Hållbarhet

Hållbarhet – en självklar del av affärsmodellen
Zengunkoncernen bygger för framtiden och strävar efter att vara en drivande kraft i utvecklingen av bygg
branschen mot ett hållbart samhällsbyggande. Därför är hållbarhet en självklar del av affärsmodellen.
Arbetet bedrivs systematiskt på alla nivåer i koncernen med ambitionen att bidra till hållbar samhällsutveckling.

Zengunkoncernens hållbarhetsredovisning ingår som en integrerad del i Årsoch hållbarhetsredovisning 2019 och
omfattar sidorna 17–36. Hållbarhetsredovisningen omfattar även den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet
med ÅRL 6 kap 11§. Vid upprättandet
av hållbarhetsrapporten har vägledning
hämtats från den praxis och de riktlinjer
som finns för att uppfylla lagkraven.
Någon standard för hållbarhersrapportering har inte tillämpats till fullo.
Detta är den tredje hållbarhetsrapporten, inga väsentliga förändringar i
tillämpnigen av principer för rapportering eller dess omfattning har gjorts.
Hållbarhetsrapporten syftar till att
ge en övergripande beskrivning av
Zengunkoncernens verksamhet ur ett
hållbarhetsperspektiv och upplysa om
de hållbarhetsaspekter som behövs för
att förstå dess utveckling, ställning,
resultat samt konsekvenserna av verksamheten.
Styrelsen har vid undertecknandet av
årsredovisningen för 2019 även godkänt
hållbarhetsrapporten.

Zengunkoncernen bygger för framtiden
med ambitionen att vara en drivande kraft
i utvecklingen av byggbranschen mot ett
hållbart samhällsbyggande. Utgångspunkten är att hållbart byggande är centralt för
att kunna skapa bra förutsättningar och ta
ansvar för kommande generationer. Därför
är hållbarhet en naturlig del i det dagliga arbetet på alla nivåer, såväl vid beslutsfattande i strategiska frågor som i projekten och
alla delar av byggprocessen, från förstudie
till driftsättning.

Hållbarhet är en självklar del av affärs
modellen, både för att motsvara kundernas
önskemål och för att Zengunkoncernen ska
kunna bibehålla sin konkurrenskraft och
ta ansvar för hur verksamheten påverkar
samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt
och socialt perspektiv.
Efterlevnaden av kriterier för aspekterna miljö, sociala förhållanden, personal,
mänskliga rättigheter och antikorruption
säkerställs i medarbetarsamtal samt nedåt
i leverantörskedjan genom kravställande på
leverantörer och underleverantörer.

› K
 limatavtryck (materialval, transporter,
livscykelanalyser)
› Sociala frågor (leverantörsbedömningar,
lokala engagemang)
Medarbetarna bidrar proaktivt i projekten
med sin hållbarhetskompetens samt engagerar underentreprenörer och samarbetspartners i arbetet. Risker och möjligheter
identifieras gemensamt med övriga intressenter inom ramen för projektets samtliga
skeden.

AFFÄRSMODELL

Zengunkoncernen är en premiumbyggare
främst inriktad på komplexa projekt i region
Stockholm. Koncernen bedriver ingen egen
fastighetsutveckling utan bygger enbart
åt sina kunder som är välkända aktörer på
fastighetsmarknaden.
Egna medarbetare leder projekten som
utförs tillsammans med ett stort antal
betrodda underentreprenörer.
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KUNDERNAS HÅLLBARHETSPARTNER

Zengunkoncernen utmanar och förverkligar
sina kunders hållbarhetsambitioner genom
att i ett tidigt skede vara med och forma
projektens målbild inom olika områden, till
exempel:
› Cirkulära materialflöden (avfallshantering, återbruk, materialval)
› Miljöcertifiering (typ och nivå)
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Hållbarhet

Fokusområden för hållbarhetsarbetet
Zengunkoncernens intressenter är de
aktörer som påverkas av och har möjlighet
att påverka verksamheten. De viktigaste är
kunder och beställare, medarbetare, leverantörer, underentreprenörer och samarbetspartners samt övriga delar i samhället
där företaget är verksamt.
Att förstå viktiga intressenters förväntningar är avgörande för att kunna möta
befintliga och framtida behov. Under 2017
genomfördes en första väsentlighetsanalys
där ett urval av de viktigaste intressenterna
djupintervjuades om sin syn på vilka hållbarhetsaspekter som är viktigast. Under
2018 genomfördes en fördjupad väsentlighetsanalys med kompletterande intressentdialoger för att ytterligare utveckla

bolagets hållbarhetsarbete. Inget behov av
en ny väsentlighetsanalys har identifierats
för 2019.
Intressentdialogen pågår dock kontinuerligt med ambitionen att den ska vara
långsiktig och transparent. Utifrån dialogen
kartläggs de mest väsentliga frågorna som
underlag till fortsatt väsentlighetsanalys:
› Med kunderna sker dialogen löpande
bland annat i form av projektmöten,
dagliga kontakter, upphandling, projektuppföljning och kundenkäter.
› Med medarbetarna sker daglig kontakt i
projekten, arbetsplatsmöten, chefsmöten och internutbildning, samt strukturerat i form av medarbetarsamtal och
medarbetarundersökningar.
› Med leverantörer, underentreprenörer och samarbetspartners sker daglig

kontakt i projekten samt vid projektavstämning, upphandling, leverantörsutvärdering och andra möten.
› Med samhället i övrigt sker dialogen i huvudsak genom möten i olika organisationer och sammanslutningar där Zengunkoncernen är medlem eller intressent.

Baserat på väsentlighetsanalysen har de
prioriterade aspekter där verksamheten har
störst påverkan och kan påverka mest identifierats. Arbetet med prioritering och att
formulera hållbarhetsmål fortsätter under
kommande verksamhetsår.

