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O M  H Å L L BA R H E T S R E D OV I S N I N G E N
Detta är Peabs tredje hållbarhetsredovisning. Den beskriver Peabs arbete med hållbarhetsfrågor och omfattar kalenderåret 2013 
då inget annat anges i texten. Våra två tidigare hållbarhetredovisningar, som publicerades i april 2012 respektive 2011, skrevs i 
enlighet med GRI (Global Reporting Initiative) version G3.1. Årets redovisning följer den senaste versionen av GRIs ramverk, G4, 
och uppfyller enligt vår bedömning kriterierna för basnivån core. Redovisningen är inte granskad av externa revisorer. Peab har 
som avsikt att fortsätta publicera en årlig hållbarhetsredovisning i samband med att vår årsredovisning publiceras. Sedan Peab 
anslöt sig till FN Global Compact 2012 fungerar vår hållbarhetsredovisning även som vår COP rapport (Communication on 
Progress) då vi beskriver hur vi arbetar med Global Compacts 10 principer i redovisningen.  
  Redovisningen gäller för hela Peabs verksamhet i Sverige, Norge och Finland om inget annat anges i texten. I redovisningen 
beaktas även leverantörer med verksamhet utanför Norden. Majoriteten av våra utländska köp görs i Estland, Litauen, Tjeckien 
och Polen.  Inhyrd verksamhet, delägda dotterbolag samt leasade anläggningar såsom vissa av våra kontorslokaler där annat 
företag ansvarar för driften inkluderas inte i redovisningen. Anledningen är att vi har valt att fokusera redovisningen på vår kärn-
verksamhet. I enlighet med den nya GRI versionen har vi fokuserat redovisningen på de områden som identifierats som viktigast i 
årets väsentlighetsanalys. Därav har det i år tillkommit några för oss nya indikatorer, medan vissa av de områden som vi tidigare 
beskrivit inte får lika mycket utrymme.  
  Mer information om Peab finns att tillgå på vår hemsida: www.peab.se. Eventuella frågor angående redovisningen eller 
Peabs hållbarhetsarbete hänvisas vänligen till Kristina Gabrielii, hållbarhetschef i Peab, via mail: kristina.gabrielii@peab.se eller 
på telefon +46 (0) 733 375690.



 Peabs kundundersökningar 2013 visade ett ökat NKI (Nöjd Kund Index) för både företags
kunder och bostadskunder (sida 2627).

 Projektet ”Brf Compagniet” på Västra Eriksberg i Göteborg blev Peabs första egenutvecklade 
projekt som certifierades enligt Miljöbyggnad (sida 21).

 Under hösten genomfördes en utökad och fördjupad intressentdialog med fokus på hållbarhet 
(sidan 1013).

 Peabskolan har under året varit med i återuppbyggnaden av Utøya i Norge (sida 15).

 En fokusvecka med tema arbetsmiljö genomfördes i hela koncernen där ledningsgrupper 
besökte omkring 450 arbetsplatser (sida 16).

 Peab tillsatte en hållbarhetschef och etablerade den centrala stödfunktionen ”CSR –  
Samhällsansvar” (sida 89).

 Under Almedalsveckan arrangerade Peab två välbesökta seminarier om bostäder, utbildning 
och jobb för unga.

 Under året har Peab tagit fram en medarbetarprofil och en ledarprofil genom att engagera 
600 medarbetare i processen. Dessa profiler är lätta att förhålla sig till och ger en tydlig bild 
av hur vi arbetar (sida 17).

 Under våren hade Peab stafettpinnen i ”Ansvarsstafetten”, ett initiativ som startades 2011 av 
HSB Göteborg för att främja hållbarhet och socialt ansvarstagande i bostadssektorn. 

 Peab Oy har fått två nya systemcertifikat – arbetshälsa och arbetsmiljö OHSAS 18001 och 
miljö ISO 14001. Kvalitetssystemet ISO 9001 certifierades 2009. Tillsammans utgör de tre 
certifierade och integrerade system en helhet som bildar verksamhetssystemet i Finland 
(sidan 14).

 Under året genomfördes en stor satsning på webbtelefoni med möjlighet till onlinemöten, 
något som minskat resandet och gynnar miljö, ekonomi och arbetsmiljö för medarbetarna 
(sida 23). 

 Peabs kompetensutvecklingsprogram har omarbetats och implementeras 2014 (sida 16).   

 Peab etablerade en ny krisorganisation i Norge som hanterar allvarliga olyckor. 

 En ny kompetensbaserad rekryteringsprocess lanserades, ett steg i vårt arbete för att uppnå 
en större mångfald i Peab (sida 17).  

 Från och med 2013 gör vi säkerhetsvarningar då allvarliga tillbud eller olyckor inträffar. 
Säkerhetsvarningarna sprids i organisationen och innehåller information om vad som hänt 
och hur liknande händelser kan förebyggas på Peabs arbetsplatser (sida 14). 

Viktiga händelser  
under 2013 
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Förändringsresa mot en 
hållbar verksamhet

Intensivt och utmanande – så vill jag beskriva 
året som gått i Peab. 
 Efter VDbytet våren 2013 lade den nya 
ledningen fram ett kraftfullt åtgärdspaket för 
att vända koncernens otillräckliga resultat 
till hållbar vinst. Det är självklart att Peab 
ska leverera värde och avkastning till aktie
ägarna, på kort och lång sikt. Vi genom
förde därför en större omorganisation av 
byggverksamheten samtidigt med omfat
tande effektiviseringar och besparingar. 

Ägare och styrelse hade förväntningar 
på ett kraftfullt och snabbt agerande och 
jag kan efter årets slut konstatera att de 
planerade åtgärderna har genomförts,  
en efter en. Peab går in i 2014 med en 
organisation och struktur som stödjer  
kärnverksamheten och gynnar framtida 
konkurrenskraft och lönsamhet. 

HÅLLBARA AFFÄRSMÅL

Vi strävar efter att integrera hållbarhet i alla 
delar av verksamheten och har beslutat att 
utveckla hållbara affärsmål istället för sepa
rata hållbarhetsmål. På detta sätt blir det 
också tydligt att hållbarhet i Peab är direkt 
kopplat till vår affärsverksamhet och därmed 
lönsamhet. Detta blir ett tydligt uppdrag till 
verksamheten. Målen kommer att bli mer 
relevanta och mätbara när affärsområdena 
får större ansvar att utforma mål för 2015
2017 utifrån sin specifika verksamhet. 

Under förändringsprocessen såg vi över 
hållbarhetsarbetet i Peab. För att sätta ökat 
tryck i frågan tillsattes en hållbarhetschef 
och vi skapade en central funktion, CSR
Samhällsansvar, som rapporterar direkt till 
koncernledningen. Vi har ambitionen att 
höja lägstanivån inom alla områden som 
bidrar till en hållbar verksamhet.

Peab undertecknade FN Global Com
pact 2012. Det har bidragit till ökad medve
tenhet och kompetens, bland annat genom 
den metodiska uppföljning vi åtagit oss att 
göra. 

SAMHÄLLSBYGGARE TAR ANSVAR

Peab påverkar samhälle och miljö för de 
människor som nu och i framtiden ska leva 
med det vi bygger och anlägger. Peab är 
också en stor arbetsgivare. Vi vill ta ansvar 
för helheten och bidra till samhällsnyttan 
genom att vara ekonomiskt, miljö
mässigt och socialt värdeskap
ande i det vi gör.  Peabs vision är 
att vara Nordens Samhälls
byggare.

Samhället i stort ställer krav 
på näringslivet att ta ett ökat 
ansvar för hållbart företagande. 
Investerare och analytiker har hållbarhet 
som en allt viktigare parameter i sina värde
ringar, och kunderna efterfrågar hållbara 
bostäder, lokaler och anläggningar. Genom 
vårt arbete kan vi hjälpa dem att uppfylla 
sina egna hållbarhetsmål. Vi har ett gemen
samt ansvar för framtiden.

PRIORITERADE OMRÅDEN

För att bättre förstå de förväntningar som 
finns på oss har vi 2013 fördjupat och 
utökat dialogen med Peabs intressenter. 
Resultaten från dialogerna har använts 
som underlag i det strategiska hållbarhets
arbetet och kommer även vara ett värdefullt 
underlag i arbetet med affärsmålen. Åtta 
viktiga hållbarhetsområden kommer att 
prioriteras den närmaste strategiperioden. 
De är valda utifrån vad som är mest rele
vant för våra intressenter och för Peabs 
verksamhet. Jag kan konstatera att vi har 
utmaningar i flera av dessa områden. 

Inom hälsa och arbetsmiljö har vi 
gjort stora satsningar och framsteg, men 
det är ett område där vi aldrig får förtröttas. 

Säkerhet är en utmaning för hela bran
schen. Vi vill att alla på våra arbetsplatser 
ska kunna vara säkra, känna sig trygga och 
må bra. Vi har en nollvision avseende 
arbetsplats olyckor. 2013 hade Peab inga 
dödsolyckor men däremot ökade antalet 
arbetsplats olyckor. 
 Etik och antikorruption är ett viktigt 
område där vi fortsätter att utbilda medar
betarna. Även 2013 upptäckte vår intern
kontroll fall av oegentlighet, vilket är 
oacceptabelt . Peab ska stå för god affärs
etik och transparens, och för att uppnå 
detta måste var och en ta personligt ansvar 
för sitt uppträdande. 
 En stor utmaning är jämställdhet och 
mångfald, där Peab har lång väg att gå 
innan våra medarbetare speglar samhället 
ur mångfaldsperspektivet. Under året har vi 
arbetat om rekryteringsprocess och ledar

utvecklingsprogram, vilka jag ser som 
viktiga utgångspunkter, men fler åtgärder 
kommer att krävas för att få till en föränd
ring. 

Vi har tagit fram ny metodik och nytt 
utbud inom kompetens- och karriärsut-
veckling för att klara våra framtida kompe
tensbehov. I samband med det lanserades 
en medarbetarprofil och en ledarprofil som 
konkret lyfter fram förväntningar på medar
betare och ledare. Profilerna baseras på 
våra kärnvärden som utgör fundamentet i 
Peab: jordnära, utvecklande, personlig och 
pålitlig. 

Inom miljöområdet är utfasning av 
miljö- och hälsofarliga ämnen ett arbete 
som vi vill driva och utveckla närmare pro
duktionen. Lika viktigt är arbetet för ökad 
energieffektivitet, ett område med starka 
kopplingar till lönsamhet, effektivitet och 
minskad miljöpåverkan. Vi arbetar med 
olika typer av certifieringar och fick under 
året vårt första egenutvecklade projekt  
certifierat enligt Miljöbyggnad. Jag tror på 
att använda våra resurser effektivt och 

Jesper Göransson, VD och koncernchef

”Intensivt och utmanande 
– så vill jag beskriva året 
som gått i Peab”
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bedriva miljöarbete där det gör skillnad – 
nära produktionen.

Vi är beroende av goda relationer. En 
av Peabs styrkor är det lokala entreprenör
skapet och förankringen i de lokala samhäl
len där vi verkar. I kundrelationen behöver 
vi vara lyhörda inför de önskemål och för
väntningar som finns och ta hand om våra 
kunder på bästa möjliga sätt. NKIresultaten 
(NöjdKundIndex) ökade för både företags
kunder och bostadskunder vid mätningarna 
2013. 

Ett annat prioriterat område är våra 
leverantörsrelationer. Här behöver vi 
utveckla arbetet med uppföljning och doku

mentation där vi har stor potential till för
bättringar. Trenden går mot att företag tar 
utökat ansvar för leverantörskedjans håll
barhetsarbete.

Jag är övertygad om att vi kan ta verk
samheten till nästa nivå genom att fokusera 
på dessa områden. Medarbetarna och 
deras kompetens är avgörande för Peabs 
fortsatta framgång och hållbarhet blir allt 
viktigare för att vara den attraktiva arbets
givare vi vill. Peab har både utmaningar 
och ambitioner att hantera när resan mot 
hållbar verksamhet fortsätter. 

Förslöv i april 2014

        

Jesper Göransson
Verkställande direktör och koncernchef

LU LUX
Lund
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Vision – Nordens Samhällsbyggare
Peab bygger framtidens hållbara samhälle
Vi är den självklara partnern i samhällsbyggandet i Norden.  
Vi skapar idéer, tar initiativ och är nydanande. Vi arbetar  
resurssnålt och våra klimatsmarta lösningar ligger i framkant. 
Det vi gör är hållbart genom hela livscykeln.

Peab är det nordiska företaget
Vi samarbetar över gränser för att överträffa våra kunders  
förväntningar. I Peab finns vi nära våra kunder vare sig de är 
lokala, nationella eller nordiska. Nöjda kunder bidrar till vår  
framgång i hela Norden.

Peab är en magnet för skickliga människor
Vi är arbetsgivaren nummer ett i Norden. Våra värderingar är 
enkla och tydliga. Våra medarbetare är djupt engagerade och 
våra ledare brinner för att få människor att utvecklas. När  
medarbetarna växer, då växer också Peab.

Affärsidé
”Peab är ett bygg och anläggningsföretag, vars 
främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av 
byggprocessen. Genom nytänkande, kombi
nerat med gedigen yrkesskicklighet, ska vi göra 
kundens intresse till vårt och därmed alltid 
bygga för framtiden”.

Hållbart samhällsbyggande  
– Peabs definition
All som vi planerar och genomför ska i sin helhet vara i linje 
med våra etiska riktlinjer samt ansvarsfullt och långsiktigt 
utformat. Vi ska därigenom tillgodose miljömässiga  
ekonomiska och sociala aspekter.

Koncernstrategier
 Hållbarheten integrerad i Peabs verksamhet 

 Stärka och utvecka Peabs kundrelationer

 Bästa arbetsplatsen 

 Synas och höras

 Långsiktig lönsam verksamhet

 Kostnadseffektiv verksamhet

Kärnvärden
 Jordnära
 Utvecklande 
 Personlig
 Pålitlig

Peab i korthet

Peab är ett av Nordens största bygg- 
och anläggningsföretag med verksam-
het i Sverige, Norge och Finland. Peab 
är börsnoterat och huvudkontoret är 
placerat i Förslöv på Bjärehalvön i södra 
Sverige, där Peab grundades 1959 som 
ett familjeföretag. Tillsammans med 
andra aktörer i samhällsbyggnads-
sektorn utvecklar och bygger Peab 
framtidens hållbara samhällen.

