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Kvalitetspolicy 
 

Zian AB är en helhetsleverantör inom strategisk offentlig och privat upphandling av 
varor och tjänster. Vi strävar att genomföra upphandlingar så att våra kunder ska 
uppnå sina mål och strategier på ett effektivt, rättssäkert och innovativt sätt. Vår 
kvalitetspolicy stadgar att vi ska: 

• följa regeringens nationella upphandlingsstrategi och använda upphandling 
som ett verktyg för att åstadkomma positiva effekter för våra kunder och för 
samhället i stort.  

• utföra vårt arbete för att tillgodose de mål som upphandlingslagstiftning 
ställer.  

• ständigt hålla våra konsulter uppdaterade inom de områden som är 
nödvändiga för tjänsternas utförande. 

• arbeta för en elektronisk upphandlingsprocess. 
• främja små och medelstora företags möjlighet att delta i upphandlingar.  
• arbeta för att möjliggöra för innovationer och alternativa lösningar.  

Tjänster ska utföras: 

• efter kundens behov med konsulter som innehar adekvat utbildning och 
erfarenhet utifrån uppdragets komplexitet, 

• med fokus på värde för kund framför arbetad tid, 
• konstadseffektivt. 

Ledning, medarbetare och samarbetspartners åtar sig att kontinuerligt förbättra 
ledningssystemet i syfte att uppfylla bindande lagar och avtalskrav. 
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Miljöpolicy 
 

Zian AB är en helhetsleverantör inom strategisk offentlig och privat upphandling av 
varor och tjänster. Vi strävar att genomföra upphandlingar så att våra kunder ska 
uppnå sina mål och strategier på ett effektivt, rättssäkert och innovativt sätt. I 
upphandlingar bistår vi kunden med att: 

• implementera och efterleva strategier för miljö och hållbarhet, 
• formulera ändamålsenliga miljö och hållbarhetskrav, och 
• skapa upphandlingar med önskad miljöprofil. 

 

Zian AB arbetar aktivt för att minska vår egen och kunders negativa miljöpåverkan 
genom CO2 utsläpp och uppmanar medarbetare och kunder att göra klimatsmarta 
och hållbara val. Vi tillämpar och följer upp gällande lagar och bindande krav. 

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt miljöarbete genom utveckling och 
anpassning av interna processer och genom att följa hållbarhetskrav för att minska 
klimatavtryck i hela värdekedjan.  

Vid inköp av varor och tjänster ska: 

• produkters prestanda och miljöpåverkan analyseras utifrån kriterier och 
livscykel. 

• miljödeklarerade eller miljömärkta produkter och tjänster väljas i första hand. 
• tillfråga miljöansvarig när tveksamhet råder om tex val av produkt eller 

leverantör.  

 

Denna policy utgör ett åtagande för ledning, medarbetare och samarbetspartners att i 
relevant omfattning skydda miljön enligt regeringsmål, lag- och kundkrav.  
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