar-
betare lider av mental eller fysisk ohälsa, 
vilket kan medföra sjukskrivningar, dåligt 
arbetsklimat och bristande arbetsmoral. 

• Skyddsronder

• Rutin för uppföljning av olyckor/tillbud

• Utbildning om policyer

• Medarbetarsamtal på arbetsplatsen

• Medarbetar- och hälsoundersökning

• Översyn av och utbildning inom ergonomi 
på arbetsplatsen

• Zengun life

Miljö Risk för att Zengun i verksamheten orsakar 
miljöskada av olika slag. Det kan exempelvis 
vara utsläpp från maskiner, oansvarsfulla 
materialval eller föroreningar som påverkar 
den lokala miljön och/eller ett mer om-
fattande område.

• Projektspecifika miljö- och  
arbetsmiljöplaner

• Skydds- och miljöronder

• Krav på miljöbedömda byggmaterial

• Medvetna logistiklösningar

• Fossilfria transport- och  
bränslealternativ förordas

• Internutbildningar

• Initial hållbarhetsworkshop i större projekt

Resurs- och  
kompetens- 
försörjning

Zenguns verksamhet är beroende av att rätt 
person är på rätt plats och med erforderlig 
utbildning/kompetens för tjänsten. Det är 
därför en förutsättning för företagets expan-
sion och resultat att rekrytera, utveckla samt 
behålla kompetent och engagerad personal. 
Om detta brister kan inte den kvalitet som 
krävs för att vårda kundrelationer och nå 
finansiella mål efterlevas. 

• Rutin för uppföljning av projektkrav

• Projektrevisioner för att säkerställa imple-
mentering av rutiner

• Säkerställande av rätt bemanning i projekt

• Tydlig kravställning 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 

• Utsedd fokusgrupp inom IT-området

Etiska övertramp Risk för att medarbetare, leverantörer eller 
under-entreprenörer inte följer rådande lagar 
samt interna och externa policyer relaterande 
till etik, antikorruption, likabehandling och 
mänskliga rättigheter. Brott eller försummelse 
kan skada Zenguns 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 dialog om värderingar och 
företagskultur

• Medarbetarundersökningen för att identifiera 
signaler på missnöje

Lagefterlevnad Bristande regelefterlevnad kan medföra 
såväl ekonomiska förluster, ryktesförluster 
och rättsliga processer. Även den enskil-
de individens välmående kan komma att 
påverkas.

• Regelbunden lagefterlevnadskontroll 

• Interna revisioner för kvalitetssäkring i  
flera led 

• Uppförandekod

• Företagskultur med höga etiska ideal

• Kompetenta och ansvarstagande  
medarbetare
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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

Kriser Avser kriser som uppstår i omvärlden vilka  
Zengun inte kan påverka. Dessa typer av kriser 
är även svåra att förutse; exempelvis pande- 
mier, terroristattacker och cyberattacker.

• Riktlinjer för informationssäkerhet 

• Projektanpassade krishanteringsplaner 

• Utökad digitaliseringssatsning

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. 

Varumärke Efterfrågan av Zenguns tjänster bygger till 
stor del på kunders och medarbetares intryck 
och erfarenhet av företaget. Branschen är 
under ständig förändring och kundernas 
och medarbetarnas krav och förutsättningar 
förändras med tiden. För att inte riskera att 
tappa marknadsandelar och konkurrensk-
raft 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 kundernas investeringsvilja och påverkas 
därmed av eventuella konjekturförändringar.

• Decentraliserade organisationsstruktur, 
vilket förväntas generera en snabbfotad 
organisation

• Bred kundbas inom flera segment
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