
KVALITETS- OCH
HÅLLBARHETSPOLICY



Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhälls-
byggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara 
lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 
medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen 
och Polen. 

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för 
oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom 
samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett 
nära samarbete med universitet och högskolor.



Tyréns är en av Sveriges ledande konsulter 
inom samhällsbyggnad, stadsutveckling och 
infrastruktur. Vi vill vi vara med och skapa
morgondagens hållbara samhälle. Vår mission 
är – att skapa hållbara lösningar för framtiden
och genom våra uppdrag bidrar vi till att aktivt 
skapa ett välmående och mänskligt samhälle 
på planetens villkor.

Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Vi 
eftersträvar att skapa en attraktiv arbetsplats 
och en företagskultur som genomsyras av våra 
värdeord öppenhet, nyfikenhet och samspel. 
Alla på Tyréns medverkar till en god arbetsmil-
jö – där medarbetarna trivs, utvecklas och mår 
bra såväl fysiskt som psykiskt. Vi tar ansvar i 
vårt arbete, hanterar eventuella risker och visar 
varandra omtanke. 

Vår ambition är att våra produkter och tjänster
möter eller överträffar våra kunders krav och 
förväntningar. Vi tillhandahåller innovativa 

lösningar, högkvalitativa tjänster, kunskap 
och råd. Det är främst tillsammans med våra 
kunder som vi aktivt kan medverka till en
långsiktigt hållbar utveckling i samhället. Vi 
tar ett ansvar för vår egen verksamhet genom 
att agera etiskt, skydda miljön och skapa en 
positiv påverkan på människor.

Tyréns ledningssystem är certifierat enligt ISO
9001, ISO 14001 och ISO 45001. Lednings-
systemet beskriver vårt arbetssätt och hur
vi samverkar internt och externt för att, på
affärsmässiga villkor, uppnå nöjda kunder och 
medarbetare. Vi bevakar omvärldsförändrin-
gar och säkerställer att vi uppfyller lagar och 
myndighetskrav. 

Vår uppföljning av kund- och medarbetar- 
nöjdhet lägger grunden för vårt löpande ut-
vecklingsarbete som syftar till att möta krav 
och förväntningar på vår verksamhet.
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