PRIORITERADE ASPEKTER

Område

Aspekt

Så här arbetar vi

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter och arbetsrätt

Sid 19, 34

Antikorruption

Motverkande av korruption och mutor

Sid 19, 34

Sociala förhållanden

Styrning av leverantörskedjan

Sid 19, 20, 26, 27, 34

Miljö

Materialval
Utsläpp
Avfallshantering
Styrning av leverantörskedjan

Sid 22, 35
Sid 22, 35
Sid 23, 35
Sid 20, 34

Medarbetare

Arbetsmiljö, inklusive hälsa och säkerhet
Utveckling, friskvård
Likabehandling och mångfald

Sid 19, 26, 27, 34
Sid 30, 31, 32, 33, 34
Sid 19, 28, 34
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Hållbarhet – Mänskliga rättigheter / Antikorruption

Uppförandekod för ansvarsfullt företagande
Styrning och ansvarsfördelning inom hållbarhetsområdet följer Zengunkoncernens
principer för bolagsstyrning: Styrelsen har
det övergripande ansvaret och beslutar om
bolagets hållbarhetsstrategi och policyer.
VD ansvarar för ramverket och utvecklingen av hållbarhetsfrågor i koncernen.
Väsentliga policyer, riktlinjer och manualer
för hållbarhetsarbetet finns tillgängliga på
företagets intranät och ledningssystem.
Hållbarhetspolicyn reglerar arbetsmetoderna inom hållbarhet och omfattar
samtliga medarbetare, kunder, leverantörer, underentreprenörer och konsulter. Policyn kompletteras av företagets
uppförandekod. Hållbarhetområdet berörs
också av Kvalitetspolicy, Arbetsmiljöpolicy,
Likabehandlingsplan, Policy mot kränkande särbehandling, Lönepolicy, Inköpsrutin
samt Rutin för leverantörsbedömning.
UPPFÖRANDEKOD

Styrelsen har antagit en uppförandekod
som sammanfattar hur koncernen arbetar
för ett ansvarsfullt företagande. Den är
baserad på FN-initiativet Global Compacts
tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.
Medarbetarna signerar att de tagit del av
uppförandekoden i samband med anställning och efterlevnaden följs upp i kontinuerliga medarbetarsamtal.

Under 2019 har uppförandekoden vidareutvecklats genom att den delats upp i en
uppförandekod för medarbetare och en
för leverantörer och samarbetspartners.
Den har därmed målgruppsanpassats
och förtydligats för att bli mer relevant för
respektive grupp och samtidigt konkretiserats på vissa punkter. Exempelvis krävs
av leverantörer och samarbetspartners att
samtliga anställda hos leverantören ska ha
ett anställningsavtal översatt till ett språk
som de förstår inklusive minimikrav på vad
avtalet ska innehålla. För korruption råder
nolltolerans. Koden tydliggör också att
om leverantören avviker från koden och
rättelse inte sker inom överenskommen
tidsperiod kan det affärsmässiga samarbetet komma att avslutas.
MÖJLIGHET ATT ANMÄLA ANONYMT

Under 2019 har en visselblåsartjänst införts
för att möjliggöra anonym rapportering av
överträdelser av uppförandekoden och andra
etiska övertramp. Funktionen är öppen
för såväl medarbetare som leverantörer
och kunder och kan nås via den externa
webbplatsen. Medarbetarna har informerats genom utskick och möten. Uppföljning
kommer att ske vid de årliga medarbetarsamtalen. Alla underentreprenörer
förbinder sig att följa uppförandekoden och
informeras i samband med det om visselblåsartjänsten. Sedan implementeringen i
andra kvartalet har inga anmälningar gjorts.
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Zengunkoncernens Uppförandekod
Nedan utdrag är gemensamma delar som gäller för både medarbetare och leverantörer. Uppförandekoden finns att läsa i sin helhet på Zenguns webbplats.
HÄLSA OCH SÄKERHET

Verksamheten ska präglas av ett förebyggande och återkommande arbetsmiljöarbete och ska ses som en process av ständigt pågående förbättringar.
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH JÄMSTÄLLDHET

Alla ska ha samma möjlighet till anställning, utbildning, befordran och utveckling
oberoende av kön, könsidentitet, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning, religion
eller sexuell läggning. Zengun ställer sig bakom internationellt hävdade mänskliga rättigheter och tar tydligt avstånd från barnarbete, tvångsarbete och andra
skadliga eller kränkande arbetsförhållanden. Lika lön för arbete av lika värde ska
gälla för alla.
LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

Gällande lagar, föreskrifter och förordningar ska följas utan undantag.
GOD AFFÄRSETIK

Zengun arbetar för en god affärsetik utan mutor, korruption, utpressning eller
bedrägeri. Fri konkurrens främjas.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Samtliga anställda ska ha ett anställningsavtal på ett språk som de förstår. Avtalet ska innefatta lagstadgad ledighet inklusive sjuk- och föräldraledighet samt
kollektivavtal. Rättigheten att organisera sig i fackföreningar ska respekteras
liksom alla medarbetares möjlighet att förena yrkesroll med familjeliv och fritid.
HÅLLBART KLIMAT

Zengun bygger för framtiden och strävar efter att vara en aktör i framkant, det är
därför en förutsättning att våra leverantörer arbetar mot samma vision. Cirkulära
materialflöden, förebyggande av avfall, återanvändning och återvinning premieras. Försiktighetsprincipen tillämpas i arbetet.
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Hållbarhet – Sociala förhållanden

Ansvar i leverantörskedjan
En väl fungerande inköpsprocess är en
förutsättning för en leverantörskedja med
hållbarhet i alla led, från materialval till
socialt ansvarsfullt producerade produkter
och tjänster. Bland annat kontrolleras leverantörernas ekonomi, miljö- och säkerhetsarbete samt att de har kollektivavtal.
Varje projekt har sina egna förutsättningar
och gemensamt idag är att hållbarhet är
centralt i alla projekt och alla delar i byggprocessen.
Budgeten för ett byggprojekt består
till största delen av inköpta tjänster och
material. Betydelsen av korrekta inköp
och styrningen av inköpsprocessen kan
knappast överdrivas och har stor effekt på
möjligheten att påverka de prioriterade
hållbarhetsaspekterna. En förutsättning för
framgångsrika projekt är god planering, val
av inköpsstrategi och kravställande redan
vid upphandling, liksom löpande avstämning under produktionstiden. Under ett
samverkansprojekt är det en självklarhet

att beställare och konsulter har insyn i
inköpsarbetet och inbjuds att delta.
LEVERANTÖRSBAS

