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Alla som är en del av Brion har passerat ett nåls
öga. Därför är det ingen slump eller tillfällighet  
att du är hos oss. För här spelar du och din kom
petens roll. Här gör du skillnad. Här tror vi på dig. 
Men för att vi ska sträva efter samma mål och 
vision har vi tagit fram den här handboken.  
I den finns våra riktlinjer, värdeord och mer prak
tisk information. Så att du vet vad vi förväntar oss 
av dig, men också vad du kan förvänta dig av oss. 

Varmt välkommen.  
Tillsammans installerar vi framtiden.

Anders Bådholm  
VD Brion Invest

Det lilla bolaget  
där alla spelar roll

3Life of Brion



Life of Brion4



Innehåll
Detta är Brion 07

Vår affärsidé 08

Våra visioner och mål 10

Våra ledord 12

Våra spelregler 24

Praktisk information 28

5Life of Brion



Detta är Brion



Storbolagsvolym  
med småbolagsenergi

I små bolag finns den familjära stämningen, 
energin och drivkraften. Det går snabbt att fatta 
beslut och vara innovativ när det behövs. I större 
bolag finns det däremot fler resurser för att ta de 
stora uppdragen, och göra skillnad i samhället. 
 2017 bestämde vi, Anders Bådholm, Lennart 
Karlsson och Johan Wennberg, oss för att ta det 
bästa av dessa världar. Vi startade Brion. Med två 
lastpallar ställda på högkant och en plyfaskiva 
som skrivbord. Vi ville förändra branschen. Därför 
valde vi att decentralisera Brion, och överlämna 
ansvaret till människorna ute på arbetsplatserna. 
Där rätt person kan ta rätt beslut, och göra rätt 
saker. Och för att skapa små sammansvetsade 
team där tilliten, lojaliteten, relationen och den 
öppna kulturen kan byggas upp. På riktigt. 
 Förutom strukturen är det också människor
na som är en av Brions viktigaste byggstenar. 
Människor med driv, som vill utvecklas och hela 
tiden komma framåt. För finns det bara en driv
kraft så kan vi gå precis hur långt som helst. 
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Vår affärsidé

Vår affärsidé är enkel. Den talar kort 
och gott om vad vi är, för vem vi finns 
till, och hur vi ska växa. Just det sista 
skiljer oss åt från många andra bolag  
– vi vill främst bli större med kraften 
hos människor. Inte genom att köpa 
upp andra företag.

Svårare än så här  
är det inte
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Brion är en installations 
koncern som utför  
entre prenad, service och 
konsult  uppdrag inom  
fastighetssektorn. Vår 
tillväxt strategi bygger  
på delägarskap i dotter
bolagsform.

Vår affärsidé:
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Våra visioner och mål

Vi som arbetar på Brion ska, liksom 
våra kunder, vara trygga med att verk
samheten och uppdragen vi tar oss an 
är ekonomiskt, miljömässigt och socialt 
hållbara. Vi strävar också efter att alla 
på Brion ska känna sig stolta över sitt 
arbete. För att nå dit har vi tagit fram 
konkreta mål och visioner som hjälper 
oss på vägen.

Brion ska vara ett bolag 
som präglas av ärlighet, 
tillit och hållbarhet  
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Våra visioner och mål

Våra mål:

•  Vi ska ha noll arbetsplatsolyckor och  
branschens lägsta sjukfrånvaro.

•  En tillväxt större än vad marknaden växer.  
Vi etablerar oss hellre på en ny ort än låter ett  
bolag bli för stort.

•  Alla besiktningsanmärkningar ska åtgärdas  
inom en vecka och återkopplingen till kund  
ska vara hundraprocentig.

• Vi ska vara våra kunders förstahandsval.

•  Vi ska vara branschens bästa arbetsgivare.

•  Vi skapar goda affärer genom innovativt 
entreprenörskap.

Våra visioner:
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Ärlighet
Handlingskraft
Innovation
Omtanke

Våra ledord:
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Ärlighet
Handlingskraft
Innovation
Omtanke

Brions ledord

En bra kultur på arbetsplatsen byggs 
upp genom rätt värderingar. Därför har 
vi fyra ledord som ska genom syra allt 
vi gör, och dagligen användas som ett 
filter för våra beslut. För hos oss är de 
inte bara fina ord som vi pratar om.  
Vi ska leva upp till dem. Och i varje 
problem eller möjlighet finns en chans 
att göra det. 