OPERATIV VERKSAMHET 

Peab bedriver verksamhet i Sverige, Norge 
och Finland. Verksamheten är indelad i fyra 
nordiska affärsområden; Bygg, Anläggning, 
Industri och Projektutveckling. Den 31 
december 2013 fanns det 280 (287) helägda 
bolag samt 82 (94) delägda bolag i Peab 
koncernen. Se not 42 i årsredovisningen för 
en lista av koncernföretagen. Den operativa 

omsättningen under 2013 var 42 933 
(45 997) Mkr.  I bygg och anläggningsverk
samheten påbörjades cirka 2 200 (2 000) 
projekt under 2013, omkring 2 500 (3 400) 
projekt avslutades och per den 31 december 
2013 var totalt cirka 6 200 (6 400) projekt 
pågående. 

Omfattande åtgärdsprogram 

Under 2013 genomfördes ett omfattande 
åtgärdsprogram av den nordiska byggverk
samheten med syfte att skapa en kostnads
effektiv organisation, baserad på lokalt 
entreprenörskap. Förändringen innebar att 
de tidigare åtta divisionerna och 30 regio
nerna har ersatts av 12 regioner i Sverige, 
två i Norge och två i Finland. Detta innebär 
en lokal organisation med fokus på kunder, 
medarbetare och produktion. 
 All bostadsutveckling bedrivs nu inom 
affärsområde Projektutveckling. Affärsom

råde Projektutveckling omfattar således all 
utveckling av bostäder och fastigheter inom 
Peab. 

Bygg

Affärsområde Bygg omfattar koncernens 
resurser avseende byggrelaterade tjänster. 
Bygg utför entreprenader åt externa kunder 
såväl som till interna kunder. De interna 
kunderna är främst affärsområde Projekt
utveckling. Verksamheten bedrivs genom 
12 regioner i Sverige, två i Norge och två i 
Finland. Av de svenska regionerna är tre 
inriktade på bostadsproduktion i Stockholm /
Mälardalen, Göteborg samt i Öresunds
regionen. Byggserviceverksamheten 
bedrivs i en rikstäckande region med 
huvudfokus på storstadsområdena. Övriga 
regioner bedriver all typ av byggnation inom 
sitt geografiska område. 
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Operativ omsättning  
per affärsområde, 2013

Bygg
46% (47%)

Anläggning
22% (23%)

Industri 
21% (20%)

Projektutveckling 11% (10%)

Operativ omsättning per 
geografisk marknad, 2013

Finland
6% (6%)

Sverige
82% (81%)

Norge
12% (13%)

Operativ omsättning 
per kundtyp, 2013

Offentliga
29% (27%)

Privata
55% (56%)

Övriga
16% (17%)
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Anläggning 

Affärsområde Anläggning utför uppdrag 
som byggnation av större infrastrukturpro
jekt och anläggningsarbeten samt mindre 
projekt på lokal marknad. Anläggning utför 
även drift och underhåll av vägar och 
kommunala anläggningar. Verksamheten 
bedrivs genom geografiskt indelade regi
oner i Sverige, Norge och Finland. Bestäl
lare är trafikverk, kommuner och lokalt 
näringsliv.

Industri

Verksamheten inom affärsområde Industri 
bedrivs genom följande sju produktsegment; 
Asfalt, Betong, Grus och berg, Transport 
och maskin, Grundläggning, Uthyrning och 
Industriellt byggande. Samtliga produkt
segment har en inriktning mot den nordiska 
bygg och anläggningsmarknaden. 
Kunderna utgörs huvudsakligen av de 
nordiska bygg och anläggningsbolagen. 
Merparten av omsättningen genereras från 
den svenska marknaden. Verksamheten 
bedrivs i ett stort antal företag och under ett 
flertal olika varumärken. De största varu
märkena är Swerock, Cliffton, Lambertsson, 
Skandinaviska Byggelement, Peab Asfalt 
och Peab Grundläggning.

Projektutveckling 

Affärsområde Projektutveckling omfattar 
Peabs utveckling av bostäder och fastig
heter. Verksamheten bedrivs i två delar, 
Bostadsutveckling och Fastighetsutveck
ling. Genom ett samlat grepp kring all 
projektutveckling får Peab en bra överblick 
över processen gällande förvärv och avytt
ring. Projektutveckling ansvarar också för 
Peabs olika intressebolagsandelar kring 
fastighetsutveckling, exempelvis Tornet och 
Catena.

HÅLLBARHETSSTYRNING 

Hållbarhet är integrerat i Peabs vision och 
affärsstrategier, och vi arbetar nu för att 
integrera hållbarhet i alla delar av verksam

heten. Ansvar och befogenheter delegeras 
ut i affärsområdena och till stöd finns speci
alkompetens inom miljö, etik och sociala 
frågor på olika nivåer i organisationen samt 
ett antal styrande och stödjande dokument. 
Under 2013 tillsattes tjänsten hållbarhets
chef i Peab och stödfunktionen CSR – 
Samhällsansvar etablerades på koncern
nivå, stödfunktionen rapporterar till koncern
ledningen. Funktionens uppdrag är att 
samordna och utveckla koncernens 
budskap, processer och strategier inom 
ansvarsområdena hållbarhet och etik. 
Arbetet genomförs i samverkan med Peabs 
fyra affärsområden och övriga stödfunk
tioner på ett sätt som främjar ett ansvarsfullt 
företagande.  

Policyer 

Ett antal policyer utgör styrdokumenten 
inom hållbarhetsområdet. Peabs Upp
förandekod, som är en övergripande policy 
baserad på de 10 principerna i FN Global 
Compact, täcker in miljö, sociala samt 
antikorruptionsfrågor. Enligt uppförande
koden accepteras ingen form av brott mot 
mänskliga rättigheter, diskriminering, barn
arbete eller korruption. Produkter och 
tjänster som Peab köper ska tillverkas eller 
utföras av människor som frivilligt valt att 
arbeta, som har rätten att arbeta i en 
arbetsmiljö som överensstämmer med de 
nationella arbetsmiljölagstiftningarna och 
att bilda föreningar och organisera sig efter 
eget val. Uppförandekoden är förankrad i 
den övergripande företagspolicyn som är 
en integrerad miljö, kvalitets och arbets
miljöpolicy. Uppförandekoden finns översatt 
till olika språk för att vara lättillgänglig för 
alla underentreprenörer och leverantörer.  
Den kompletteras av ett antal underlig
gande policyer och riktlinjer såsom bland 
annat Peabs etiska riktlinjer. Alla medarbe
tare undertecknar anställningsavtal som 
inkluderar ett åtagande att följa Peabs 
uppförandekod och etiska riktlinjer. Intro

duktionsutbildning ges till samtliga nyan
ställda och behandlar bland annat de etiska 
riktlinjerna och Peabs hållbarhetsarbete.

ÄGARSTRUKTUR

Peab AB är ett publikt bolag, aktien är  
börsnoterad vid NASDAQ OMX Stockholm, 
Large Caplistan. Per den 31 december 
2013 fanns det cirka 32 000 aktieägare i 
Peab. Mats Paulsson med bolag var största 
enskilda ägare med 15,9 procent av kapi
talet och 22,3 procent av rösterna. Det 
samlade ägandet kopplat till bolagets grun
dare Mats och Erik Paulsson med familjer 
och bolag uppgick vid årsskiftet till 29 
procent av kapitalet och 65 procent av 
rösterna.

Finansiellt sammandrag
Jan-dec Jan-dec Jan-dec

2013 2012 2011

Operativ nettoomsättning, Mkr 42 733 45 997 44 015

Nettoomsättning, Mkr 43 095 46 840 43 539

Operativt rörelseresultat, Mkr 593 1 002 1 483

Operativ rörelsemarginal, % 1,4 2,2 3,4

Rörelseresultat, Mkr 614 1 055 1 505

Rörelsemarginal, % 1,4 2,3 3,5

Resultat före skatt, Mkr 383 813 1 195

Resultat per aktie före utspädning, kr 1,01 2,47 3,26

Utdelning per aktie, kr 1) 1,80 1,60 2,10

Räntabilitet på eget kapital,% 3,8 9,2 12,1

Soliditet, % 24,1 24,9 25,4

Kassaflöde före finansiering, Mkr 602 974 –1 071

Nettoskuld, Mkr 5 944 6 470 6 626
1) För 2013, styrelsens förslag till utdelning.
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Aktieägare 
Samtliga aktieägare, inklusive minoriteter, 
kan påverka bolaget genom att utnyttja sin 
rösträtt på bolagsstämman, Peabs högsta 
beslutande organ. På bolagsstämman har 
aktieägare möjlighet att ställa frågor och 
lämna synpunkter på bolagets hållbarhets
arbete. På bolagsstämman 2013 ställdes 
bland annat frågor om hur vi säkerställer 
hållbarhet i leverantörsledet. Mer om vårt 
arbete i leverantörsledet finns beskrivet i 
kapitlet ”Leverantörer och kunder” på sida 
2427. 

Valberedning 
Valberedningen består av fyra ledamöter; 
styrelsens ordförande samt tre ledamöter 
vilka representerar Peabs stora och små 
aktieägare. En av valberedningens huvud
uppgifter är att nominera kandidater för val 
till styrelsen på årsstämman. 

Revisorer 
Årsstämman väljer revisorer. Revisorerna 
granskar Peabs finansiella rapportering. 

Styrelsen 
Peabs styrelse har det yttersta ansvaret för 
verksamheten, därmed även för hållbar
hetsarbetet. Styrelsen utgörs av totalt elva 

ledamöter samt två suppleanter. Åtta leda
möter är valda av årsstämman och tre ordi
narie ledamöter samt två suppleanter är 
utsedda av arbetstagarorganisationerna. 
Av de åtta av årsstämman valda ledamö
terna anses fem vara oberoende och tre 
beroende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen samt i förhållande till  
bolagets större ägare. Medarbetarna har 
möjlighet att påverka Peabs verksamhet  
via sina arbetstagarrepresentanter. 

Finansutskott 
Finansutskottet, som består av tre styrelse
ledamöter, hanterar och beslutar i finan
siella frågor enligt den av styrelsen fast
ställda Finanspolicyn. 

Ersättningsutskott 
Ersättningsutskottet, som består av tre 
styrelseledamöter, utarbetar riktlinjer och 
ramverk för ledande befattningshavare 
avseende lön och övriga ersättningar i 
enlighet med av bolagsstämman fastställd 
ersättningspolicy. 

Revisionsutskott 
Revisionsutskottet består av de åtta 
bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. 
Utskottet bereder styrelsens arbete med att 

kvalitetssäkra bolagets finansiella rapporte
ring och fastställa riktlinjer för upphandling 
av andra tjänster än revision av reviso
rerna. Revisionsutskottet har fortlöpande 
kontakt med bolagets revisorer, utvärderar 
revisionsinsatsen samt biträder valbered
ningen vid framtagande av förslag och 
arvodering av revisorer. 

Koncernledning 
Verkställande direktören, tillika koncern
chefen, leder verksamheten i enlighet med 
av styrelsen fastställda ramar och ansvarar 
för den löpande förvaltningen och kontrollen 
av koncernen. Under 2013 bestod Peabs 
koncernledning av sex personer, ingen av 
dessa är styrelseledamot. 

Stödfunktioner
Inom Peab finns ett antal koncernövergri
pande stödfunktioner. Under 2013 etable
rades stödfunktionen ”CSR – Samhällsan
svar” med uppdraget att samordna och 
utveckla koncernens budskap, processer 
och strategier inom ansvarsområdena  
hållbarhet och etik. 

Affärsområden 
Affärsområdescheferna ansvarar för att 
föra ut hållbarhetsarbetet i linjeorganisa
tionen, genom att delegera ansvar och 
befogenheter och därmed göra hållbarhets
frågorna till en integrerad del av den dagliga 
verksamheten. 

Hållbarhetsrådet och Etiska rådet 
Peabs hållbarhetsråd och etiska råd stöttar 
koncernledningen. I hållbarhetsrådet sitter 
en representant från koncernledningen i 
form av personaldirektören, ordförande i 
rådet är hållbarhetschefen, resterande 
deltagare är koncernjurist, inköpschef, 
biträdande affärsområdeschef på affärs
område bygg samt hållbarhetssamordnare. 
Koncernstaberna för personal, säkerhet 
och juridik ingår i det etiska rådet som 
hanterar eventuella ärenden i de fall över
trädelser mot Peabs etiska riktlinjer har 
skett. 

Valberedning

StödfunktionerVD och koncernledning

Information

Val Val

Val

Mål
Strategier

Styrinstrument
Rapporter

Internkontroll

Information Förslag

Anläggning Industri Projekt-
utvecklingBygg

Revisorer

Styrelse
Finansutskott

Ersättningsutskott
Revisionsutskott

Aktieägare
Utgör bolagsstämma

Etiska rådet

Hållbarhetsrådet

BOLAGSSTYNING I PEAB 

Ålders- och könsfördelning 2013 (2012)
Antal 

ledamöter
Andel

kvinnor (%)
Andel  

män (%)
Andel 

personer 
<30 år (%)

Andel 
personer 

30-50 år (%)

Andel 
personer 

>50 år (%)

Styrelse (inkl. suppleanter) 13 (13) 23 (23) 77 (77) 0 (0) 38 (31) 62 (69)

Koncernledning 6 (8) 17 (12) 83 (88) 0 (0) 67 (50) 33 (50) 

Finans och ersättningsutskott 3 (3) 0 (0) 100 (100) 0 (0) 0 (0) 100 (100)

Revisionsutskott 8 (8) 25 (25) 75 (75) 0 (0) 25 (25) 75 (75) 

Revisorer (inkl. suppleanter) 4 (4) 0 (0) 100 (100) 0 (0) 0 (25) 100 (75)

Valberedning 4 (4) 0 (0) 100 (100) 0 (0) 25 (25) 75 (75) 
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Vi strävar efter långsiktiga relationer 
och god samverkan med våra intres-
senter. För att få en bättre förståelse 
för vad som förväntas av vårt arbete 
har vi under 2013 fördjupat och utökat 
våra hållbarhetsfokuserade intressent-
dialoger. Resultaten från dialogerna 
har använts som underlag i vårt strate-
giska hållbarhetsarbete samt för att 
identifiera fokusområden för denna 
redovisning.   

