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* Kvalitets- och miljömål identifierade i koncernens kvalitets- och miljöpolicy

EKONOMISK HÅLLBARHET
Lönsamhet över tid - växa, anställa personal och gå med 

vinst

SOCIAL HÅLLBARHET
Företaget ska ta ansvar såväl internt som externt

EKOLOGISK HÅLLBARHET
Verksamheten skall inte skada miljön, klimatet eller 

äta upp naturens resurser

TJÄNSTER
Erbjudande till kund

Tillväxt inom de teknikområden våra kunder satsar på över tid. 

1. Kraftig tillväxten inom Digitala lösningar.
2. Bibehållen eller liten tillväxt inom produkt- och produktionsutveckling
3. Utveckla erbjudandet inom utbildning
4. Tillväxt genom nya tjänsteområden

Säkerställa att samtliga säljare och konsultchefer har en bred förståelse 
för DevPorts tjänsteutbud och agerar ansvarsfullt i linje med företagets 
mål och antikorruptions policy. 

Hållbar leverans med rätt kompetens över tid. 

Flexibel leverans med en mix av egna- och underkonsulter verksamma i 
projekt både ute hos våra kunder och på våra egna kontor. 

Erbjuda en relevant och flexibel kurskatalog, både för våra egna 
medarbetare och våra kunder. Arbeta med att öka exponeringen av vårat 
utbud och lansera en e-plattform.

Utveckla ett verktyg för publicering av tillgängliga uppdrag på vår 
externweb och vårt intranät (både för anställda och underkonsulter).

Verka för ett långsiktigt

Bibehålla och arbeta efter vår miljöcertifiering ISO 14001 som 
utgör grunden för företagets miljöledningssystem.

Kontrollera och mäta vårt avfall (källsortering).

Kontrollera och mäta företagets energiförbrukning samt ständigt 
arbeta mot att minska den.

EKONOMI
Finansiella prestationen

En lönsam affär som håller över tid.

Tillväxt med fokus inom framtidens ingenjörer och med en förbättrad 
vinstmarginal.

Renodla och vidareutveckla underkonsultaffären som ger oss en ökad 
intäkt och leveranskraft, men också en spridd riskhantering. 

En hållbar personalstyrka som trivs och efterfrågas över tid.

Anställa roller som efterfrågas över tid och kunden vill betala för. 

Genomföra riktade kampanjer och kompetensinsatser för att 
vidareutveckla vår affär.

Så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt använda 
processer, leverantörer, och material med minimal miljöpåverkan.

Vid val av leverantör ska miljö vägas in som en parameter.

Beakta livscykelperspektivet för våra inköpta produkter och 
tjänster.

MARKNAD
Branschnärvaro och geografisk placering

En hållbar affär inom flera regioner, affärsområden och kundsegment. 

Fordonsindustrin ska fortsatt vara basen, men minska beroendet genom 
breddad kundbas

Skapa trygghet, kontinuitet och kvalitet genom att verka på långsiktiga 
marknader.

Inom fordonsindustrin möta den ökade efterfrågan inom elektrifiering 
och uppkopplade fordon  samt fortsätta erbjuda vårt nuvarande utbud av 
tjänster. 

Aktivt arbeta med nya kunder inom övrig utvecklingsindustri som 
efterfrågar tjänster över tid. Arbeta med lokal förankring och brett 
kontaktnät.

Minimera antalet resor mellan kontoren och verka lokalt nära våra 
huvudkunder

Minst två tredjedelar av det interna resandet ska undvikas genom 
att utnyttja möjligheterna till videokonferenser

Minska antalet resor till kund genom att nyttja möjligheten till 
digitala möten.
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PERSONAL
Kompetens, trivsel och varumärke

DevPort anställer och sysselsätter ingenjörer med fokus på utveckling av 
framtidens produkter. 

Genom ett proaktivt arbete med nära kundrelationer kan vi förstå vad 
som efterfrågas. Ett webbaserat verktyg för kunduppföljningar skulle öka 
verkningsgraden ytterligare. 

Genom mångfald skapa en framgångsrik och hållbar personalstyrka.

1. Öka mångfalden inom koncernen genom:
a) Kvalitet i varje rekrytering – följa rekryterings-processen
b) Träffa samtliga (relevanta) kvinnliga sökanden
c) Erbjuda samma ingångslön för män och kvinnor

2. DevPort ska vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare 
och ambassadörer.

a) Kompetensutveckling (lunch-föreläsningar, certifieringar etc.)
b) Hållbarhets- och miljötänk (förmåner och arbetsresor)
c) Aktiv och involverad Medarbetareförening
d) Tät dialog mellan medarbetare och ledare (minst en gång per 

månad)
e) Aktivitetskalender för att skapa ökad sammanhållning

Sörja för att samtliga medarbetare har tillräcklig kunskap för att 
uppfylla de miljökrav som är förknippade med arbetsrollen.

DevPorts långsiktiga mål är att nå 100 % miljöbilar inom två år –
under 2021 skall minst 80 % av alla nya bilar ska vara en miljöbil.

Minst två tredjedelar av det interna resandet ska undvikas genom 
att utnyttja möjligheterna till videokonferenser.

ORGANISATION
Roller, samarbeten och processer

Bygga en effektiv och skalbar organisationsstruktur som håller över tid.

Verkar lokalt men samarbeta tvärfunktionellt mellan regioner och 
affärsområden.

Anpassa organisationen för skalbarhet. Stärk upp med renodlade roller 
vid riktade insatser, ex. Tech recruiter, heltidssäljare, 
underkonsultansvarig etc. 

Skapa trygghet, kontinuitet och kvalitet genom lokala kontor med 
personal- och affärsledning.

Lokal organisationsstruktur, med centralt ledda stödfunktioner (ekonomi 
& HR) samt övergripande strategi och ledningsarbete. 

Verksamhetsutveckling
a) Effektivisera processer för att minimera dubbelarbete
b) Mäta och följa upp aktiviteter i större utsträckning
c) Skapa arbetsgrupper för prioriterade verksamhetsinsatser.

Följa gällande lagar, föreskrifter och förordningar inom 
miljöområdet samt sträva mot att uppfylla dessa med god 
marginal.
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