Ett ord betyder inget,  
om du inte lägger  
någon handling i det 
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Vi genomför det vi säger  
att vi ska göra, i rätt tid till 
rätt kvalitet. Vi håller vad vi  
lovar. Kunder, leverantörer 
och medarbetare ska alltid 
kunna lita på det vi säger.  
Vi tar ansvar för våra hand-
lingar och är stolta över  
det arbete vi utför. 

Våra ledord

Ärlighet  Handlingskraft  Innovation  Omtanke
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Vi tar tag i både möjligheter 
och problem utan fördröjning. 
Det är kort väg från beslut 
till handling. Vi hjälps åt  
internt, en för alla och alla  
för en, och kunden ska  
känna att det händer något 
när hen vill ha något utfört. 
Vi är raka och tydliga i vår 
kommunikation. 

Våra ledord

Ärlighet  Handlingskraft  Innovation  Omtanke
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Våra ledord

Vi är modiga och vågar  
tänka i nya banor. Vi vågar 
ifrågasätta gamla modeller 
både vad gäller ledning och 
projekt, allt för att kunna  
leverera bästa resultat till 
kunden. Vi är nyfikna på ny 
teknik och håller oss upp-
daterade för att kunna gör 
bättre affärer och leverera 
bättre produkter.

Ärlighet  Handlingskraft  Innovation  Omtanke
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Våra ledord

I våra beslut och handlingar 
ska vi vara omtänksamma 
om både personal och kun
der. Vi värnar om varandra. 
Alla, lika eller olika, är lika 
mycket värda. Både personal 
och kunder skall känna att vi 
ser dem, och att vi bryr oss 
om hur deras verksamhet går 
och hur de personligen mår. 
   

Ärlighet  Handlingskraft  Innovation  Omtanke
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Vilka är vi?

En del av teamet.  
Aldrig en i mängden.



 

Kraven på dig är inte många. Men de 
som finns tummar vi inte på. Kom i tid, 
gör ditt jobb, var hel, ren och schysst. 
Allting hänger ihop. Och för att vi ska 
kunna hjälpas åt att bli den bästa arbets
platsen, och att alla ska trivas, har vi 
några spelregler. Här ser du dem i kort
fattad form men vill du läsa dem i sin 
helhet, så finns de på briongruppen.se

Så här är det på Brion,  
är du med på det?
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Arbetsmiljö
För att alla ska må bra, och känna 
sig trygga och delaktiga behöver vi 
hjälpas åt med ansvaret för en god 
arbetsmiljö. Till exempel så arbetar 
vi alltid säkerhetsmedvetet, och med 
ett tydligt ledarskap och person
ligt ansvar. Vi involverar också våra 
kunder och leverantörer för att göra 
arbetsmiljön ännu bättre, om vi ser 
att det går. Riskanalyser genomförs 
inför varje riskabelt moment, och vi 
planerar noggrant i varje projekt för 
att skapa goda förutsättningar. 

Likabehandling
Vi värnar om den familjära andan och 
samhörigheten. Därför behandlas 
alla lika på Brion. Schysst och med 
respekt. Oavsett kön, etnisk tillhörig
het, sexuell läggning, funktions hinder, 
religion, ålder eller könsöver skridande 
identitet. Vi tolererar absolut inga 
kränkande handlingar och har en 
åtgärdsplan om det skulle hända. 

Social hållbarhet
Våra ambitioner är höga när det kom
mer till socialt engagemang. Våra in
köp ska vara tillverkade på ett etiskt 
och socialt hållbart sätt, och varje år 
engagerar vi oss i ett socialt projekt. 
Vi har också ett nära samarbete med 
arbets förmedlingen och våra kunder 
för att kunna anställa ny anlända, och 
människor från socialt utsatta områ
den när tillfälle ges. 