Zengunkoncernen har långsiktiga och väl
upparbetade samarbeten med ett antal
betrodda underentreprenörer och leverantörer av byggmaterial, vilket möjliggör
konkurrensutsatta inköp med bibehållen
kvalitet i leverantörskedjan. Underentreprenörerna är huvudsakligen nordiska,
men även utomnordiska aktörer återfinns i
leverantörsbasen.
KONTROLLERADE INKÖP

Genom inköpsprocessens inarbetade
rutiner för leverantörsbedömning och uppföljning säkerställs att hållbarhetsarbetet
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 kontrolleras utifrån en mängd krite-

rier för miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption. Bland annat kontrolleras att företagen
uppfyller kraven på stabil ekonomi, betalda
skatter och arbetsgivaravgifter, väl fungerande miljö- och säkerhetsarbete, samt
kollektivavtal. Alla leverantörer förbinder
sig att följa uppförandekoden, som även
behandlar bland annat arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, affärsetik samt stipulerar
nolltolerans för korruption. Under 2019 rapporterades noll incidenter inom området
korruption.
SOCIALT ANSVAR
I LEVERANTÖRSKEDJAN

Utvecklingen i byggbranschen går mot höjda krav på vilka byggmaterial och byggprodukter som används, exempelvis avseende
kemikalieinnehåll och livscykelaspekter.
Detta beror både på skärpta regelverk och
ökade förväntningar och krav på att företag
ska agera hållbart.

Inköpsprocessen
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PLANERING/

IDENTIFIERING/

FÖRFRÅGNING/

UPPHANDLING/

UPPFÖLJNING/

STRATEGI

KONTROLL

ANBUD

AVTAL

PRODUKTION

När det gäller sociala aspekter, mänskliga
rättigheter och arbetsvillkor i leverantörsledet finns mycket kvar att göra. Leverantörskedjan i byggbranschen är i många fall
komplex och svår att angripa, därför pågår
ett kontinuerligt arbete både i branschen
och branschöverskridande för att förbättra
arbetssätt och rutiner för riskanalys, kunskapsöverföring och ökad kontroll.
Zengunkoncernen har under året deltagit
i ett pilotprojekt initierat av Byggvarubedömningen med syfte att lyfta socialt
ansvarstagande i leverantörskedjan. Denna
del av initiativet har belyst områdena arbetsmiljö, korruption och mänskliga rättigheter. Arbetet har resulterat i en påbörjad
kartläggning av risker och uppföljningsbehov samt utformning av kravställningar
gentemot leverantörer. Arbetet är långsiktigt och ska skapa stöd och verktyg som
bidrar till att säkerställa att produkter och
material som används i bygg- och anläggningsprojekt produceras ansvarsfullt. Projektet syftar till att utveckla och förbättra
det existerande bedömningssystemet för
sociala kriterier i Byggvarubedömningens
materialportal.

UTBLICK 2020

Under året fortsätter arbetet med att
utveckla rutinen för uppföljning av
leverantörskedjan med nyckeltal avseende social hållbarhet.
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Hållbarhet – Sociala förhållanden
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Hållbarhet – Miljö

Proaktivt arbetssätt ger mervärden
Tack vare hög kompetens och erfarenhet
inom miljöområdet kan Zengunkoncernens medarbetare bidra till och påverka
projektens målbild inom miljöområdet och
vara en verklig hållbarhetspartner till sina
kunder.
Med rollen som byggentreprenör följer
ansvar att leverera hållbara fastigheter och
vara ett stöd för kunden under hela projektuppdraget från idé till förvaltning. Tack vare

Externa nätverk
Bygg-och fastighetssektorn hör till de
branscher som har störst påverkan
på miljö och klimat sett till faktorer
som energiförbrukning, utsläpp och
avfallsmängd. Branschgemensamma
insatser görs på området för att minska miljö- och klimatpåverkan och för
att nå såväl lokala som globala hållbarhetsmål. Zengunkoncernen ingår i en
mängd nätverk för att lära från, bidra
till och påverka utvecklingen inom
byggbranschen och samhället i stort.
Koncernen är medlem i följande
organisationer och nätverk:
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den stora andelen samverkansprojekt kommer Zengunkoncernen tidigt in i projekten
som rådgivare med strategiskt inflytande
och kan vara delaktig i hela processen. Det
innebär möjlighet att påverka vilka produkter, material och projektspecifika krav som
föreskrivs med hänsyn till kvalitet, miljö
och arbetsmiljö. Det proaktiva arbetssättet
skapar mervärde och affärs- och konkurrensmässiga fördelar samt långsiktiga
besparingar både för kunderna och för

verksamheten. Kompetensutveckling inom
hållbarhetsområdet sker löpande för att
säkra och förbättra arbetssätt samt uppmuntra till kreativa lösningar som bidrar till
minskad miljöbelastning.

83%

HUVUDDELEN MILJÖCERTIFIERAS

Kunderna har i regel höga ambitioner för
hållbarhet och det är vanligt att projekten
miljöcertifieras. Av Zengunkoncernens
samtliga pågående projekt under 2019
har eller kommer 83 procent att miljöcertifieras, beräknat på nettoomsättning. För
Entreprenadverksamheten är motsvarande
siffra hela 87 procent. Koncernens medarbetare täcker genom sin kompetens in
samtliga marknadsledande certifieringsstandarder för hållbarhet och stöder kunderna i arbetet att nå dem; BREEAM, LEED,
Green Building, Miljöbyggnad, Svanen och
WELL.
En miljöcertifiering fungerar som ett
styrmedel i miljöarbetet och täcker in hela
projektet; från livscykelanalys av klimatskal
och produkter till energieffektiva installationslösningar och inomhusmiljö för framtida brukare.
INITIATIV FÖR MINSKAT
KOLDIOXIDAVTRYCK

Zengunkoncernens direkta koldioxidavtryck
kommer framför allt från transporter och

av pågående projekt
miljöcertifieras

användning av arbetsmaskiner. Genom att
successivt byta till energieffektivare alternativ och använda förnyelsebara resurser
minskar denna miljöbelastning efter hand.
Koncernen har som mål att senast vid
utgången av 2021 enbart ha miljöfordon
i bilparken. Med det avses fordon som
helt eller delvis drivs med elektricitet, gas,
etanol eller annat fossilfritt drivmedel.
Åtagandet omfattar såväl tjänste- och
förmånsbilar som arbetsfordon.
Utöver dessa åtgärder för att minska
egna utsläpp av växthusgaser uppmuntras alla anställda att använda alternativa
färdmedel genom att erbjudas SL-kort och
förmånscyklar.
Parallellt pågår ett arbete med att ta
fram en rutin för hur koldioxidutsläpp ska
mätas och kommuniceras under samtliga
pågående projekt.
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I N T E R VJ U