INTRESSENTKARTLÄGGNING

Inför våra första hållbarhetsfokuserade 
intressentdialoger 2012 gjordes en omfat
tande kartläggning av Peabs intressenter i 
en workshop med koncernledningen samt 
de centrala stödfunktionscheferna. Intres
sentgrupperna viktades då efter hur stort 
intresse för, samt hur stor påverkan på, 
Peab de har. Urvalet av intressentgrupper 
inför dialogerna 2013 utgick ifrån de intres
sentgrupper som identifierades under work
shopen 2012, med viss modifikation av 
gruppindelningen. I år delade vi exempelvis 
upp den tidigare gruppen ”Befintliga och 
potentiella medarbetare” i ”Studenter” och 

”Medarbetare” och likaså delade vi in den 
tidigare  gruppen ”Kunder” i ”Företags
kunder” och ”Bostadskunder”.

UTÖKAD OCH FÖRDJUPAD  
INTRESSENTDIALOG

Peab samverkar regelbundet med intres
senter genom en mängd olika forum för att 
stärka relationerna och för att vara lyhörda 
inför de önskemål och förväntning som 
finns på oss som aktör inom samhällsbygg
nadssektorn. Detta sker genom exempelvis 
kundträffar och kundundersökningar, 
nätverksdeltagande, informationsträffar i 
bostadsområden samt dialoger med 
myndigheter och förvaltare. Vår lokala 
förankring innebär även att vi kontinuerligt 
för en dialog med intressenter på lokal nivå 
samtidigt som vi har frekventa kontakter på 
regional och nationell nivå. 

Under 2012 genomförde Peab hållbar
hetsfokuserade intressentdialoger för första 
gången. Då bad vi fyra intressentgrupper 
ange vilka hållbarhetsområden de tycker vi 
borde fokusera extra mycket på, via en 
webbaserad enkät, vilket resulterade i totalt 
70 svar. Inför de hållbarhetsfokuserade 

intressentdialogerna 2013 hade vi som 
målsättning att dubblera antalet intressent
grupper och antalet svar samt att använda 
oss av både intervjuer och enkäter. Vi valde 
att fördjupa dialogen genom att intervjua 
representanter från de grupper som året 
innan svarade på enkäter och totalt genom
fördes 23 intervjuer. En webbaserad enkät 
skickades till representanter inom ytterli
gare fem intressentgrupper som vi upp
skattat har stor påverkan på, och ett stort 
intresse för, vår verksamhet. Totalt fick vi 
157 enkätsvar.

Intervjuer och enkäter har baserats  
på samma underlag och frågor. Möjligheten 
att under intervjuerna ha en dialog kring de 
olika frågorna ger dock en fördjupad insikt i 
intressenternas åsikter. Dialogerna har 
bland annat behandlat områden som hur 
intressenterna uppfattar Peabs hållbarhets
arbete i dagsläget, om de anser att vi är 
framstående respektive bristande inom 
några områden och vad de tycker vi ska  
prioritera och fokusera mer på framöver. 
Resultatet från intressentdialogerna har 
utgjort ett värdefullt underlag till Peabs stra
tegiarbete och samtidigt legat till grund för 
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Intressentkartläggning samt dialogform 2013

Intressentdialog och 
prioriterade områden

 1. Företagskunder
 2.  Bostadskunder
 3.  Medarbetare
 4.  Studenter
 5.  Arbetstagarorganisation
 6.  Bransch och arbetsgivarorganisationer
 7.  Forskning & högskola
 8.  Leverantörer
 9.  NGOer och opinionsbildare
 10. Peabs styrelse
 11.  Fondförvaltare och analytiker
 12.  Myndigheter och förvaltningar
 13.  Politiker
 14.  Medier

Intressentgrupper som Peab genomförde intervjuer med 2013  
(enkät 2012) 

Intressentgrupper som tillfrågades via enkät 2013

Intressentgrupper som inte tillfrågades i Peabs hållbarhets fokuserade 
intressentdialoger 2013
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Bilden visar en sammanställning av vår väsentlighetsanalys. Det interna perspek
tivet är baserat på prioriteringar som gjorts av medlemmarna i hållbarhetsrådet. Det 
externa perspektivet utgörs av de nio intressentgrupper vi genomfört en intressent
dialog med, genom intervjuer eller enkäter. Rankningen inom respektive intressent
grupp har summerats så att åsikterna från respektive grupp viktats lika tungt. 
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Väsentlighetsanalys – Internt och externt perspektiv

Alla 14 kategorier
 1.  Hälsa och arbetsmiljö
 2.  Etik och antikorruption
 3.  Energieffektivitet
 4.  Jämställdhet och mångfald
 5.  Miljö- och hälsofarliga ämnen 
 6. Kundrelationer
 7. Leverantörsrelationer
 8.  Kompetens- och karriärsutveckling
 9.  Effektiviseringsmetoder
 10. Resursanvändning och avfall
 11. Samhällsengagemang
 12.  Innovation och utveckling
 13. Transporter & koldioxid
 14.  Certifierat byggande

vad denna hållbarhetsredovisning fokuse
rar på. Vi har för avsikt att fortsätta med 
årliga intressentdialoger och planerar även 
att utveckla metoderna ytterligare.

VÄSENTLIGHETSANALYS

Peabs väsentlighetsanalys är en kombina
tion av resultatet från intressentdialogerna 
och en intern prioritering som genomfördes 
av Peabs hållbarhetsråd 2013. Enligt både 
Peab och de flesta av våra intressenter 
handlar hållbarhet till stor del om helhet och 
att ha en hög basnivå inom alla områden. 
Många intressenter kommenterade svårig
heten med att bara välja ut ett fåtal områden 
som bör prioriteras. Vi vill poängtera att 

samtliga områden är viktiga för Peab, vår 
ambition är att fortsätta utvecklas som ett 
hållbart företag med en hög basnivå inom 
alla områden. Prioriteringen syftar till att 
identifiera vad vi behöver arbeta extra 
mycket med för att uppfylla krav och 
förväntningar från våra intressenter.

PRIORITERADE OMRÅDEN

Väsentlighetsanalysen visar de åtta arbets
områden som internt och externt anses 
vara viktigast för Peab att prioritera den 
närmsta strategiperioden.  Hälsa och 
arbetsmiljö, etik och antikorruption, energi
effektivitet, jämställdhet och mångfald, 
miljö och hälsofarliga ämnen, kundrela

tioner, leverantörsrelationer samt kompe
tens och karriärsutveckling. Samtliga åtta 
områden har lyfts fram som viktiga av våra 
intressenter såväl som internt. Dessa åtta 
områden, som alla är relevanta för hela 
verksamheten, integreras i det affärsplane
arbete som Peab kommer att genomföra 
2014. Respektive affärsområde kommer då 
utveckla affärsmål för sina verksamheter. 
Att integrera hållbarhet i hela verksamheten 
var en övergripande inriktning inom hållbar
hetsarbetet som vi presenterade i förra 
årets hållbarhetsredovisning. Det har resul
taterat i att vi medvetet väljer att gå bort 
från idén om att ha separata hållbarhets mål, 
vi vill i stället utveckla hållbara affärsmål.

Representerar de områden där vi enligt intressenterna uppfattas som framstående.

Representerar de områden där vi uppfattas ha förbättringspotential.

Markerar de områden som är viktigast externt och internt. Denna hållbarhets
redovisning fokuserar på dessa åtta områden.

ANGERED ARENA
Göteborg
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Intressentgruppernas prioriterade områden

Intressentgrupp Urval Dialogmetod Antal dialoger 
(av tillfrågade)

Prioriterade områden

Företagskunder Största kunderna inom affärsom
rådena anläggning, bygg och 
industri.

  Intervju   10 (14)  • Etik och antikorruption

• Innovation och utveckling

• Miljö och hälsofarliga ämnen

• Leverantörsrelationer

• Energieffektivitet

• Resursanvändning och avfall

Bostadskunder Privatkunder som köpt, eller funderar 
på att köpa, bostäder av Peab. 

  Enkät 34 (58) • Miljö och hälsofarliga ämnen

• Energieffektivitet

• Kundrelationer

• Resursanvändning och avfall

• Hälsa och arbetsmiljö

Medarbetare Slumpmässigt urval fördelat enligt 
antal anställda per affärsområde. 

  Enkät  42 (60) • Hälsa och arbetsmiljö

• Energieffektivitet

• Kundrelationer

• Effektiviseringsmetoder

• Samhällsengagemang

Studenter Peabskolan samt väg och vatten
ingenjörer från Kungliga Tekniska 
Högskolan, Luleå Tekniska Univer
sitet och Chalmers.

  Enkät  30 (60) • Jämställdhet och mångfald

• Hälsa och arbetsmiljö

• Kompetens och karriärsutveckling

• Miljö och hälsofarliga ämnen

• Samhällsengagemang

Arbetstagar 
organisationer

De vanligaste fackföreningarna för 
medarbetare i Peab. 

 Intervju   4 (5) • Jämställdhet och mångfald

• Kompetens och karriärsutveckling

• Hälsa och arbetsmiljö 

• Etik och antikorruption 

• Leverantörsrelationer

Bransch och  
arbetsgivarorganisationer

Organisationer inom bygg, anlägg
ning och industri. 

  Enkät   13 (14) • Energieffektivitet

• Jämställdhet och mångfald

• Miljö och hälsofarliga ämnen

• Etik och antikorruption

• Hälsa och arbetsmiljö

Leverantörer Största leverantörerna baserat på 
inköpsvolym, alla affärsområden. 

Enkät   38 (60) • Hälsa och arbetsmiljö

• Energieffektivitet

• Miljö och hälsofarliga ämnen

• Leverantörsrelationer

• Resursanvändning

Peabs styrelse Slumpmässigt urval.  Intervju   5 (5) • Kompetens och karriärsutveckling

• Leverantörsrelationer

• Etik och antikorruption 

• Kundrelationer

• Hälsa och arbetsmiljö

• Energieffektivitet

Fondförvaltare och analytiker Slumpmässigt urval.   Intervju   4 (5) • Etik och antikorruption 

• Hälsa och arbetsmiljö

• Miljö och hälsofarliga ämnen

• Energieffektivitet

• Resursanvändning och avfall
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ÄLVSJÖ RESECENTRUM
Älvsjö
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Peab fortsätter att utvecklas tack vare 
de samarbeten och synergieffekter 
som uppstår när tusentals engagerade 
medarbetare arbetar tillsammans med 
ansvarsfulla ledare. Vi vill erbjuda en 
trygg och inspirerande arbetsmiljö där 
alla kan växa och utvecklas. Genom 
årets väsentlighetsanalys har tre  
prioriterade områden med medarbetar
anknytning identifierats. Detta kapitel 
fokuserar på dem; hälsa och arbetsmiljö, 
kompetens och karriärsutveckling 
samt jämställdhet och mångfald. 

HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

För oss har hälsa och arbetsmiljö varit en 
prioriterad fråga under lång tid eftersom vi 
vill kunna erbjuda trygga och utvecklande 
arbetsmiljöer som attraherar engagerade 
människor och får dem att trivas och stanna 
länge i företaget. Branschen har traditionellt 
varit fysiskt påfrestande och riskfylld. Att 
kunna skapa en säker och trygg arbetsmiljö 
blir en allt viktigare parameter när vi väljer 
projekt. Vi arbetar förebyggande med 
kommunikation och tydlig informations-
spridning om vad som gäller på våra 
arbetsplatser för att undvika missförstånd 
och risker som kan leda till olyckor. 100 
procent av våra medarbetare i Sverige, 

Norge och Finland omfattas av kollektiv-
avtal. 

Arbetsmiljöorganisation

Arbetsmiljöarbetet är organiserat under 
personalfunktionen i Peab. Spetskompe-
tens inom området finns på samtliga nivåer 
i organisationen. Det strategiska arbetet 
drivs på koncern- samt affärsområdesnivå. 
Ansvar och befogenheter för arbetsmiljö-
frågor har fördelats ut i linjeorganisationen 
och är en integrerad del i den dagliga verk-
samheten. Utöver de medarbetare som 
arbetar med arbetsmiljöfrågor i organisatio-
nens olika delar, 73 personer, finns även de 
av arbetstagarna utsedda skyddsombuden 
som företräder medarbetarna i arbetsmiljö-
frågor i varje enskilt projekt. Antalet skydds-
ombud har höjts under året i samtliga länder. 
Vi har ungefär 580 (575) skyddsombud i 
den svenska verksamheten, 100 (44) i 
Norge samt 45 (40) i Finland. Tillsammans 
utgör skyddsombuden och de som dagligen 
arbetar med arbetsmiljöfrågor cirka sex 
procent av alla medarbetare i Peab. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Peabs arbetsmiljöpolicy, som är integrerad  
i företagspolicyn, ligger till grund för vårt 
strategiska arbetsmiljöarbete. Peab arbetar 
sedan länge systematiskt med hälso- och 
arbetsmiljöfrågor, helt i enlighet med kraven i 

de gällande lagstiftningarnas föreskrifter i de 
länder vi är verksamma i. I Sverige följer vi 
kraven i AFS 2001:1 och i Norge arbetar vi 
enligt arbetsmiljölagen samt gällande före-
skrifter för bygg- och anläggningsbranschen. 
I Finland har vi under året erhållit ett certi-
fikat för arbetsmiljö enligt OHSAS 18001. 