Miljö
Ett av Brions viktigaste mål är att 
 bidra till ett långsiktigt hållbart sam
hälle. Och vi tror att det går. För med 
vår kunskap, erfarenhet och vårt kund
nära samarbete har vi en unik möjlig
het att påverka samhällsbyggandets 
miljöpåverkan. Genom vår energi
avdelning kan vi utvecklas, och erbjuda 
våra kunder hållbara installationslös
ningar. När det är möjligt levererar vi 
miljövänligare sidoanbud och föreslår 
alltid klimatsmarta affärsförslag, om 
möjligheten finns. Vi utbildar oss ock
så i vår egen miljöpåverkan, i allt från 
bilkörning till materialinköp och mate
rialhantering. En kan inte göra allt, 
men alla kan göra något.
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Kvalitet
På Brion tar vi alla vårt ansvar under 
hela leveransprocessen. För när vi  
bidrar med vår kompetens och er
farenhet blir leveransen mer träff sä 
ker, och förtroendet större hos våra  
kunder. Rent praktiskt innebär det att 
vi alltid levererar det som förväntas, 
och gärna mer. Vi samarbetar dess
utom endast med leverantörer och 
konsulter som har samma kvalitets
medvetenhet som oss. För att öka 
kundnyttan och den faktiska kvalite
ten på resultatet, rekommenderar vi 
alltid handling före administration.

Alkohol och droger
För att känna oss trygga på arbets
platsen måste vi kunna lita på var
andra. Det kan vi inte om någon är 
drog eller alkoholpåverkad, eftersom 
en påverkad person är en fara för sig 
själv och andra. Därför har vi själv
klart nolltolerans mot alkohol och 
droger på alla våra arbetsplatser, och 
ska rapportera till närmsta chef om 
någon verkar påverkad eller bakfull.
Och om du, eller någon annan på 
Brion, har problem, är det viktigt att 
söka hjälp hos ledningen för att få 
stöttning och hjälp. Tillsammans tar 
vi hand om varandra. 

Antikorruption
Brion accepterar givetvis inte någon 
form av korruption, därför är det ab
solut förbjudet att ge eller ta emot 
något som är ett försök till att på  
något sätt påverka ett beslut. Vi ut
bildas hela tiden i frågor om Brions 
syn på etik och moral, och tar tag i 
alla frågor eller rykten kring eventuell 
korruption. På så vis skapar vi en kul
tur där personalen vågar larma vid 
misstanke. Brion har också en sär
skild visselblåsarfunktion där du ano
nymt kan anmäla om du misstänk er 
någon form av oegentlighet (se sid 29).
 
Bilar
Bilarna är inte bara en del av vår ar
betsplats utan också rullande reklam
pelare som ska användas med sunt 
förnuft. Alla bilar uppfyller särskilda 
krav och har GPSenheter samt digi
tala körjournaler installerade. För att 
minimera vår miljöpåverkan kör vi 
miljövänligt, och byter ut bilarna mot 
grönare alternativ när möjligheten 
finns. Du kan välja att ha din bil som 
förmånsbil, och då finns det särskilda 
bestämmelser för vad som gäller. Om 
du inte är intresserad av förmånsbil, 
så finns det regler från skatteverket 
som talar om hur mycket du får nyttja 
bilen för privat körning.
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IT
För våra ITsystem som innefattar 
både hård och mjukvara, finns några 
regler som för många är helt självkla
ra men som behöver finnas med ändå. 
Förutom att din arbetsdator och an
nan hårdvara tillhandahållen av Brion 
ska hanteras med varsamhet och 
sunt förnuft, så får du aldrig stänga 
ute företaget genom kryptering eller 
använda Brions ITresurser på ett 
sätt som strider mot Brions mål eller 
skapar badwill. Tänk också på att inte 
använda USB minnen som används i 
andra datorer på företagets datorer, 
utan att först genomsöka med anti
virusprogram. 
 Privat användning och surfande är 
inte okej under arbetstid, och surfan

de på till exempel rasistiska eller 
porno grafiska hemsidor är förbjudet. 
Det gäller även mejl som kan verka 
stötande. 
 Du får inte installera privata spel 
eller någon annan programvara på 
Brions datorer utan ledningens med
givande, och din privata användning 
får inte medföra kostnader för Brion 
genom exempelvis kapaci tetsproblem. 
Om du får ett mejl som verkar tvek
samt ska du inte öppna det. Släng det 
direkt och töm sen papperskorgen. 
Kom också ihåg att säkerhetskopiera 
regelbundet, och att alltid rapportera 
borttapad eller stulen hårdvara till din 
närmaste chef, för att säkerställa att 
GDPR reglerna följs. 
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Lite praktisk  
information

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs till din närmaste 
chef och enligt ditt bolags rutiner.