Maria Bergner
MILJÖSAMORDNARE
AVFALL OCH ÅTERBRUK

Byggsektorn genererar nationellt omkring 10 miljoner ton avfall årligen, vilket
motsvarar en tredjedel av Sveriges totala
avfallsmängd. Branschen behöver göra
insatser för att minska resursförbrukningen
och hitta lösningar som möjliggör cirkulära
materialflöden för såväl nybyggnation som
ROT-projekt.
Zengunkoncernen arbetar ständigt för
att optimera sortering och återvinning av
bygg- och rivningsavfall. En förutsättning
för att ytterligare minimera miljöbelastningen är dock att framtidens byggnader
utformas på ett flexibelt sätt där material
kan tjäna sin fulla livslängd. Ett sätt att
främja cirkularitet är genom återbruk,
vilket är ett område där det bedrivs många
branschgemensamma satsningar. En stor
utmaning för att öka återbruket inom
byggsektorn är att rivningsprocessen
hittills framför allt anpassats för återvinning
snarare än återanvändning. Det ställer krav
på att byggentreprenörerna redan i byggprocessen förbereder genom att möjliggöra återbruk genom flexibla lösningar och
materialval.

Zengunkoncernens verksamheter har
stort fokus på resurseffektivitet och
minimering av avfall och kan bidra med
rådgivning och kunskap i planeringsfasen
så att byggnaderna utformas så att de kan
plockas isär och materialet återanvändas. I
projekten upprättas anpassade avfallsplaner för att prognostisera avfallsmängder
och optimera det förebyggande arbetet.
Arbetet följer branschgemensamma riktlinjer för byggande och rivning samt EU:s
avfallsdirektiv. Syftet är att främja effektivt
resursnyttjande och minska graden av deponi så långt möjligt, vilket inverkar positivt
på både miljö och ekonomiskt utfall.
Under året har ingen allvarlig miljöolycka
rapporterats, dock har två mindre miljöincidenter utan rapporteringsplikt inträffat.

UTBLICK 2020

Kartläggningen för att minska det
egna koldioxidavtrycket fortsätter. Ny
internutbildning för breddad hållbarhetskompetens i projekten startas.
.
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Min uppgift är att samordna, stötta
och följa upp miljöarbetet i projekt.
Miljögranskning av byggmaterial och
avfallshantering är exempel på viktiga
frågor, men oftast är arbetet betydligt
bredare än så. Miljökraven berör alla
områden och följer med i projektens
alla skeden.
Man kan säga att alla vi som jobbar i
projekten är experter inom våra egna
områden. Jag jobbar brett och får sätta
mig in i många olika områden eftersom
jag är den som förmedlar miljökraven
till berörda projektmedlemmar. Där
efter har vi en gemensam dialog om
vilka möjligheter som finns att göra
goda val, och hur vi ska arbeta för att
uppfylla projektmålen.
När projektet är tänkt att miljöcertifieras har kunden ofta tidigt en grundtanke om både certifieringstyp och
nivå. Vi kan då med vår erfarenhet se
potential, ge råd och stötta i besluten om miljö- och hållbarhetsmål. Ju
tidigare vi kommer in, desto mer kan vi
involvera alla parter och sätta ramar för
att på ett effektivt sätt nå den önskade
nivån. Det skapar större utrymme för
innovativa lösningar och mervärde för
både kunden och miljön.

Mina arbetsdagar är väldigt varierande. De
kan innehålla allt ifrån uppföljning av, eller
utbildning om, produktionsrelaterade krav
på exempelvis avfallshantering, material
eller energianvändning, till avstämning
med projektörer eller leverantörer inför
inköp. Andra dagar sammanställer jag underlag som styrker att vi uppnår ett visst
certifieringskrav.
Det är både roligt och utvecklande att få
vara med i så många olika delar av projekten och tillsammans med mina kollegor
anta de hållbarhetsutmaningar branschen
står inför.
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Stark företagskultur ger samsyn
Zengunkoncernen vårdar en stark företagskultur med människorna i centrum
där varje medarbetares engagemang och
personliga åtagande tas tillvara. Hälsa
och säkerhet har högsta prioritet på varje
arbetsplats.
Den decentraliserade organisationen, där
de flesta besluten fattas i projekten nära
kunden, innebär att stort ansvar ligger hos
medarbetarna. Varje medarbetares engagemang och kunskap bidrar till framgångsrika projekt. Förmågan att skapa team av

duktiga individer som kompletterar och assisterar varandra i utmanande byggprojekt
är en av koncernens styrkor. Därför läggs
stort fokus på att samtliga medarbetare
ska utvecklas, utmanas och må bra.
Arbetsmiljön ska vara trygg och säker
och Zengunkoncernen arbetar systematiskt med karriär- och kompetensfrågor.
ALLTID SÄKERHETEN FÖRST

Hälsa och säkerhet står alltid först på
dagordningen i alla möten, från byggmötet till styrelsemötet. En nollvision för
arbetsplatsolyckor gäller och arbetet med
säkerhetsfrågor är strukturerat och bedrivs
systematiskt ur tre perspektiv:

OLYCKOR, TYP AV OLYCKOR/SKADOR

› F
 örebyggande
› Formellt utifrån regelverk
› Med utgångpunkt i informella strukturer
på varje arbetsplats

Skärsår, ytliga skador (13 st)
Lättare fall- och snubbelskador (7 st)
Klämskada (2 st)
Lättare ögonskada (2 st)
Elstöt (2 st)
Personskada orsakat av fordon (1 st)
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På en byggarbetsplats finns många risker
som måste identifieras och hanteras.
Cheferna har ett uttalat säkerhetsansvar
och befogenheter att säkerställa att varje
projektorganisation har tillräckliga resurser och kompetens för en god och säker
arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet är helt
integrerat i den dagliga verksamheten och
ledare och medarbetare vidareutbildas
kontinuerligt i hälsa och säkerhet.