Förebyggande arbetsmiljöarbete

Peab har en nollvision avseende arbets-
platsolyckor. Vi vill erbjuda säkra och trygga 
arbetsplatser för såväl våra medarbetare 
som inhyrd personal och underentrepre-
nörer. För att förebygga olyckor arbetar 
Peab preventivt genom att tillhandahålla 
säker utrustning, kvalitetssäkrade arbets-
metoder samt utbildningar inom området. I 
samband med att medarbetare och under-
entreprenörer kommer till en ny arbetsplats 
sker introduktion och genomgång av risker 
på arbetsplatsen. Vi erbjuder även riktade 
informationspaket som beskriver hur Peab 
arbetar för att skapa trygga och säkra 
arbetsplatser. Nytt för 2013 är att vi sprider 
säkerhetsvarningar i organisationen då 
allvarliga tillbud eller olyckor inträffat. 
Säkerhetsvarningen består av kort informa-
tion om vad som har hänt och råd om hur 
liknande händelser kan förebyggas.

Statistiken för arbetsplatsolyckor base-
ras på olyckor som orsakat minst åtta tim-

Medarbetare

Antal medarbetare per land, kön och personalkategori – 13 290 totalt varav 10,7 procent är kvinnor 
   Sverige Norge  Finland    Hela Peab

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

Tjänstemän med chefspositioner 1 475 112 247 23 53 6 1 775 141

Övriga tjänstemän 2 109 934 179 77 166 25 2 454 1 036

Yrkesarbetare 6 555 211 830 12 260 16 7 645 239

Totalt 10 139 1 257 1 256 112 479 47 11 874 1 416

0

10

20

30

40

50

60

FinlandNorgeSverige

Antal

2013
2012
2011
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1 miljon arbetade timmar

Statistiken från Finland avseende arbetsplatsolyckor inkluderar från och med 2012 samtliga 
affärsområden. För 2011 omfattade statistiken från Finland endast byggverksamheten.

Statistiken för anställningsformer och anställningstyp avser den svenska och 
den finska verksamheten. Med anledning av stor omorganisation har dessa 
siffror ej sammanställts för Norge.
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Sjukfrånvaro

2013 2012 2011

Anställningsformer för alla medarbetare
Män Kvinnor

Tillsvidareanställda 9 857 1 171

Projekt/ visstidsanställda 761 133

Anställningstyp för tillsvidareanställda 
medarbetare

Män Kvinnor

Heltidsanställda 9 779 1 065

Deltidsanställda 78 106
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En praktik som berör
ELEVER FRÅN PEABSKOLAN DELTAR I  
ÅTERUPPBYGGNADEN AV UTØYA

I juli 2011 dödades 69 människor, de flesta ungdomar, i attentatet 
mot AUFs sommarläger på Utøya, Norge. Nu pågår arbetet för att 
så småningom kunna ta upp verksamheten på ön igen. Byggnader 
ska rivas eller renoveras och nya ska byggas. Peab har tagit på 
sig byggledaransvaret i samarbete med AUF. 

En av de byggnader som renoveras är Skolestuen där elever 
från Peabskolan under fyra höstveckor 2013 gjorde en annorlunda 
praktik. 
–  Jag kände i magen att det här vill vi göra. Eleverna får viktig 

byggpraktik samtidigt som vi naturligt kan föra diskussioner 
om demokratifrågor och tolerans, säger Fredrik Samuelsson, 
rektor Peabskolan Ängelholm.
Sammanlagt 20 elever som går tredje året på byggprogram-

met bodde och arbetade på Utøya i Norge, en vecka i taget.
–  Jag gillar tanken på att bevara och renovera just det här 

huset, där så många faktiskt överlevde. Man har läst och hört 
om det som hände men när vi kom hit var det plötsligt så verk-
ligt. Det satte igång tankar och känslor. Jag tycker det är fan-
tastiskt att vara med och renovera Skolestua och göra en 
insats här på ön, berättar Tommy Troedsson, en av eleverna.
Byggläraren Jojje Levin är stolt över allt eleverna hunnit med. 

Man har bytt hörnbrädor och delar av panelen, hela huset har 
målats och dränerats. Nytt kök, liksom nya dörrar, foder och lister 
har kommit på plats. 
–  Det går utmärkt att ta med undervisningen ut på jobb. Att vara 

här betyder mycket, säger Jojje Levin. Eleverna växer som 
människor samtidigt som de får använda sina yrkeskunskaper.

Tjänstemän med chefspositioner per kön

Totalt 1 916 personer

93%

7%

Övriga tjänstemän per kön 

Totalt 3 490 personer

30%

70%

Yrkesarbetare per kön 

Totalt 7 884 personer

Tjänstemän med chefspositioner per ålder 

4%
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Övriga tjänstemän per ålder Yrkesarbetare per ålder
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25%
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mars frånvaro. Under 2013 ökade kvoten 
av arbetsplatsolyckor per 1 miljon arbetade 
timmar något i Sverige och Norge medan 
den minskade i Finland. Den finska tillämp-
ningen av regler för sjukskrivning vid 
arbetsplatsolyckor skiljer sig från den i 
Norge och Sverige, därav de högre siffrorna 
för Finland. Vi har inte haft några dödso-
lyckor på våra arbetsplatser under 2013. 
Vid allvarliga olyckor engageras Peabs 
krisorganisation. Krisorganisationen är 
utbildad av MSB, den svenska myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap. 
Samtliga olyckor utreds noggrant och 
åtgärder vidtas för att undvika att det inträf-
fade sker igen.

Uppföljning och förbättringsarbete

Alla tillbud och olyckor ska rapporteras och 
följs upp. I Sverige sker det genom ett 
webbaserat system för rapportering och 
registrering av olyckor, OTR (Olycks- och 
Tillbuds-Rapportering), i Norge används ett 
liknande webbaserat system som heter RUH 
(Registrering av Uønskede Hendelser) och 
i Finland sker rapporteringen direkt till 
arbetsmiljöchefen. Dessutom genomförs 
varje år en mängd arbetsplatsrevisioner i 
samtliga länder. Peab analyserar årligen 
resultaten och identifierar orsakssamband 
från medarbetarstatistik, medarbetarunder-
sökningar, medarbetarsamtal, arbetsplats-
revisioner och företagshälsovård. Detta 
ligger sedan till grund för beslut om priorite-
rade satsningsområden, mål och åtgärder. 

Arbetsmiljö är en högt prioriterad fråga  
i Peab. Under 2013 fortsatte arbetet med att 
ytterligare förbättra arbetsmiljön i företaget 
genom kommunikationsinsatser för ökad 
medvetenhet i form av nyhetsbrev och 
säkerhetsvarningar, utbildningar, uppfölj-
ningar av våra ordnings- och skyddsregler 
samt deltagande i forskningsprojekt om 
säkerhetsklimat. Under fokusveckan gjordes 
cirka 450 arbetsplatsbesök av representan-
ter från ledningsgrupper på olika nivåer.

Hälsofrämjande arbete

I Peab pågår ett kontinuerligt arbete för att 
kunna attrahera, utveckla och behålla 

skickliga medarbetare. Det innebär att ett 
hälsofrämjande arbetssätt är en viktig stra-
tegisk fråga för Peab och vi arbetar syste-
matiskt med främjande, förebyggande och 
rehabiliterande hälsoarbete. Balans mellan 
arbete och fritid är en förutsättning för god 
hälsa och för att kunna göra ett bra arbete. 
Vi erbjuder våra medarbetare ett brett 
utbud av aktiviteter inom motion och kultur, 
samt friskvårdsbidrag och andra förmåner. 
Sjukfrånvaron har minskat marginellt under 
året. 

Under 2013 steg tyvärr antalet registre-
rade arbetssjukdomar i företaget från 59 till 
71. I vårt nuvarande system har vi ingen 
möjlighet att se vilken typ av arbetssjukdom 
som frånvaron beror av. Arbetsmiljöverket 
har däremot gjort en kartläggning av arbets-
sjukdomar i branschen och identifierat 
belastningsfaktorer som den största orsaken 
(65 procent) till arbetssjukdomar i bran-
schen. På Peab har vi sedan ett antal år till-
baka utbildat platschefer och skyddsombud 
tillsammans i ergonomi. Utbildningen 
genomförs av vårt partnerföretag för före-
tagshälsovård. Utbildningen består av teori, 
grupparbeten och ergonomisk skyddsrond 
på den egna arbetsplatsen.

KOMPETENS- OCH  
KARRIÄRSUTVECKLING

Medarbetarnas kompetens är avgörande 
för Peabs framgång samtidigt som deras 
utvecklingsmöjligheter är avgörande för att 
de ska trivas och vilja stanna i företaget. Att 
prioritera kompetens- och karriärsutveckling 
är därför starkt kopplat till affärsnytta såväl 
som varumärkesbyggande för Peab. Det är 
stor efterfrågan i branschen på duktiga 
ingenjörer och yrkesarbetare och vi vill 
kunna erbjuda en utvecklande och attraktiv 
arbetsplats.  

Kompetensutveckling

I slutet av 2012 fattade koncernledningen 
beslutet att ta ett helt nytt grepp om hur vi i 
Peab ska arbeta med kompetensutveckling. 
Naturligtvis utvecklade vi medarbetarna 
även under 2013, men huvudfokus under 
året var att analysera Peabs utvecklings-

behov, att forma en metodik som passar vår 
kultur och framtida utmaningar, och att 
forma rätt utvecklingsutbud. 

Analysarbetet började i verksamheten 
– totalt har över 1 000 medarbetare deltagit 
i dialogen utifrån frågeställningarna: Hur 
utvecklas vi bäst i vårt arbete? Vilket ledar-
skap behöver vi utveckla för att bli den 
bästa arbetsplatsen? Parallellt med medar-
betardialogen lyssnade vi på en mängd 
andra företag, i och utanför branschen, och 
förde en kontinuerlig dialog med forskare 
inom området. Bilden som framstod var 
enig – vi i Peab utvecklas genom att vara 
delaktiga, genom verkliga utmaningar, 
genom samverkan och dialog. Därför har 
de nya programmen, som sjösätts 2014, sin 
utgångspunkt i den etablerade modellen 
70-20-10. Peab eftersträvar att 70 procent 
av kompetensutvecklingen ska ske i det 
dagliga arbetet, 20 procent genom nätverk, 
utbyte och samverkan och 10 procent 
genom formell utbildning. Formell utbildning 
och kurser är viktiga för ramar och fackkun-
skaper, men vi utvecklar och befäster kun-
skaper och färdig heter som bäst när läran-
det blir en del av arbetet. Följden av detta 
blir att antalet kurstimmar minskar, medan 
antalet utvecklingstimmar ökar.

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet är en viktig del i Peabs 
verksamhetsutveckling och ett av de vikti-
gaste ledarverktygen. Alla medarbetare i 
Peab ska erbjudas medarbetarsamtal varje 
år. Det är ett tillfälle att diskutera medarbe-
tarens eventuella behov av kompetensut-
veckling för att kunna nå de mål som finns 
uppsatta i affärsplanen. Lyckade samtal 
leder till kontinuerlig utveckling av före-
taget, arbetsplatsen, cheferna och medar-
betarna.

 I Peab genomför vi en medarbetarun-
dersökning vartannat år med samtliga med-
arbetare. I den frågar vi bland annat om 
personen haft ett medarbetarsamtal med 
sin närmsta chef under det gågna året. Vår 
senaste medarbetarundersökning genom-
fördes 2011. Då 2013 var ett år som prägla-
des av omorganisation och omtag i Peab 
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Under 2013 pausades stora delar av de interna utbildningsprogrammen för att ta ett helt nytt grepp om hur Peab 
ska arbeta med kompetensutveckling, därav färre utbildningstimmar 2013 än 2012. Statistiken är baserad på 
verksamheten i Sverige och Norge. Ett uppföljningssystem för utbildningstimmar i Finland kommer att impleme-
teras 2014. 

Diagrammet visar kvinnors medellön i förhållande till 
männens medellön per personalkategori. Kvinnornas 
medellön divideras med männens medellön vilket 
innebär att förhållandet är 1 då medellönerna är lika. 
Statistiken är baserad på vår svenska verksamhet, 
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Populärt att peppa högstadieelever
MEDARBETARE BERÄTTAR OM SITT YRKESLIV I MENTORS REGI

Möjligheten att ställa upp som Jobbmentor väcker engagemang i Peab. Under 2013 valde ett 
25-tal medarbetare att besöka högstadieskolor för att utifrån sig själv och sitt yrke inspirera och 
peppa ungdomar. 

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för att ungdomar i 
åldern 13-17 år ska känna framtidstro och avstå från våld och droger. Peab stödjer Mentor sedan 
2009 och samarbetet handlar om mentorskap, föreläsningar och olika sociala projekt.
–  Det är kul att berätta om mitt yrkesval, som jag verkligen är stolt över, och jag hoppas kunna 

locka någon av ungdomarna till branschen, säger Fredrik Lundgren, hantverkare och Jobb-
mentor.
För en elev i åttan och nian kan yrkeslivet verka avlägset, men valet till gymnasiet är inte långt 

borta. Genom Jobbmentor kan eleverna få besök av yrkesverksamma vuxna som ger en bild av 
livet utanför skolan. 
–  Vi har som målsättning att ännu fler medarbetare ska engagera sig som Jobbmentor. Man är 

med under cirka 3 timmar ute på en högstadieskola vid varje tillfälle säger Tina Hermansson 
Berg, personaldirektör, som tycker det är en liten insats som gör stor skillnad.

beslöts att medarbetarundersökningen 
skulle utvecklas och flyttas till 2014. 

För att fylla statistikgapet gällande 
medarbetarsamtal har vi genomfört en kort 
enkätundersökning via e-post med ett 
slumpmässigt urval av medarbetare. 420 
personer svarade på enkäten som visar att 
80 procent av männen och 82 procent av 
kvinnorna haft medarbetarsamtal under 
2013. Gör vi istället indelningen per perso-
nalkategori så är det 85 procent av tjänste-
männen med chefspositioner, 85 procent 
av de övriga tjänstemännen och 55 procent 
av yrkesarbetarna som haft medarbetar-
samtal under 2013. Vi vill dock poängtera 
att det begränsade underlaget, speciellt 
inom yrkesarbetarkategorin där endast 68 
personer svar ande, innebär en osäkerhet i 
statistiken. Vi kommer fortsätta följa upp 
antal genom förda medarbetarsamtal i med-
arb etarunder sökningen framöver. 