Företagshälsovård 
Team Hälsa har hand om vår över
gripande företagshälsovård. Jobbar 
du på andra orter än i Göteborg så 
har Team Hälsa samarbetspartners 
i närheten. Vid behov av vård ska du 
börja med att kontakta din närmaste 
chef. Om du snabbt behöver komma 
till en vårdcentral går du in på doktor.
se via Benifyappen. Team Hälsa, 
telefon: 031-723 28 00. 

Personalförmåner
Vi har ett samarbete med Benify, och 
du hittar alla dina förmåner samlade  
i deras app eller på Brionportalen 
hos Benify. Här hittar du information 
om hur du nyttjar ditt friskvårds
bidrag samt ett stort utbud av andra 
förmåner och rabatter.

Förmånsbil 
Det går bra att ta ut samtliga Brions 
bilar som förmånsbil. Vi använder 
oss av GPS i samtliga yrkesbilar, och 
det är av stor vikt att man kontrolle
rar sina körjournaler via inlogg till 
sin GPS. Rapportering av privata 
trängsel avgifter görs av respektive 
förare och hanteras i enlighet med 
skatteverkets regler. Eventuella 
parkeringsböter betalas eller bestrids 
alltid av föraren själv.

Arbetskläder 
Arbetskläder köper vi in från Mercus, 
YP, Worx eller Tools. Din administra
tör eller chef hjälper dig att göra 
beställningen. 

IT-system
För ITfrågor som gäller till exempel 
nätverk och Office 365 ska du kon
takta support@docuware.se eller 
ringa 010-211 53 00. 

Här kommer några saker som kan vara bra att ha koll på,  
så att du vet vad du ska göra om du till exempel blir sjuk,  
behöver IThjälp eller vill veta mer om din pension.
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Lite praktisk  
information

Tidrapportering
Vi arbetar med projekt och tids
registrering i ett program som heter 
Entré. Frågor kring appen, hante
ring av ordrar, tidsregistrering och 
materialbeställningar besvaras av din 
närmaste chef eller administratör.
 Tidsregistrering av arbetad tid ska 
ske varje vecka, och sista rapporte
ringen för månaden måste vara inne 
senast 4 dagar efter den sista dagen 
i månaden. Oregistrerad tid i tidrap
port, ej rapporterad eller ej godkänd 
frånvaro, rapporteras som olovlig 
frånvaro om inget annat rapporteras 
till administratör i tid. Kvittoutlägg 
måste lämnas in senast 4 dagar efter 
den sista dagen i månaden.
 För systemfrågor som gäller 
Entré ska du först vända dig till din 
administ ratör.

Pensioner
Brion använder sig av Söderberg & 
Partners för hantering av de extra 
pensionsinbetalningarna vi har som 
personalförmån. Kontaktperson  
Lottie Diaz, telefon: 031-711 35 10.

Visselblåsarfunktion
För att snabbt fånga upp och agera 
på eventuella missförhållanden har vi 
implementerat en visselblåsarfunk
tion tillsammans med Whistleblowing 
Solutions AB. Allt du behöver veta för 
att enkelt göra en rapport finns på 
brion.whistlelink.com. Du väljer själv 
hur mycket information du vill lämna, 
och som visselblåsare garanteras du 
anonymitet under hela processen. 
Skulle du däremot förekomma i en 
rapport som utpekat föremål, vittne 
eller utsatt är du inte garanterad ano
nymitet. Mer integritetsinformation 
hittar du på brion.whistlelink.com
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Har du förslag på förbättringar som kan göra  
Brion ännu bättre? Då tar vi gärna emot dina idéer. 
Skicka ett mejl till forbattringar@briongruppen.se

Vill du göra Brion bättre?





Vi installerar framtiden