GEMENSAM SÄKERHETSKULTUR

Säkerhetsmedvetandet är väl inarbetat i
den interna kulturen och är ett gemensamt
ansvar. För att det ska fungera krävs att
all personal på varje arbetsplats tar sitt
eget arbetsmiljöansvar på allvar. Genom
att skydda sig själv och undvika genvägar
skyddas också kollegorna. Zengunkoncernen är medlem i branschinitiativet

Håll Nollan – Samverkan för noll olyckor i
byggbranschen, där alla medlemmar förbinder sig att samverka och hjälpa varandra
genom att dela med sig av sin kunskap.
DAGLIGA SÄKERHETSRUTINER

I varje projekt upprättas en arbetsmiljöplan
som följs upp regelbundet. Skyddsronder
genomförs veckovis tillsammans med
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Våra värdeord
Det japanska begreppet Zengun betyder fritt översatt ”hela teamet”.
Zengunkoncernen vårdar en stark företagskultur med människorna i
centrum där varje medarbetares engagemang och personliga åtagande
tas tillvara. ”Att vara Zengun” mynnar ut i en attityd och en gemensam
företagskultur som grundar sig i värdeorden Kunskap, Gemenskap och
Affärsmannaskap.
KUNSKAP

Vi har kunskapen. Vi har kompetensen. Vi sätter en ära i kunskap om
samhällsutvecklingen, vår bransch i stort och de projekt vi verkar i. Vi har
kunskap att möta de utmaningar vi tar och de förtroenden vi ges. Vi bygger
för framtiden med kunskap om cirkulära produktionsflöden och kvalitativa
byggmaterial.
GEMENSKAP

Vi bygger en god gemenskap i en sund och säker arbetsmiljö med nollvison
vad gäller olyckor. Vi bjuder in till och uppmuntrar individuella insatser, men
laget är alltid starkare än jaget. En god gemenskap har sina rötter i respekt,
närs av prestigelöshet och blommar då det finns sann glädje i att hjälpa
kollegor, samarbetspartners och uppdragsgivare att lyckas.
AFFÄRSMANNASKAP

Vi är affärsmässiga. Projektets bästa – att kunden uppnår sina mål är den
bästa förutsättningen för att vi kan nå våra affärsmässiga mål. Vårt affärsmannaskap är långsiktigt. Kortsiktig vinst på bekostnad av relationer är en
förlust och alltid ett misslyckande. Projekten vi verkar i just nu ska alltid vara
våra bästa referensprojekt och vägen till fortsatt förtroende.
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underentreprenörer och skyddsombud.
Rapportering av observationer, tillbud och
olyckor samt åtgärder och analys av risker
och hinder i produktionen sker med stöd av
ett digitalt verktyg som används i hela koncernen. Därmed underlättas uppföljning,
arbetet med ständiga förbättringar samt
kunskapsöverföring mellan projekten. Verktyget används även av underentreprenörerna i projektportalen, ett medvetet val som
ökar användningen och visar att frågan tas
på allvar. Under året har verktyget även
implementerats i RA Byggs verksamhet.
I koncernens säkerhetskultur ingår att
”aldrig gå förbi”. Till exempel om någon
på byggarbetsplatsen har felaktig skyddsutrustning eller om det är oordning som
medför risk för fara, löser man problemen
direkt då de uppstår eller upptäcks, oavsett
vem som bär ansvaret.
Under året har noll allvarliga olyckor
inträffat.
SÄKERHETSGODKÄNDA
ENTREPRENÖRER

Ansvaret för säkerheten gäller för både
egna medarbetare och underentreprenörer. Endast godkända entreprenörer med
ett uttalat och väl implementerat säkerhets- och kvalitetsarbete kontrakteras,
vilket säkerställs redan vid upphandlingen.
För att samtliga på arbetsplatsen ska kunna
ta del av och förstå säkerhetsrutinerna

ställs också krav på att varje arbetsgrupp
måste ha arbetsledare som kan svenska
eller engelska.
Zengun är certifierat enligt ISO 45001,
och RA Bygg enligt BF9K, vilket säkerställer
att arbetsmiljöarbetet bedrivs kontinuerligt och systematiskt. Under 2019 har
en mindre olycka kopplad till tredje man
rapporterats i anslutning till en av Zengunkoncernens arbetsplatser.
ARBETSMILJÖÅTGÄRDER

Exponering av damm är en viktig arbetsmiljöfråga i byggbranschen då den långsiktiga
hälsorisken är större än man tidigare haft
kunskap om. Under året förbättrades både
arbetssätt och rutiner ytterligare för att
minska exponeringen av kvartsdamm och
tillhörande risker både för utföraren och
kringvarande personal.
Arbetsmiljön på platskontoren har under
året setts över av en ergonom sedan medarbetarundersökningen visat en ökning i
upplevd stelhet och smärta. Hjälpmedel
och ny utrustning har därför installerats
och en ergonomisk checklista för platskontoren upprättats.

UTBLICK 2020

Under året kommer rutinerna för
observations- och tillbudsrapportering
att utvecklas ytterligare.
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Likabehandling och mångfald
Likabehandling och mångfald är vitala
beståndsdelar för att kunna skapa en attraktiv och utvecklande arbetsplats för alla
medarbetare och inhyrda. Att motverka
och uppmärksamma att kränkande situationer uppstår ses som ett gemensamt
ansvar för alla medarbetare.
Zengunkoncernen arbetar systematiskt
med förebyggande och uppföljande åtgärder mot alla typer av diskriminering och
kränkande särbehandling. Alla ska ha samma möjlighet till anställning, utbildning,
befordran och utveckling inom företaget
oberoende av kön, könsidentitet, etniskt
ursprung, ålder, funktionsnedsättning, religion eller sexuell läggning. Utbildning och
kompetensutveckling organiseras på sätt
som främjar mångfald och alla medarbetare erbjuds förutsättningar att förena sin
yrkesroll med familjeliv och fritid.

arbetet och i de personliga samtalen på
varje arbetsplats. Därför drivs frågan om
likabehandling proaktivt och är ständigt på
agendan genom den dagliga dialog som är
grunden för det långsiktiga förbättringsarbetet.
Under 2019 har extra fokus lagts på
frågan. Personliga samtal om hur man tar
tillvara värdet av mångfald och gemensamt
åstadkommer en inkluderande arbetsmiljö
utan kränkande beteenden har genomförts
i mindre grupper. Rundabordssamtalen beräknas vara slutförda i första kvartalet 2020.
För att ytterligare stärka arbetet fortbildas chefer och ledare om kränkande
särbehandling. Syftet är bland annat att