Medarbetar- och ledarprofil 

För oss är det viktigt att alla i Peab står 
enade kring våra kärnvärden Jordnära, 
Utvecklande, Personliga och Pålitliga både 
internt och i mötet med kunder, leverantörer 
och andra intressenter. Ett sätt att uppnå 
det är de medarbetar- och ledarprofiler som 
lanserats under hösten 2013. Medarbetar-
profilen gäller för alla medarbetare i Peab 
medan ledarprofilen är för dem som leder 
människor, projekt eller processer. Cirka 
600 medarbetare, ungdomar, fackliga 
representanter med flera blev intervjuade i 
utvecklingsskedet. Engagemanget och 

intresset var stort och uppfattningarna har 
varit entydiga: Vi måste bygga profilerna på 
våra kärnvärden och vi vill veta vad som 
gäller i Peab. 

Profilerna är styrande för Peabs fort-
satta arbete med kompetensutveckling. De 
kommer också att utgöra grunden för med-
arbetarsamtal, när vi sätter mål och vid 
rekryteringar. Arbetet med att förankra pro-
filerna i organisationen startades av perso-
nalfunktionen hösten 2013 och det arbetet 
fortsätter tillsammans med cheferna under 
2014. I slutet av 2013 fattades även beslut 
om att inkludera tröskelvärden, baserade 
på ledarprofilen, i bonussystemet. Syftet är 
att de omkring 450 bonusberättigade med-
arbetarna i Peab ska arbeta aktivt med 
ledarprofilen baserat på mål och handlings-
planer som de sätter tillsammans med sin 
chef. 

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

Inom mångfaldsområdet finns det stora 
möjligheter och utvecklingspotential inom 
hela branschen. Kvinnor är traditionellt sett 
underrepresenterade i branschen, men vi 
är övertygade om att en större mångfald 
skulle skapa utvecklande arbetsmiljöer som 
gynnar alla medarbetare och företaget i 
stort. Under 2013 har vi uppdaterat vår 
rekryteringsprocess och arbetar aktivt för 
att utveckla ledarskapet i Peab enligt vår 
nya ledarskapsprofil. Detta är en del av ett 
nytt helhetsgrepp kring jämställdhet och 
mångfald i Peab, genom vilket vi hoppas 
kunna attrahera en bredare grupp. 

Helhetsgrepp framöver

Jämställdhet och mångfald har identifierats 
som ett fokusområde för Peab. Under 2013 
har vi kartlagt behovet av åtgärder och 
under 2014 startar ett koncernprojekt för  
att utveckla en strategi för jämställdhet  
och mångfald i Peab. Strategin kommer 
bland annat innehålla definitioner av vad 
begreppen jämställdhet och mångfald 
innebär i Peab, mål och förväntat resultat, 
samt konkreta åtgärder och uppföljnings-
metoder. 

Jämställda löner

En lönekartläggning genomförs vartannat 
år i Peab för att säkerställa att lönerna är 
marknadsmässiga och att de är likvärdiga 
för liknande arbetsuppgifter, erfarenheter 
och ansvar. I diagrammet som visar skillna-
derna mellan medellönerna för män och 
kvinnor i våra personalkategorier ser vi att 
det är helt likvärdigt för yrkesarbetare. I 
kategorin ”övriga tjänstemän” är snittlönen 
för männen något högre än för kvinnor 
medan snittlönen för kvinnor är något högre 
i kategorin ”tjänstemän med chefsposi-
tioner”. Variationen kan bland annat bero 
på att vår grova personalkategoriindelning, 
med tre övergripande grupper, egentligen 
inkluderar en mängd olika befattningar och 
titlar med olika mycket ansvar och krav på 
erfarenhet. Bonusersättningar baseras på 
grundlönen och styrs av kollektivavtal, 
koncernens policies och/eller befattning. 
Här görs inga skillnader mellan män och 
kvinnor inom samma befattningsgrupp.
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I Peab handlar etik om vårt agerande  
i relation till varandra och våra intres-
senter. Genom god etik och transpa-
rens skapar vi förtroende och stärker 
våra relationer. Vi arbetar med utbild-
ning och information om etik och anti-
korruption, som identifierades som ett 
av våra fokusområden i årets väsent-
lighetsanalys. 

ETIK OCH ANTIKORRUPTION –  
VIKTIGT FOKUS

Peabs förebyggande arbete mot korruption 
och överträdelser av våra etiska riktlinjer 
intensifierades genom utbildningspro-
grammet Etikrundan som startade 2009.  
Vi kan idag se resultatet av arbetet. Det har 
bland annat inneburit att kulturen i Peab  
är mer transparent och att det finns en 
öppenhet för att diskutera etikfrågorna på 
arbetsplatserna. Kännedom om eventuellt 
olämpliga förhållanden synliggörs, vilket 
kan ses som en risk men för oss har det 
varit en möjlighet. Genom en öppen dialog 
med, och engagemang från, våra medarbe-
tare gör vi våra arbetsplatser transparenta 
och mer attraktiva, vilket i sin tur attraherar 
nya medarbetare. Det är våra medarbetare 
som, utifrån Peabs etiska riklinjer, skapar 
långsiktiga värden för kunden, företaget 
och samhället. Vi är glada över att våra 
medarbetare efterfrågar och för processen 
med vårt etikarbete framåt.

VÅRA ETISKA RIKTLINJER

Peabs etiska riktlinjer sammanfattar hur vi 
ska agera i företaget, i samhället och i våra 
affärer. Det styrande dokumentet med våra 
etiska riktlinjer uppdateras regelbundet och 
fastslås av koncernledningen för att säker-
ställa en aktuell och modern skrivning som 
alla kan förhålla sig till. 

Vi är övertygade om att god affärsetik och 
transparens stärker våra kundrelationer 
och bidrar till en trygg arbetsmiljö. Ambi-
tionsnivån för vår affärsetik är därför hög 
och de etiska riktlinjerna sträcker sig längre 
än vad som krävs enligt lagstiftning och 
internationella deklarationer. I komplette-
rande dokument, som exempelvis hand-
boken för representation och rutiner för 
attestering av fakturor, finns regler för hur vi 
i Peab agerar i specifika ärenden. Är man 
osäker på hur man ska agera i en situation 
kan man få hjälp av sin chef, av stödfunk-
tioner eller av Etiska rådet. 

FÖREBYGGANDE UTBILDNING I ETIK

Som ett led i det förebyggande arbetet mot 
korruption och överträdelser av Peabs 
etiska riktlinjer startades det omfattande 
utbildningsprogrammet Etikrundan under 
2009. Sedan dess har ungefär 3 700 
tjänste män i Sverige, Norge och Finland 
genomgått utbildningen. Utbildningen är 
skräddarsydd utifrån Peabs behov och 
innehåller situationer som illustrerar olika 
etiska dilemman som kan uppstå i verk-
samheten. Avsikten med utbildningen är att 
ge deltagarna möjlighet att kalibrera sin 
etiska kompass mot de normer och regler 
som gäller inom Peab och att tillhandahålla 
en metod för att identifiera och finna 
lösningar på olika slags etiska dilemma. 
Alla som har genomgått Etikrundan skriver 
på en förbindelse att i sin arbetsutövning 
alltid följa de värderingar som de etiska  
riktlinjerna och uppförandekoden baseras 
på. Peab kommer fortsätta att utbilda  
sina medarbetare i dessa frågor under 
kommande år. Peab har även en riktad 
insats mot chefer i form av en endagsutbild-
ning i konkurrensrätt.

ETISKA RÅDET

Peab har ett etiskt råd som består av en 
representant från koncernledningen, tre 
representanter från stödfunktionerna och, i 
tillämpliga fall, den chef (affärsområdeschef 
eller stödfunktionschef) inom vars verk-
samhet aktuellt område hör. Etiska rådet är 
direkt underställt koncernledningen. Etiska 
rådets uppdrag är bland annat att svara på 
frågor av etisk karaktär från verksamheten 
och medarbetarna, att kommunicera Peabs 
förhållningssätt i etiska frågor, internt och 
externt, samt att bereda och besluta i frågor 
när etiska riktlinjer överträtts. Åtgärder som 
kan vidtas vid överträdelser kan vara allt 
från tillsägelse och information om vad som 
gäller på arbetsplatsen till skriftlig erinran, 
uppsägning, avsked och polisanmälan. 
Etiska rådet säkerställer att incidenter som 
inträffar i koncernen behandlas på samma 
sätt, oavsett inom vilken del av verksam-
heten dessa inträffar och vilken befattnings-
havare som gjort överträdelsen.

ETIK ÄR ALLAS ANSVAR

Peab ska stå för god affärsetik och transpa-
rens, och för att uppnå detta uppmanas  
alla i Peab att ta personligt ansvar för sitt 
uppträdande. Peabs chefer har ett stort 
ansvar för att informera och sprida medve-
tenhet bland medarbetarna om riktlinjernas 
innehåll och betydelse. Dessutom är det 
chefernas uppgift att följa upp och säker-
ställa att medarbetarna tagit till sig och 
accepterat riktlinjerna samt att de agerar 
därefter. Peabs alla chefer ska verka som 
förebilder i organisationen och leva som de 
lär. I Peab gäller principen att om medarbe-
tare inte vill eller kan ta upp frågor med sin 
närmaste chef kan de alltid vända sig till sin 
chefs chef. Det finns också möjlighet att 

Etik och antikorruption 
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Under 2011 genomfördes en stor satsning på etikutbild-
ning och därför utbildades fler då än under 2012. Under 
2013 såg vi dessutom över och utvecklade vårt interna 
kompetensutvecklingsprogram, som kommer lanseras 
under 2014. Därav minskade antalet utbildningar inom 
etik och antikorruption även under 2013. 
 
Etikrundan har främst varit riktad mot chefer och ledare i 
Peab då de ska vara föredömen för god etik. Framöver 
kommer etik ingå i introduktionsprogrammet som är en 
utbildning för alla nyanställda. VI kommer även att 
genomföra etikutbildning för yrkesarbetare. 
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kontakta etiska rådet genom ett formulär 
där synpunkter kan framföras anonymt eller 
öppet. Peab har valt att arbeta med Etiska 
rådet som whistle-blowerfunktion istället för 
en extern part. Vi har genom lång erfaren het 
funnit att en intern hantering av etiska 
frågor bygger ett förtroende mellan före-
taget och medarbetare som främjar trans-
parens och ärlighet i frågorna och motverkar 
förtal och ryktesspridning. Etiska rådet 
garanterar anonymitet för de anmälare som 
önskar det.

HÄNDELSER UNDER ÅRET

Under 2013 har ett fall av misstänkt korrup-
tion eller annan ekonomisk oegentlighet 
uppdagats. En projektledare har låtit 
underentre prenörer sponsra sina privata 
projekt. Projektledaren är avskedad och 
polis anmäld. Utredning pågår och brotts-
mistanken är grovt tagande av muta. Åtal 
kommer att väckas under våren 2014. Inga 
fall av konkurrenshämmande aktiviteter, 
överträdelser av konkurrenslagstiftningen 
eller monopolbeteenden som lett till juridiska 

åtgärder har förekommit under året. Inte 
heller några fall av korruptionsincidenter 
som har lett till avslutat kontrakt med leve-
rantörer eller affärspartners har förekommit 
under året. 

RÅCK 16
Råcksta
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Det strategiska miljöarbetet är en inte-
grerad del av Peabs verksamhet. Årets 
omorganisation har resulterat i att 
miljö arbetet nu drivs och utvecklas 
närmare produktionen inom de olika 
affärsområdena. I enlighet med väsent-
lighetsanalysen fokuserar detta kapitel 
på områdena miljö- och hälsofarliga 
ämnen samt energieffektivitet.  

MILJÖORGANISATION

Peabs miljö- och energiarbete sker på alla 
nivåer i organisationen och är en integrerad 
del av verksamheten. I samband med den 
omorganisation som genomfördes 2013 
fokuserades utvecklingsarbetet inom miljö 
och energi till affärsområdesnivå. Affärsom-
rådena har nu ett större ansvar att leda och 
utveckla energi- och miljöarbetet inom sina 
verksamheter. Utvecklingsarbetet sker i 
linje med koncerngemensamma strategier 
och inriktningar. Inom respektive affärsom-
råde finns dessutom resurser på region- 
eller bolagsnivå som stödjer det löpande 
miljö- och energiarbetet i den dagliga verk-
samheten. Miljöarbetet i den operativa 

verksamheten förs vidare till underentre-
prenörer och leverantörer när vi tecknar 
avtal, genom projektplaner och i det dagliga 
arbetet.

SYSTEMATISKT MILJÖARBETE

Peabs miljöledningssystem är integrerat i 
verksamhetsledningssystemet. Vår miljö-
policy ligger till grund för det strategiska 
miljö- och energiarbetet. Miljöpolicyn är 
integrerad i Peabs företagspolicy och 
harmonierar med uppförandekoden som 
bygger på FN Global Compacts principer. 
Miljö policyn uppfyller dessutom samtliga 
krav för ISO 14001:2004. Peab arbetar 
systematiskt med miljöfrågor enligt försik-
tighetsprincipen. Vi är medvetna om att vår 
bransch traditionellt sett har och har haft 
stor påverkan på miljön och vi arbetar för 
att minska Peabs negativa avtryck.

Under 2013 har ett utvecklingsarbete 
pågått för att skapa ett nivåanpassat verk-
samhetsledningssystem för hela koncer-
nen. Grundläggande för systemet och vårt 
arbetssätt är att allt ska utgå ifrån och sty-
ras av verksamhetens behov. Implemente-

ringen är planerad att påbörjas under 2014. 
Stora delar av vår verksamhet är idag certi-
fierade enligt ISO eller andra nationella  
certifieringssystem. 

MILJÖ- OCH HÄLSOFARLIGA ÄMNEN

Historiskt sett har vår bransch använt ett 
flertal ämnen som på senare tid visat sig 
vara farliga för människor och miljö. I dag 
finns mer kunskap och branschen har 
generellt ett mer proaktivt förhållningssätt 
gällande miljö- och hälsofarliga ämnen. 
Peab arbetar enligt försiktighetsprincipen 
då vi strävar efter att fasa ut ämnen och 
ämnesgrupper som fortfarande är tillåtna 
men som innebär en potentiell risk för hälsa 
eller miljö. Ambitionen är att kunna erbjuda 
tjänster och produkter med minimal negativ 
påverkan på människor och miljö, både 
under produktions- och brukarskedet. 

Utfasning av farliga ämnen 

I Sverige använder Peab i huvudsak två 
system för miljöbedömning av produkter; 
BASTA och Byggvarubedömningen. 
BASTA är ett branschgemensamt system 
som syftar till att fasa ut farliga ämnen i 

Koldioxidutsläpp
Koldioxidutsläpp, totalt
167 335 (148 416) ton  

Scope 1 

Eldningsolja, 26 347 ton

Bensin, 909 ton

Diesel, 94 178 ton

E85, 16 ton

Scope 2

El, 29 231 ton

Fjärrvärme, 1 412 ton

Scope 3

Avfallshantering inkl. 
avfallstransport, 15 242 ton

Bränsleförbrukning, totalt 461 628 (482 978) MWh
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EL Fjärrvärme

Siffrorna för 2013 inkluderar verksamheten i Sverige och Finland. 
I Norge saknas system för uppföljning. Gällande elförbrukningen 
har vi i Sverige tidigare år avgränsat oss till den el som köpts via 
en central avtalsleverantör, men i år inkluderar vi även övrig el 
som registrerats i ekonomisystemet genom att använda ett snitt-
pris på 395 kr/ MWh (denna del är streckad i diagrammet). Även 
elförbrukningen i Finland beräknas utifrån ekonomissystemet och 
likaså all fjärrvärmeförbrukning. Den svenska fjärrvärmeförbruk-
ningen är beräknad på medelpriset 792,7 kr/MWh och det finska 
på 74 Euro/ MWh.    

Diagrammet visar bränsleförbruk-
ningen i Sverige för 2011-2013, vi 
saknar system för uppföljning i 
Finland och Norge. Statistiken är 
beräknad baserat på antal liter 
som köpts in, och omvandlas till 
MWh med hjälp av omvandlings-
faktorerna som anges i GRI 
version 3.1. Peab säljer ingen 
energi.  

Miljö och energi

2013

2012

2011

Diagrammet ovan visar Peabs koldioxidutsläpp för 
den svenska verksamheten. Utsläppen har beräknats 
med hjälp av Greenhouse Gas Protocol. Vi har redo-
visat våra koldioxidutsläpp sedan vår första hållbar-
hetsredovsning 2011, men i år har vi för första gången 
med Scope 3 utsläpp.
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Silver till Compagniet
BOSTADSRÄTTERNA BLEV FÖRST SOM MILJÖBYGGNAD 

Peabs ambition är att egenutvecklade bostadsprojekt i Sverige ska miljöcertifieras enligt 
Miljöbyggnad. Vi ser också att kunderna allt oftare ställer krav på miljöcertifiering för att få 
en objektiv bedömning av byggnadens miljöprestanda. 

Miljöbyggnad är ett system som utgår från svenska förhållanden. I slutet av 2013 fanns 
cirka 100 certifierade och cirka 1 000 registrerade projekt i systemet.

Först ut av Peabs egenutvecklade bostadsprojekt att certifieras enligt Miljöbyggnad 
blev Brf Compagniet på Eriksberg i Göteborg hösten 2013. Compagniet uppnår nivå silver 
av de tre bedömningsnivåerna guld, silver och brons.

Miljöbyggnad tittar i sin bedömning på sunda materialval, tyst inomhusmiljö, hög fukt-
säkerhet, god ventilation och effektiv energianvändning. Energianvändningen hos Com-
pagniets 120 bostadsrättslägenheter beräknas vara 40 procent lägre än kravet för dessa 
lägenheter, som är max 110 kWh/m2 per år.

Förutsättningen för en framgångsrik certifiering är att miljöfrågorna får komma in i ett 
tidigt skede. 
–  Kriterierna fanns med tidigt i projekteringen och blev väl inarbetade i projektet. Under 

produktionstiden var man hela tiden vaksam vid förändringar så att de inte äventy-
rade certifieringen. Gedigen projektering och bra arbete enligt Peabs rutiner har lett 
fram till Miljöbyggnad Silver, säger Johan Lorentzon, entreprenadingenjör i projektet.
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byggprodukter. Leverantörer erbjuds att 
teckna avtal för att kunna registrera sina 
produkter i BASTA. Byggvarubedömningen 
gör bedömningar av byggprodukter ur ett 
livscykelperspektiv och publicerar bedöm-
ningarna i en databas. Båda systemen har 
egenskapskriterier för utfasning av miljö- 
och hälsofarliga ämnen. Peab deltar i 
arbetet med att utveckla båda systemen. Vi 
deltar i BASTAs vetenskapliga råd och har 
en styrelsepost. I Byggvarubedömningen 
har Peab en styrelsepost och är ansvariga 
för systemets kriteriegrupp.

I Finland använder vi TUKES säker-
hetsblad (Finska Säkerhets- och kemika-
lieverket) för att säkerställa att vi använder 
godkända produkter i produktionen och  
mot underentreprenörer. TUKES övervakar 
produkter, tjänster och produktionssystem 
inom bland annat byggprodukter, konsu-
mentsäkerhet samt produkters energi-
effektivitet och ekologiska effektivitet och 
genomför lagstiftning inom dessa områ-
den. I Norge använder vi ett elektroniskt 
system som heter CoBuilder/BASS. Alla 
leverantörer ska registrera levererade 
varor i databasen där Peab har etablerat 
ett automatiskt filter baserat på statliga kri-
terier om farliga ämnen samt egendefinie-
rade kriterier.

Under året har Peabs inköps- och miljö-
organisation i Sverige samarbetat med ett 
antal leverantörer för utveckling av en funk-
tion i Peabs webbaserade inköpssystem. 
Funktionen möjliggör för den som ska köpa 
en produkt att direkt se om produkten upp-
fyller Peabs miljökrav avseende innehåll av 
farliga ämnen. Fokus i detta första steg har 
varit kemiska produkter.

Peab har deltagit i ett utvecklingspro-
jekt för framtagande av ett verktyg för priori-
tering av produktgrupper för miljöbedöm-
ning. Syftet med projektet har varit att foku-
sera på de produktgrupper där förekomsten 
av farliga ämnen är högst. Projektledare 
har varit IVL – Svenska miljöinstitutet.

Peab har inköpsrutiner för tillämpning 
av system samt olika initiativ för att minska 
förekomsten av miljö- och hälsofarliga 
ämnen. Ett exempel är att Peabs dotter-
bolag Drift & Underhåll i Malmö har tagit 
initiativ för att byta ut alla sandlådor och 
parkbänkar med tryckimpregnerat trä till ek 
som är mer naturligt motståndskraftigt mot 
röta. Vi har däremot inga nyckeltal eller 
KPIer inom detta område, vi anser inte hel-
ler att någon av GRI indikatorerna berör 
området.  

ENERGIEFFEKTIVITET

Vi är verksamma i en energiintensiv 
bransch och det är därför viktigt att vi gör så 
mycket som möjligt för att minska energi-
användningen och minimera den miljö- och 
klimatpåverkan vi ger upphov till. Det finns 

även uppenbara kopplingar mellan energi-
effektivitet och ekonomiska besparingar. 
Genom att erbjuda energieffektiva lösningar 
ser vi möjligheter att skapa konkurrensför-
delar samt lägre produktionskostnader. Ett 
proaktivt energiarbete gör oss mer rustade 
för framtida regleringar, hårdare projektkrav 
och utvecklingen i branschen.  

Energieffektivitet i verksamheten

I Peab fokuserar vi på att hitta energieffek-
tiva lösningar i vår produktion men även för 
de produkter vi lämnar över till kunden när 
utförandet är färdigt. Peab strävar efter att 
bygga bostäder med lägre energianvänd-
ning än normkraven. Vi har kontroll på 
energibalansen i projekt genom att utföra 
energiberäkning i ett tidigt skede och följa 
upp den under hela projektet. Processen är 
baserad på Svebys ”branschstandard för 
energi”, ett branschöverskridandeprogram 
där bland annat information om brukardata 
och hjälpmedel för överenskommelser om 
energianvändning ingår. Vi kompetensut-
vecklar vår personal i energifrågor och har 
expertkompetens tillgänglig i projekten. Vi 
har tillsammans med vissa beställare börjat 
tillämpa Energiavtal 12, en branschstan-
dard för energianvändning enligt Sveby, i 
ett antal av våra projekt. Vi arbetar även 
med miljöcertifieringar för byggnader inom 
flera av våra projekt, både på beställarens 
önskemål och i våra egenutvecklade 
projekt. Att arbeta enligt miljöcertifierings-
systemen innebär att vi får bättre kontroll 
på energianvändningen i våra projekt. 
 I vår verksamhet används stora 
mängder fordonsbränsle för transporter och 
entreprenadmaskiner. Genom en mängd 
olika initiativ söker vi energieffektiva 
lösningar med mindre miljö- och klimatpå-
verkan. Som exempel på detta provar vi 
oss fram när det gäller alternativa bränslen 
i form av icke fossil eldningsolja och diesel 
med olika typer av inblandning, såsom tall-
olja eller diesel producerad av slaktavfall. 
Att övergå till alternativa bränslen är dock 
inte helt okomplicerat. Vi kan konstatera en 
ökad risk för bakterietillväxt samt kristall-
bildning i tankarna vid låga temperaturer i 
samband med vissa icke fossila inbland-
ningar i bränslet. I viss mån är även till-
gången av bränsle med icke fossila 
inblandningar begränsad. Vi följer och 
deltar i utvecklingen av biobränslen och 
arbetar för att möjliggöra en bredare 
användning. Vi utbildar även förare i spar-
samkörning samt använder eldrivna fordon 
och maskiner.    

Peabs dotterbolag Cliffton Mining 
transporterar malm från Kaunisvaara till  
Pitkäjärvi utanför Svappavaara, en sträcka 
på cirka 16 mil. I dag är det 24 stycken 
90-tons ekipage som körs dygnet runt, året 
runt, men inom ett år kommer det att var  
60 stycken fordon. Totalt kommer man då 

att förbruka omkring 35 000 liter diesel per 
dygn. Arbetet med att minska dieselför-
brukningen, och den miljöpåverkan som 
användandet ger upphov till, är därför högt 
prioriterat. 

Alla nya chaufförer får en heldagsut-
bildning i sparsam körning som hålls av 
Scania. Fordonen är utrustade med ett 
modernt förarstöd. Det innebär att förarna 
kan följa sin körning i realtid och få en 
bedömning av hur de har kört sträckan, 
exempelvis om de har gasat för mycket 
eller lite i en kurva. Varje vecka får arbets-
ledningen en sammanställning av Scania. 
Den redovisar förändrad och faktisk bräns-
leförbrukning samt koldioxidutsläpp, utifrån 
den rapporten förs sedan en dialog med 
förarna. Idag beräknas vidtagna åtgärder 
ha gett en minskning av dieselförbruk-
ningen på cirka 10 procent. 

Peab Asfalt har under den senaste  
tioårsperioden arbetat intensivt med att 
utveckla asfalt som är energieffektiv att  
tillverka och som innebär mindre påverkan 
på miljön. Genom att sänka utläggnings-
temperaturen på asfalten med cirka 30 gra-
der beräknas energiförbrukningen minska 
med ungefär 20 procent och koldioxidut-
släppen med 30 procent. Under 2013 
utgjorde lågtempererad asfalt 3,3 procent 
av vår totala asfaltsutläggning i Sverige och 
Norge. I asfaltsproduktionen arbetar vi 
även med att öka mängden återvunnet 
material för att undvika att göra anspråk på 
jungfruligt material. Under 2013 bestod 9,4 
procent av materialet i Peabs asfalts-
tillverkning i Sverige och Norge av återvun-
net material. 

Vi tror att medarbetare som förstår 
innebörden av olika initiativ är mer engage-
rade. Därför kompetensutvecklar vi konti-
nuerligt vår personal inom en rad energire-
laterade frågor. Utbildningar inom de olika 
miljöcertifieringssystemen och sparsam 
körning är exempel på detta.  
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Hanteringsmetod av ej farligt avfall  
i Sverige

Totalt 91 961 ton(122 806)ton 

Statistiken för hanteringsmetoderna av avfallet inklu-
derar den svenska verksamheten och är begränsad 
till det avfall som hanteras av våra centrala avfalls-
leverantörer. 

Statistiken för hanteringsmetoderna av det farliga 
avfallet inkluderar den svenska verksamheten och  
är begränsad till det avfall som hanteras av våra 
centrala avfallsleverantörer.

Hanteringsmetod av farligt avfall  
i Sverige

Totalt 2 550 ton (2 652) 
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Deponi Förbränning ÅteranvändningÅtervinning Kompostering

Under året genomfördes en stor satsning på webb-
telefoni med möjlighet till onlinemöten, vilket minskar 
det fysiska resandet och gynnar miljö, ekonomi  och 
medarbetare.
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Vi ser en svag minskning av antal videokonferens-
timmar under 2013. En anledning kan vara att medar-
betarna ersätter vidoekonferenserna med online-
möten. 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

201120122013

Timmar

Videokonferenstimmar 

ÖVRIGA MILJÖASPEKTER

I enlighet med väsentlighetsanalysen har vi valt att fokusera miljö- och energikapitlet på 
miljö- och hälsofarliga ämnen samt energieffektivitet. Då alla områden är viktiga presen-
terar vi även de indikatorer inom andra miljöområden som vi har kontinuerlig uppföljning på. 
Hur vi arbetar med dessa områden finns att läsa mer om på vår hemsida, peab.se. 