öka förståelsen om i vilka sammanhang det
kan uppstå och hur handlingsplanen ska
tillämpas. Det är även chefernas ansvar att
inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet utreda risker för kränkande
särbehandling och trakasserier, samt vidta
åtgärder för att minimera dem.
Under året har inga fall av diskriminering
eller kränkande särbehandling kommit till
företagets kännedom.
FLER KVINNOR BEHÖVS

Byggsektorn är känd för att vara mansdominerad och särskilt bland yrkesarbetare
råder det brist på kvinnor att anställa.
Zengunkoncernen verkar för ökad jäm-

ANDEL ANSTÄLLDA TOTALT

ställdhet genom särskilda ansträngningar
för att rekrytera underrepresenterat kön
till arbetsgrupper och befattningar. Under
2019 var 26 procent av de nyanställda på
tjänstemannasidan kvinnor. På lång sikt
sker en förbättring, men för 2019 minskade
andelen kvinnor på tjänstemannasidan från
41 till 34 procent.

UTBLICK 2020

Under året fortsätter medarbetardialogen om mångfald och inkludering.

ANDEL AV NYANSTÄLLDA TOTALT

MEDARBETARDIALOG FÖREBYGGER

Nolltolerans mot all form av kränkande
beteende råder. Det innebär att alla medarbetare har en skyldighet att motverka
och uppmärksamma kränkande situationer
samt underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud.
Varaktig förändring i hur man agerar mot
varandra uppnås framför allt i det dagliga
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26%
av nyanställda på tjänstemannasidan var kvinnor

Män, 77%

Män, 74%

Kvinnor, 23%

Kvinnor, 26%
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Unizen ger bred kompetensutveckling
Zengunkoncernen har ambitionen att vara
förstahandsvalet för nuvarande och framtida medarbetare och lägger stort fokus
på kompetensutveckling och rekrytering.
Med hjälp av ett strukturerat arbetssätt
säkerställs varje medarbetares utveckling
och väl fungerande team.
Unizen samlar aktiviteterna för kompetensutveckling och är centralt för utvecklingen
av koncernen. Här utmanas medarbetarna
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med synsättet att ingen någonsin är färdiglärd. Arbetssättet är systematiskt med
kontinuerlig och strukturerad uppföljning
av samtliga medarbetares personliga utveckling enligt etablerade rollbeskrivningar
som säkerställer att individens intressen
och företagets behov möts. Ett brett och
möjlighetsbaserat angreppssätt tillämpas
och den individuella planen kan sträcka
sig över flera år och rymma allt från kurser
för att klara branschens kravställning till
högskoleprogram.

Koncernen har medarbetare i hela byggkedjan, från tidiga skeden och projektering, via installationsteknik och ledning till
yrkesarbetare som är den yttersta spetsen i
produktionen. Därför erbjuds ett stort antal
yrkesroller och alternativa karriärvägar både
för specialister och chefer.
Kreativitet och nyfikenhet uppmuntras
aktivt. I projekten främjas utveckling av arbetssätt och innovativa idéer framgångsrikt
genom tillämpning av 80/20-principen, det

vill säga 80 procent beprövade och bevisat
effektiva lösningar och 20 procent nytänkande och innovation. Detta gäller inom
allt från arbetssätt och metod till material
och tekniska lösningar.
FRAMGÅNGSRIKT TRAINEEPROGRAM

Zengunkoncernens populära traineeprogram genomfördes under 2019 för sjätte
gången. Programmet lockar främst blivande civilingenjörer som rekryteras tidigt i ut-
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I N T E R VJ U

Ruben Strömholm
PROJEKTINGENJÖR

bildningen. Här får de testa olika roller och
arbetsuppgifter och kan därmed dra nytta
av praktiska erfarenheter av byggbranschen
redan under studietiden. Traineeprogrammet är en viktig rekryteringsbas och ger
tillgång till unga och motiverade medarbetare med kunskap om det senaste från
forskning och framtidens byggtekniska
lösningar.
Zengunkoncernen deltar även vid
arbetsmarknadsdagar på universitetsnivå
och kommunicerar i sociala medier för att
synas och locka såväl nya talanger som
mer seniora medarbetare till företaget.
UTBILDNING FÖR PROJEKTINGENJÖRER

Den komplexa rollen som projektingenjör
kräver insyn och kompetens inom många
projektområden. Därför har under året ett

program tagits fram med vidareutbildning,
erfarenhetsutbyte och mentorskap i syfte
att bredda projektingenjörernas kunskapsbas. Deltagarna driver programmet och
bestämmer själva temat för de återkommande nätverksträffarna. Framöver
planeras liknande program för andra roller,
exempelvis arbetsledare. Detta arbetssätt
som bygger på delaktighet är typiskt för
Zengunkulturen och en framgångsfaktor i
projekten, där vars och ens drivkrafter tas
tillvara.

UTBLICK 2020

Under 2020 görs en särskild satsning
på internutbildningar.

Sociala engagemang
Sedan 2018 stöder Zengun initiativen Tekniksprånget och Jobbsprånget, som båda drivs av
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Tekniksprånget är ett praktikprogram som ska locka
fler ungdomar till högre tekniska utbildningar för att bidra till att säkra framtida kompetensförsörjning inom teknik- och samhällsbyggnadssektorn. Jobbsprånget ska skapa en snabbare väg
in på arbetsmarknaden för nyanlända med ingenjörsutbildning från andra länder än Sverige.
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INTERN VIDAREUTBILDNING FÖR
PROJEKTINGENJÖRER

Jag började på Zengun som trainee
efter mitt andra år på KTH. Under tre
år fick jag delta i tre olika projekt och
projektorganisationer viket lärde mig
olika arbetssätt och gav mig många
kontakter inom bolaget. Nu är jag fast
anställd som projektingenjör sedan ett
och halvt år tillbaka.
Projektingenjör är en bred roll och
en vanlig första tjänst efter avslutade
studier. Vi är ofta med mer eller mindre
under hela projektet, från anbudsarbetet till överlämningsdokumentationen.
Vi kan ses som projektchefens högra
hand och stödfunktion till många andra
roller. Det är ett utmanande jobb som
kräver bredd och övergripande kunskap om alla moment som ett projekt
går igenom.
För att stärka våra projektingenjörers
kompetens och bredd har vi infört en