Miljö- och hållbarhetscertifieringar av produkter Tillstånds- och anmälningspliktig  
verksamhet

Diagrammet visar antal projekt som är certifierade eller där certifieringsarbete pågår. Som pågående avses 
projekt som blivit registrerade hos den organisation som ansvarar för certifieringssystemet. Som certifierade 
avses de projekt som fått en certifiering men inte nödvändigtvis den slutgiltiga certifieringen som ges efter en 
viss verifieringstid. I diagrammet inkluderas både projekt i egen regi där Peab ansvarar för certifieringen och 
projekt som Peab bygger åt en beställare. 
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LEED Green BuildningBREEAMMiljöbyggnad

Peab bedriver tillstånds- och anmälningspliktiga  
verksamheter i Sverige och Finland. Dessa utgörs av 
berg- och grustäkter, vattenverksamhet, transport av 
avfall och farligt avfall, asfaltverk, betongtillverkning 
samt mottagning och lagring av massor för återvin-
ning. Tillstånd förnyas och kompletteras kontinuerligt.
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Peabs leverantörer, från leverantörer 
av råmaterial till entreprenörer, är en 
förlängning av vår egen verksamhet. 
Att leverera hög kvalitet och uppfylla 
kundernas förväntningar är en förut-
sättning för att vi ska fortsätta vara 
konkurrenskraftiga. Detta kapitel foku-
serar på ansvarstagande i leverantörs-
kedjan och gentemot kunder då dessa 
områden identifierades som några av 
de viktigaste i vår väsentlighetsanalys.

ANSVAR I LEVERANTÖRSKEDJAN

Peab har som ambition att kunna säker-
ställa att våra leverantörer lever upp till våra 
hållbarhetskrav. Grundkravet är att leveran-
törerna ska följa internationella konven-
tioner och nationella lagar samt Peabs 
uppförandekod som bygger på FN Global 
Compacts 10 principer. För att kunna säker-
ställa att leverantörerna i alla led lever upp 
till kraven i vår uppförandekod är uppföljning 
av, och stöd till, leverantörerna avgörande. 
Detta är ett prioriterat område för Peab i det 
fortsatta hållbarhetsarbetet.   

Risker och möjligheter

Bedömningar och utvärderingar av leveran-
törer möjliggör trygga affärer där alla parter 
gynnas. Leverantörsbedömningar utgör 
även en riskanalys som säkrar att vi väljer 
ansvarsfulla leverantörer med förutsätt-
ningar att uppfylla projektens krav. Vi har 
idag kartlagt våra leverantörer i första ledet.  
Majoriteten av av dessa finns i de nordiska 
länderna, som har omfattande regelverk för 
hållbarhetsaspekter så som barn- och 
tvångsarbete, mänskliga rättigheter och 
arbetsmiljö. Vi bedömer att de största risk-
områdena för våra leverantörer i första 

ledet berör ekonomiska brister. Svartarbete 
och skattebrott kan vara exempel på detta. 
Vi är medvetna om att utmaningarna kan se 
annorlunda ut hos leverantörer till våra 
förstaledsleverantörer. Nästa steg blir därför 
att kartlägga hur våra leverantörskedjor ser 
ut i flera led.     

I Sverige har Peab sedan 2011 ett riks-
täckande avtal med Skatteverket för att för-
bättra kontrollen av underleverantörer och 
motverka ekonomisk brottslighet. Samar-
betet innebär att Peab får tillgång till infor-
mation om underleverantörernas inbetal-
ning av skatter och arbetsgivaravgifter. 
Detta underlättar identifieringen av oseriösa 
företag och ökar möjligheterna att utesluta 
kriminella element. 

Bedömning och utvärdering

I Peabs inköpsprocess finns rutiner med 
stödjande mallar för bedömning av leveran-
törer innan köp och utvärdering efter köp. 
Bedömningarna som ska genomföras 
innan en leverantör anlitas är ett led i 
säkringen av projektets krav inom bland 
annat kvalitet, miljö, arbetsmiljö och total-
kostnad. Leverantörsbedömningarna syftar 
till att bedöma om leverantören: 

 har ekonomiska förutsättningar för att 
kunna fullgöra sitt åtagande 

 har fullgjort sina lagenliga registrerings-
skyldigheter 

 har betalat skatter och sociala avgifter 

 har rätt kompetens och tillräckliga 
resurser för det aktuella projektet 

 jobbar aktivt med frågor inom områden 
som miljö, kvalitet och arbetsmiljö. 

I samband med projektavslut ska en  
utvärdering genomföras för de leverantörer 

som bedöms ha en avgörande påverkan på 
projektet och åtagande mot kund med 
tonvikt på kvalitet och miljö. I ett ”normal-
projekt” i byggverksamheten utvärderas 
cirka 10 av de företag som har mest 
påverkan på miljö och kvalitet. I större 
projekt kan det vara motiverat att utvärdera 
fler. Det huvudsakliga syftet med utvärde-
ringarna är att ta vara på de erfarenheter 
Peab har av ett anlitat företag och överföra 
denna information till kommande projekt. 
Utvärderingen utgör också underlag för att i 
tillämpliga fall utveckla det aktuella före-
taget. Peabs nuvarande processer för leve-
rantörsbedömningar kommer att utvecklas 
för att inkludera samtliga hållbarhetsas-
pekter. Vi kommer även utveckla processen 
för utvärdering och uppföljning med tydliga 
kriterier för när och hur revisioner ska 
utföras.

I dagsläget pågår ett lanseringsarbete 
av en ny inköpsportal som möjliggör att 
bedömningar och utvärderingar av leveran-
törer samlas digitalt, tillgängliga för alla 
inköpare. I dag finns dokumentationen av 
bedömningar och utvärderingar tillsammans 
med projektens övriga dokumentation, vilket 
begränsar möjligheten att sammanställa 
antal bedömningar och utvärderingar för 
koncernen under året.

Internationella inköp

Peab har spetskompetens centralt och på 
regionnivå, som arbetar med, och ger stöd 
vid, internationella köp. Leverantörsbedöm-
ningar utförs inför eventuella köp utanför 
Norden, ofta i samband med ett platsbesök 
på det aktuella företaget. Under 2013 
gjordes internationella köp för ungefär 460 
Mkr. Detta motsvarar cirka 1,2 procent av 

Leverantörer och kunder
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Inköpsvolym (Mkr) i länder utanför Norden

Under 2013 gjordes internationella köp för ungefär 460 Mkr, motsvarande cirka 1,2 
procent av Peabs totala inköpsvolym. Ungefär 95 procent av köpen var entrepre-
nader, det vill säga inkluderade både material och arbetsutförandet. 

Estland, 156

Litauen, 82

Tjeckien, 79

Polen, 34

Italien, 28

Spanien, 27 Österrike, 0,4

Belgien, 20

Lettland, 14

Holland, 9

Tyskland, 4

Kina, 3

Irland, 3

INKÖP 2013

 Totala inköpsvolymen var cirka 38 miljarder kronor.

 Inköpsvolymen utanför Norden var cirka 460 Mkr  
(1,2 procent av totalen). 

 Majoriteten av köpen var entreprenader (inkluderar både 
material och arbete). 

 Antal leverantörer var cirka 43 000.

 Omkring 1 300 leverantörer stod för cirka 80 procent av 
inköpsvolymen.  

 Vi arbetar för att centralisera inköpsfunktioner för att få ett 
mer enhetligt arbetssätt och minska antalet leverantörer. 
Detta ger oss också bättre förutsättningar att driva hållbar-
hetsfrågor tillsammans med leverantörer.

UARDA 1
Solna
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den totala inköpsvolymen. Ungefär 95 
procent av inköpen var entreprenader, det 
vill säga inkluderade både material och 
arbete.    

Under 2013 utfördes 34 platsbesök 
inför potentiella köp utanför Norden. Tre av 
dessa var hos leverantörers underleveran-
törer. Besöken innebär en utförlig genom-
gång av företagets arbete med bland annat 
miljö och kvalitet, arbetsmiljö och mänsk-
liga rättigheter samt ekonomi. Både proces-
ser för bedömning och  uppföljning samt 
rutiner för dokumentation kommer att 
utvecklas framöver.  

ANSVARSFULLA KUNDRELATIONER     

Goda kundrelationer bygger på trovärdighet 
och lyhördhet. Peab strävar efter långsik-
tiga kundrelationer. För oss som Nordens 
Samhällsbyggare är koncernkunder och 
kunder på de lokala marknaderna lika 
viktiga.  Vi ser tydliga samband mellan 
nöjda kunder och lönsamhet – både för 
Peab och för kunden. 

Nöjd Kund Index (NKI)

För att undersöka hur kunderna upplever 
kontakten med oss, samt hur vi lever upp till 
deras förväntningar, använder vi oss av 
NKI-undersökningar. NKI-undersökning-
arna följer en internationell standard och 
samordnas av den oberoende organisa-
tionen Prognoscentret. 

Under 2012 genomfördes NKI-under-
sökningar med våra företagskunder för  
första gången. Under 2013 utökade vi täck-

ningsområdet till att omfatta bygg-, anlägg-
ning- och industriverksamheterna i Sverige, 
Norge och Finland. I de kommande under-
sökningarna 2014 inkluderas även före-
tagskunder till vår projektutvecklingsverk-
samhet. Den webbaserade enkäten som 
skickas ut är helt anonym för de svarande, 
som även kan välja att lämna egna kom-
mentarer om de vill framföra specifika åsikter. 

Jämfört med 2012 ökade det faktiska 
antalet besvarade enkäter från 1 164 till 
totalt  1 400, men svarsfrekvensen sjönk 
från 45,5 procent till 41,5 procent. Enligt 
Prognoscentret är detta fortfarande en rela-
tivt hög svarsfrekvens jämfört med liknande 
verksamheter. Företagskunderna får e-post 
från Peabs VD med förberedande informa-
tion om att enkäten från Prognoscentret 
kommer inom kort, vilket vi tror påverkar 
svarsfrekvensen positivt. 

NKI-enkäten berör kundernas nöjdhet 
inom åtta övergripande områden; arbets-
sätt, dokumentation, företagsetik, personal, 
prisvärdhet, produkt/tjänst, pålitlighet samt 
tidsplanering. Undersökningarna 2013 
visar en ökad nöjdhet inom samtliga områ-
den. Koncernens medelbetyg har höjts från 
74 (2012) på en skala från 1 – 100, till 77 
under 2013. Det område där kunderna 
betygsätter oss högst är personal (medel-
värde 82) medan prisvärdhet (medelvärde 
73) är det område där vi enligt kunderna 
har mest utvecklingspotential. Resultaten 
analyseras på koncern-, affärsområde-  
region- samt arbetschefsnivå. Baserat på 
resultaten upprättas handlingsplaner för att 

vi bättre ska kunna leva upp till kundernas 
krav och förväntningar. 

För Peabs bostadskunder började vi 
mäta NKI under 2010. Undersökningen, 
som är branschgemensam, genomförs 
även den tillsammans med Prognoscentret. 
Alla privata bostadskunder får en enkät 
cirka två månader efter inflyttning. NKI-
undersökningarna för bostadskunder 
behandlar områdena; personal, bostaden, 
pålitlighet, information, miljömedvetenhet, 
utanför bostaden samt inredningsval. 
Under 2013 fick vi 373 enkätsvar vilket mot-
svarar en svarsfrekvens på 56 procent. 
Från att vi började mäta NKI har vi förbätt-
rat nöjdheten bland våra bostadsköpare 
och det är ett kontinuerligt utvecklings-
arbete. Under 2013 steg medelvärdet till 
73, från 69 det föregående året, på en 
100-gradig skala.  
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Kundrelationer är som äktenskap
FRÅGA OCH LYSSNA FÖR ATT FÖRSTÅ – DÅ BLIR DET BRA

Peab Drift & Underhåll i Stockholm agerar på en hårt konkurrensutsatt marknad. 
Kontrakten sträcker sig över flera år och samma kund har ofta en rad olika kontrakt. 
Referenser från tidigare uppdrag väger tungt.

När Nöjd Kundindex-mätningen visade ett relativt lågt resultat samtidigt som man 
enligt den interna medarbetarundersökningen ansåg sig ha god kundservice, beslöt 
ledningen prova ett nytt grepp.  
–  Ett affärsprojekt startades med syfte att förstå kundernas behov och attityder. Vi 

ville ta reda på varför de svarat som de gjort i NKI-mätningen och hur vi kunde  
fördjupa relationen och bli bättre, säger Yvonne Ruge, projektledare.
I en första fas träffade projektledaren 15 slumpmässigt valda kunder för att  

diskutera kring de olika NKI-områdena. Kunderna fick förklara sin betygsättning och 
ge exempel på saker att förbättra.

Det visade sig framgångsrikt att fråga, lyssna och engagera kunderna.
–  Kunderna var positiva efter mötet, säger Yvonne. De sa sig uppskatta den 

mänskliga kontakten, att vi lyssnar och tar hänsyn till deras åsikter i utvecklings-
arbetet. 
Peab Drift & Underhåll har sedan arbetat fokuserat med de områden kunderna 

lyft fram för att bli mer konkurrenskraftiga. Den ökade förståelsen för kundernas 
behov följdes upp med en ny runda av kundmöten under hösten. 

Ambitionen är att fortsätta dialogen en gång per år för att säkerställa att utveck-
lingen följer kundernas önskemål och förväntningar.    
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FN GLOBAL COMPACT

Peab undertecknade FN Global Compact 
under 2012 och arbetar strategiskt med de 
10 principerna för hållbarhet företagande 
inom områdena mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt, miljö och antikorruption .  

SVERIGES BYGGINDUSTRIER (BI)

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindu-
strins bransch- och arbetsgivarorganisation 
med cirka 3 200 medlemsföretag. BIs syfte 
är att främja medlemsföretagens gemen-
samma intressen som arbetsgivare och 
som näringsidkare inom byggindustrin. 
Peab har ordförandeposten i BI samt repre-
sentanter i flera av BIs råd/kommittéer, 
bland annat energi- och miljörådet och refe-
rensgruppen för arbetsmiljö. 

SVERIGES CENTRUM FÖR  
NOLLENERGIHUS

Sveriges Centrum för Nollenergihus är en 
icke vinstdrivande organisation som aktivt 
skall driva och stimulera en utveckling mot 
lågenergihus med minimala energibehov 
och med egenproducerad energi där så är 
lämpligt. Peab är representerade som 
styrelsesuppleant och aktiv medlem. 