återkommande utbildning. Deltagarna
träffas ett antal gånger per år för att lära
sig mer om de fyra centrala perspektiven för en projektingenjör: ekonomi,
planering, inköp och hållbarhet. Vi har
också infört ett forum där vi projektingenjörer ses på plats i projekten och
utbyter erfarenheter. Det ger oss möjlighet att nätverka, lyfta goda exempel och
hjälpa varandra med problemlösning.
Responsen har varit mycket positiv.
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Sveriges mest välmående företag
Zengun life är koncernens hälso- och
friskvårdssatsning för att nå visionen att
bli ”Sveriges aktivaste och mest välmående företag”. Satsningen består av ett antal
grundkomponenter, för att möta medarbetarna på den nivå de är idag.
Hälso- och friskvårdssatsning Zengun life
drivs av medarbetarna själva och bidrar till
gemenskap, företagskultur och ökad trivsel. Medarbetare som har en aktiv livsstil
mår i allmänhet bättre och är friskare. Det
skapar samtidigt en positiv spiral för arbetsmiljö, effektivitet och koncentrationsförmåga. I värsta fall kan trötthet riskera
att äventyra säkerheten om den leder till
genvägar för att orken tryter.
Aktiviteterna inom Zengun life består till
största delen av idrott och olika sportaktiviteter med tyngdpunkt på vardagsmotion
och gemenskap. För att skapa möjligheter
för var och en att hitta något som passar
erbjuds aktiviteter med stor bredd som ska
utmana och inspirera medarbetarna. Det
kan vara allt från löpning till kajakpaddling
och till och med matlagning. Även personlig coachning på tävlingsnivå erbjuds för
den intresserade.

nyfikenhet och kravlöshet, alla medarbetare är inbjudna och fria att välja om de vill
delta i ett umgänge utanför arbetsplatsen.
För att den aktiva livsstilen ska bli bestående är det centralt att det inte bara blir ytterligare något jobbrelaterat. Därför är även
vänner och familj välkomna på aktiviteter
och föreläsningar.

UTBLICK 2020

Särskild vikt kommer att läggas vid att
involvera medarbetare som inte redan
motionerar eller utövar någon idrott.
Gemensamma kulturella initiativ som
kompletterar idrott och träning
kommer att vidareutvecklas.

MOTIONSLOPP FÖR ALLA

I maj genomfördes för andra gången
ZenRun, ett motionslopp som passar alla,
med distanser mellan 2,5 och 10 kilometer.
Loppet kommer att bli en årlig tradition
och vid detta andra tillfälle var över 200
löpare på plats; förutom medarbetare även
inbjudna familjemedlemmar, leverantörer, entreprenörer, styrelse, kunder och
branschkollegor, samt ett antal hejaklackar.
I mars genomfördes även Stafettvasan där
hela fyra lag från Zengunkoncernen deltog.
Eftersom många av byggarbetsplatserna finns i Stockholms innerstad är det
ofta praktiskt att cykla till och från projekten. Därför tillhandahålls tjänstecyklar.
Dessutom erbjuds förmånscyklar som
både uppmuntrar till vardagsmotion och
träningscykling.

KRAVLÖST OCH INBJUDANDE

ZENGUN LIFE INDEX

Syftet med Zengun life är välmående och
balans för själen och kroppen och att skapa
möten och gemenskap utanför ordinarie
arbetsroller. Aktiviteterna genomsyras av

Varje år genomförs en hälsoundersökning
som mäter medarbetarnas hälsa, välmående och trivsel. Resultatet sammanställs
i Zengun life Index som utgör en indikator

32

för hur medarbetarna mår. Medarbetarna
i RA Bygg genomförde en separat hälso
undersökning som inte ingår i Zengun life
Index för 2019.
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Zengun life Index* bekräftar att medarbetarna trivs och mår bra.
Hälsotal

Välmående
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66%
Motionerar minst
1 gång i veckan

89%
Känner alltid eller ofta att
de gör nytta och kan utföra
sitt arbete
* Avser Zengun AB
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Hållbarhetstyrning
Zengunkoncernen bidrar aktivt till Förenta Nationernas globala mål för hållbar utveckling med ambitionen att
vara en ledare inom hållbart byggande som tar ansvar för samhällsutveckling och sociala aspekter. Ur ett affärs
perspektiv kan erbjudande och lösningar hjälpa kunder och användare att minska sin klimatpåverkan. Bedömningen är att koncernen har störst möjlighet att bidra till följande mål: 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 och 16.

OMRÅDE

ASPEKT

STYRNING/POLICYER

AKTIVITETER

UPPFÖLJNING

MEDARBETARE

Arbetsmiljö, hälsa
och säkerhet

Arbetsmiljöpolicy

Skyddsronder • Erforderliga utbildningar
för medarbetare • Zengun life • Interna
och externa revisioner • Kravställande
på underentreprenör • Kontinuerlig risk
inventering

Olycks- och tillbudsuppföljning samt
månatlig statistik från rapporteringsplattform

Ledning och medarbetare utbildas • Stöd
av extern HR-resurs • Interna revisioner

Likabehandlingsplan

Formella och informella medarbetarsamtal på regelbunden basis, delvis
återkoppling genom den årliga hälsoundersökningen

Lönepolicy

Visselblåsarfunktion

Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Drogpolicy

FN:S HÅLLBARHETSMÅL
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Årlig hälsoundersökning för alla medarbetare som mäter hälsa och välmående

Kollektivavtal
MEDARBETARE

Likabehandling
och mångfald

Uppförandekod
Hållbarhetspolicy

JÄMSTÄLLDHET

Policy mot kränkande särbehandling
MEDARBETARE

Utveckling och
friskvård

Arbetsmiljöpolicy
Hållbarhetspolicy

UNIZEN • Zengun life • Interna kompetensutbildningar

Kompetenskartläggning

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

Årliga utvecklingssamtal
Årlig hälsoundersökning för alla medarbetare som mäter hälsa och välmående

MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER OCH
ANTIKORRUPTION

Mänskliga rättigheter,
arbetsrätt samt motverkande av korruption
och mutor

Uppförandekod
Interna upphandlingsrutiner

Administrativa föreskrifter • Inköpsmallar • Ledningen får utbildning • Interna
revisioner • Kravställande på underleverantörer • Leverantörsbedömningar

Marknadsmöten
Bekräftelse av avtal

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Utbildningsuppföljning
Stickprov leverantörer
Visselblåsarfunktion
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Hållbarhet – hållbarhetsstyrning

OMRÅDE

ASPEKT

STYRNING/POLICYER

AKTIVITETER

UPPFÖLJNING

MILJÖ

Materialval

Hållbarhetspolicy

Samtliga inbyggda byggvaror och
kemikalier kontrolleras mot gällande
miljö- och prestandakrav • Kontinuerliga
avstämningar rörande materialkrav inom
projektorganisationen • Skydds- och
miljöronder • Arbetsberedningar • Kravställande på underleverantörer • Nätverks
engagemang

Utdrag från kontroll- och dokumentationsplattform för byggvaror och
kemikalier

Internutbildning för yrkesarbetare 
• Genomgång med underentreprenörer
• Samarbete med avfallsentreprenörer
• Skydds- och miljöronder
• Nätverksengagemang

Avfallsstatistik från avfallsentreprenörer

Följs främst upp på projektnivå

Interna upphandlingsrutiner

Logistikplanering • Grönt bränsle till
maskiner i största möjliga utsträckning
• De anställda erbjuds SL-kort och tjänstecyklar och uppmuntras att åka kommunalt
både i och utanför tjänsten • Utfasning av
egna fordon som drivs med fossilt bränsle
• Nätverksengagemang

Finanspolicy

Prognoser i projekt och centralt

Interna revisioner, månatliga avstämningar i projekt och centralt

Interna upphandlingsrutiner
Projektspecifika kund-och
certifieringskrav

MILJÖ

Avfallshantering

Hållbarhetspolicy
Byggföretagens riktlinjer för
Resurs- och avfallshantering
vid byggande och rivning

MILJÖ

Utsläpp

Hållbarhetspolicy
Bilpolicy

FINANSIELLT

Ekonomiskt resultat

Interna finansiella mål
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FN:S HÅLLBARHETSMÅL
HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Stickprov i projekten
Avvikelseuppföljning

Statistik från rondprotokoll

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Stickprov i projekten

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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Hållbarhet – Risker

Väsentliga hållbarhetsrelaterade
risker och riskhantering
Zengun arbetar proaktivt och strukturerat med löpande riskanalyser i projekten och övergripande. Systematiskt förebyggande
arbete förhindrar att risker realiseras. Om en olycka ändå inträffar finns rutiner för att hantering och minimering av skador.

RISKOMRÅDE

BESKRIVNING

POTENTIELLA ORSAKER

HANTERING

Försummat arbete med
hälsa och säkerhet

På en byggarbetsplats och vid transport finns alltid
risker för medarbetare och underentreprenörer kopplade till hälsa och säkerhet, personskador kan ge men
för livet och i värsta fall leda till dödsfall. En hälsorisk
är även att medarbetare inte har en tillräcklig mental
eller fysisk hälsa, vilket kan medföra sjukskrivningar,
bristande arbetsmoral och dåligt arbetsklimat.

Underleverantör jobbar inte som tänkt med
arbetsberedningar, hög arbetsbelastning, ej tillräcklig information, bristande uppföljning efter
olyckor/tillbud, frånvaro pga privata angelägenheter, okunskap.

Skyddsronder, medarbetarsamtal, medarbetar- och hälsoundersökningen, Zengun life, rutin för uppföljning av olyckor/tillbud,
utbildning om policyer, utbildning ledarskap/företagskultur.

Etiska övertramp

Risk för att medarbetare, leverantörer eller under
entreprenörer inte följer rådande lagar samt interna
och externa policyer relaterande till etik, anti-korruption, likabehandling och mänskliga rättigheter. Brott
eller försummelse kan skada Zenguns relationer med
kunder och medarbetare.

Bristande leverantörskontroller, missnöje, okunskap, personliga ekonomiska problem, felaktiga
kundprioriteringar, trakasserier, dåligt arbetsklimat, dåligt ledarskap, brister i företagskulturen,
brister i inköpsberedning.

Projektrevisioner för att säkerställa implementering av rutiner,
utbildning ledarskap/företagskultur, visselblåsarfunktion, upprepa
chefsutbildning i kränkande särbehandlingar för alla i ledande ställning, medarbetar- och hälsoundersökning för att hitta missnöje,
implementera uppförandekod.

Miljörisker

Risk för att vi i vår verksamhet orsakar miljöskada av
olika slag. Det kan exempelvis vara utsläpp från ma
skiner, sämre material och föroreningar som påverkar
den lokala miljön eller ett mer omfattande område.

Avsaknad av uppföljning vid miljöincidenter och
avsteg, okunskap, användning av miljöskadliga
produkter eller fossila bränslen där alternativ
finns, miljö prioriteras lägre internt än andra krav,
bedömningssystem för byggvaror tillämpas inte.

Internutbildningar, uppföljning i produktion, projektspecifika 
miljö- och arbetsmiljöplaner, skydds- och miljöronder.

Bristande resurs- och
kompetensförsörjning

Zenguns verksamhet är beroende av att rätt person
är på rätt plats med erforderlig utbildning för tjänsten.
Det är därför en förutsättning för företagets expansion och resultat att rekrytera, utveckla och behålla
kompetenta och engagerade medarbetare. Om det
brister kan inte den kvalitet som krävs för att vårda
kundrelationer och nå finansiella mål levereras.

Fel/otillräcklig bemanning, ej rätt kompetens,
pressade tidplaner, att inte agera på identifierade
problem eller signaler på problem, tidsbrist, brist
på erfarenhet/kunskap, brister i inköpsberedning, språkförbistringar, arbetsberedningar görs
inte på rätt sätt.

Unizen, rutin för uppföljning av projektkrav, projektrevisioner för
att säkerställa implementering av rutiner, utbildning ledarskap/
företagskultur, intern kompetenskartläggning, erfarenhetsåterföringsforum, säkerställ rätt bemanning i projekt, se över krav
vid rekrytering, se över rutin för arbetsfördelningar i projektstart,
tydligare kravställning/dialog med beställare.
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