SGBC

Sweden Green Building Council är en ideell 
förening som ägs av medlemmarna, öppen 
för alla företag och organisationer inom den 
svenska bygg- och fastighetssektorn. 
Föreningen verkar för grönt byggande samt 
för att utveckla och påverka miljö- och håll-
barhetsarbetet i branschen. Peab deltar i 
flertalet av SGBCs kommittéer, under 2013 
var det BREEAM, Miljöbyggnad, Utbildning, 
Miljöbyggnads tekniska råd, Hållbarhets-
certifieringar av stadsdelar (HCS). Peab är 
även medlemmar i det norska (NGBC) och 
det finska (FIGBC) Green building Council. 

BEAST

BEAst står för ”Bygg- och fastighetsbran-
schens Elektroniska Affärsstandard” och 
har i dagsläget drygt 70 medlemmar. Det är 
en mötesplats för allt som rör e-handel 
B2B, EDI, webblösningar och e-kommuni-
kation i branschen. En representant från 
Peab är styrelseordförande i BEAst. 

IQ SAMHÄLLSBYGGNAD

IQ Samhällsbyggnad är en nod och kataly-
sator för forskning, innovation och kvalitets-
utveckling inom samhällsbyggande. Peab 
är representerade som styrelseledamot 
samt ordförande i kommunikationsutskottet.

SVEBY 

Sveby står för ”Standardisera och verifiera 
energiprestanda i byggnader” och är ett 
branschöverskridande program som tar 
fram hjälpmedel för överenskommelser  
om energianvändning. Peab är med som 
finansiär och sitter i styrgruppen.

SVENSK BETONG

Svensk Betong är samlingsplatsen för de 
som tillverkar betong och för de som bygger 
med den. Svensk Betong är en kunskaps-
förmedlare som påverkar debatten och 
samhällsbyggandet med ambitionen att fler 
ska inse hur överlägsen betongen är när 
livscykelperspektivet är avgörande. Peab 
är representerade i styrelsen och samtliga 
utskott. 

SBUF, SVENSKA BYGGBRANSCHENS 
UTVECKLINGSFOND

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, 
SBUF, är byggbranschens egen organisa-
tion för forskning och utveckling med nära  
5 000 anslutna företag i Sverige. SBUF 
verkar för att utveckla byggprocessen så att 
det skapas bättre affärsmässiga förutsätt-
ningar för entreprenörer och installatörer  

att utnyttja forskning och driva utvecklings-
arbete. Peab sitter i styrelsen samt i ett par 
av utskotten. 

LUR (LIFT UTBILDNINGSRÅDET)

Peab deltar i LUR som är ett oberoende 
organ som ansvarar för innehåll och 
utveckling av Liftläroplanen (LLP). LUR 
auktoriserar liftutbildningsföretag som 
förbinder sig att följa LLP och LUR:s villkor.

GALAXEN BYGG

Galaxen Bygg är byggsektorns eget företag 
för förebyggande arbetsmiljöarbete och 
rehabilitering. Peab är representerade i 
Galaxens styrelse och Galaxenrådet Öst 
samt engagerade i Galaxens skolgrupp. 

BASTA

BASTA är ett branschgemensamt system 
som syftar till att fasa ut farliga ämnen. 
Peab deltar i BASTAs vetenskapliga råd 
och har en styrelsepost. 

BYGGVARUBEDÖMNINGEN 

Byggvarubedömningen gör bedömningar 
av byggprodukter ur ett livscykelperspektiv. 
Peab har en styrelsepost och är ansvariga 
för systemets kriteriegrupp. 

NÄRINGSLIVETS  
SÄKERHETSDELEGATION

Ett nätverk för lönsam riskhantering.  
Kansliet finns på Svenskt Näringsliv. Peab 
är medlem och har också föreläst på 
medlemsträffar.   

ASIS INTERNATIONAL 

ASIS är en ideell organisation för säker-
hetschefer och andra ledare inom säkerhet.  
ASIS tillser att ledning av säkerhet utgör en 
erkänd profession gentemot branschen, 
media, myndigheter och allmänheten. Peab 
är medlem.

Aktiva medlemskap   
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Ordlista

AFS 2001:1

Arbetsmiljöverkets författningssamling 
rörande systematiskt arbetsmiljöarbete.

BASTA

System med krav på kemikalieinnehåll i 
produkter som används i byggbranschen, 
bygger på europeisk kemikalielagstiftning. 

BREEAM

Building Research Establishment Environ-
mental Assessment Method är ett system 
för att miljöcertifiera byggnader. 

BVB

Byggvarubedömning är en databas med 
byggvaruprodukter som bedömts ur ett  
livscykelperspektiv. 

COP

Communication on Progress, en årlig 
uppföljning som FN Global Compact kräver 
av sina medlemmar där man visar hur man 
arbetat inom områdena mänskliga rättig-
heter, arbetsrätt, miljö samt antikorruption.

E85

Etanolbränsle.

FN GLOBAL COMPACT

Global Compact är ett FN-initiativ vars  
syfte är att göra företag uppmärksamma 
och ta aktivt ansvar inom områdena  
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö  
samt antikorruption. 

GREEN BUILDING

EU-kontrollerat miljöprogram för bygg-
nader.

GRI

Global Reporting Initiative är ett internatio-
nellt ramverk för hållbarhetsrapportering.

ISO 14001

ISO står för International Organization for 
Standardization. ISO 14001 ett lednings-
system för miljö. 

ISO 9001

Är ett ledningssystem för kvalitet. 

LEED

Leadership in Energy and Environmental 
Design är ett system för att miljöcertifiera 
byggnader.

MWH

Megawatt timme. 

MILJÖBYGGNAD

Certifieringssystem baserat på svenska 
bygg- och myndighetsregler samt svensk 
byggpraxis gällande energi, inomhusmiljö 
och material.

NGO 

Non-Governmental Organization är en 
icke-statlig organisation, som kan verka 
antingen ideellt eller kommersiellt.

NKI

Nöjd Kund Index.

OTR

Olycks- och tillbudsrapportering. Peabs 
webbaserade system för rapportering och 
registrering av arbetsplatsolyckor.
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GRI- och FN Global Compact index 

Generella standardredovisningar

Indi kator Beskrivning Sida 
Fullständigt 
eller delvis Undantag

Strategi och analys

G4-1 Uttalande från VD om relevansen av hållbar utveckling. 4-5  

Organisationsprofil

G4-3 Oranisationens namn. 6

G4-4 De viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna. 6-9

G4-5 Lokalisering av organisationens huvudkontor. 6

G4-6 Antal länder som organisationen har verksamhet i och namnet på de länder där viktig verksamhet bedrivs 
eller som är särskillt relevanta för hållbar utveckling.

6

G4-7 Ägarstruktur och företagsform. 6-9

G4-8 Marknader som organisationen är verksam på. 6-9  

G4-9 Organisationens storlek. 6-9, 14

G4-10 Total personalstyrka uppdelat anställningsform, kön och region.  

 Undantag:  Då underentreprenörer anlitas för enskilda projekt, dvs inte regelbundet, så har vi valt att 
inte ta med underentrepre nörer i personalstati stiken.

14-15  

G4-11 Procent av alla anställda som omfattas av kollektivavtal. 14

G4-12 Beskriv organisationens leverantörskedja. 24-27  

G4-13 Väsentliga förändringar av organisationens storlek, struktur, ägarskap eller leverantörskedja. 6-9

G4-14 Om och hur försiktighetsprincipen tillämpas i organisationen. 20  

G4-15 Ekonomiska, miljömässiga sociala principer och standarder som organisationen skrivit under eller stödjer. 4-5, 30

G4-16 Lista aktiva medlemskap i organisationer. 30

Väsentliga områden och avgränsningar 

G4-17 Lista alla enheter som är inkluderade i den finansiella redovisningen. 6-9  

G4-18 Processer för definition av innehållet i redovisningen. 10-13

G4-19 Lista alla identifierade väsentliga områden. 10-13

G4-20 Beskriv eventuella begänsningar av hållbarhetsområdet internt. 10-13

G4-21 Rapporterna om hållbarhetsområdena är materiella och dess begränsningar externt. 10-13

G4-22 Förklaring till effekten av och skälen för förändring av information som lämnats i tidigare redovisningar. 2-27

G4-23 Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod gällande omfattning och  
områdesbegränsningar.

2, 10-13

Intressentengagemang

G4-24 Lista de intressentgrupper som organisationen har kontakt med. 10-13

G4-25 Princip för identifiering och urval av intressenter. 10-13  

G4-26 Metod för intressentdialoger uppdelat på typ av dialog, intressentgrupp och frekvens. 10-13  

G4-27 Redogör för nyckelområden som intressenterna har lyft fram. 10-13

Information om redovisningen 

G4-28 Redovisningsperiod för den redovisade informationen. 2

G4-29 Datum för publiceringen av den senaste redovisningen. 2  

G4-30 Redovisningscykel (ettårig/tvåårig etc.). 2  

G4-31 Kontaktperson för redovisningen och dess innehåll. 2  

G4-32 GRI-index. 28-29

G4-33 Policy och nuvarande tillämpning med avseende på att låta redovisningen externt bestyrkas 2  

Styrning

G4-34 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning, inklusive kommittéer som är underställda styrelsen och 
som är ansvariga för ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor.

9

Etik och integritet

G4-56 Beskriv organisationens värdegrund och principer till exempel en uppförandekod eller likvärdigt. 6-9  

Fullständig = 

Delvis =  
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Specifika standardregovisningar

Väsentliga aspekter  
– GRI definition 

Indi
kator Beskrivning Sida 

Fullständigt 
eller delvis Undantag

Hälsa och arbetsmiljö 

Arbetsmiljö och säkerhet G4-LA5 Procent av totala personalstyrkan som är representerade i arbetsmiljö kommitteer. 14  

G4-LA6 Typ och omfattning av skador, arbetsrelaterade sjukdomar förlorade arbetsdagar, 
frånvaro samt totala förlorade arbetsdagar, frånvaro samt totala. Antalet arbets-
relaterade dödsolyckor per region och kön.

14-16

G4-LA7 Medarbetare med hög risk för sjukdomar i sitt arbete. 16

Kompetens och karriärsutveckling

Utbildning G4-LA9 Genomsnittligt antal tränings- och utbildningstimmar per år och anställd, fördelat på 
personalkategori och kön. 

16

G4-LA11 Procent anställda som får regelbundna bedömningar av prestationer och karriärs-
utveckling fördelat på personalkategorier och kön.

16-17

Jämställdhet och mångfald

Mångfald och lika  
möjligheter

G4-LA12 Sammansättning av styrelse, ledning oc h alla medarbetare nedbruten på kön, 
åldersgrupp, minoritetsgruppstillhörighet och andra mångfaldsindikatorer.

 Undantag: Minioritets tillhörighet redovisas ej i enlighet med svensk lag.

9,  
14-17

 

Lika ersättning för  
kvinnor och män 

G4-LA13 Förhållande av grundlön och ersättning mellan kvinnor och män, per personal-
kategori. 

16-17

Etik och antikorruption   

Antikorruption G4-SO4 Kommunikation och utbildning i organisationens policyer och rutiner mot korruption. 18-19  

G4-SO5 Bekräftade korruptionsincidenter och åtgärder som vidtagits. 18-19  

Konkurrenshämmande ak-
tiviteter

G4-SO7 Totalt antal rättsåtgärder för konkurrensbegränsande aktiviteter, kartell- och  
monopolmetoder, samt deras utfall.

18-19  

Energieffektivitet

Energi G4-EN3 Energiförbrukning i organisationen. 20-23

G4-EN6 Minskning av energiförbrukning. 20-23  

Utsläpp G4-EN15 Totala direkta utsläpp av växthusgaser, scope 1. 20  

G4-EN16 Totala indirekta utsläpp av växthusgaser, scope 2 20  

G4-EN17 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser, scope 3 20  

Miljö och hälsofarliga ämnen    

Ingen GRI aspekt som 
motsvarar vårt område

20-23

Kundrelationer    

Marknadsföring av  
produkt och tjänst

G4-PR5 Resultat från kundundersökningar. 26-27  

Leverantörsrelationer    

Leverantörsbedömning  
– miljö

G4-EN32 Procent av nya leverantörer som bedömts baserat på miljökriterier.

 Undantag: Bara antal leverantörs be dömn ingar utanför Norden.

24-26  

Övriga indikatorer som redovisas (som inte faller under våra åtta identifierade fokus områden) 

CRE8 Typ och antal av certifieringar, rankningar och märkningar för nybyggnation,  
förvaltning, drift och ombyggnation.

23  

G4-EN23 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod 23  

Global Compact-principer och sidhänvisningar  Fullständig =    Delvis = 

Område Principer Sida 

Mänskliga rättigheter 1.  Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som 
de kan påverka; och

 24-27

2.  försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter 14-17

Arbetsvillkor 3.  Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva  
förhandlingar;

14-17, 24-27

4.  avskaffande av alla former av tvångsarbete; 24-27

5.  faktiskt avskaffande av barnarbete; och 24-27

6.  avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. 14-17, 24-27

Miljö 7.  Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; 20-27

8.  ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och 20-27

9.  uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. 20-27

Antikorruption 10. Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. 18-19, 24-27
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öPeab AB (publ) 260 92 Förslöv Tfn 0431-890 00 Fax 0431-45 17 00

Peab är Nordens Samhällsbyggare med cirka 13 000 anställda och en 
omsättning överstigande 40 miljarder kronor. Koncernens dotterbolag 
har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvud
kontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börs
noterad vid NASDAQ OMX Stockholm.

peab.se


	Innehåll
	Viktiga händelser under 2013
	Koncernchefens kommentarer
	Peab i korthet
	Intressentdialog och prioriterade områden
	Medarbetare
	Etik och antikorruption
	Miljö och energi
	Leverantörer och kunder
	Aktiva medlemskap
	Ordlista
	GRI- och FN Global Compact index



