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Värdeskapande i Proact

Vision
Att vara världens mest trovärdiga IT-tjänstepartner 
som möjliggör innovation och ökad tillväxt hos våra 
kunder. 

Affärsidé
Som partner till våra kunder erbjuder vi högkvalitativa 
tjänster samt marknadsledande teknologier. Vi  
levererar flexibla tjänster och lösningar som snabbt 
skapar ett hållbart och långsiktigt värde.

Operativt kapital
• Verksamhet i 15 länder

Relationskapital
• Nära samarbete med strategiskt utvalda

välrenommerade leverantörer

Humankapital
• 1 016 medarbetare, många med specialistkompetens

Finansiellt kapital
• 1 107 MSEK i sysselsatt kapital

Utveckla erbjudandet
Läs mer på sid 7 

Utveckla kundbasen
Läs mer på sid 7

Högkvalitativ drift
Läs mer på sid 7

Företagsförvärv
Läs mer på sid 7

VÄRDEGRUND:

Integrity Commitment Excellence

Resurser Strategier
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Leverantörer

2 455
MSEK
Kostnad för service och varor

Medarbetare

844
MSEK
Löner och ersättningar

Samhälle

22
MSEK
Inkomstskatter

Aktieägare

0
MSEK
Utdelning

Kvar i bolaget till nya investeringar

87
MSEK

Kunder
• Säkrad tillgänglighet till verksamhetskritisk

information och data
• Stabil infrastruktur
• Stabila säkerhetsrutiner
• Sänkta IT-kostnader
• Säkra och flexibla IT-system
• Anpassade lösningar

Leverantörer
• Etiska affärer
• Långsiktiga samarbeten

Medarbetare
• Internationell miljö
• Specialistkompetens
• Utvecklingsmöjligheter
• Stabil arbetsgivare

Samhälle
• Arbetstillfällen
• Kundlösningar som bidrar till effektivare resursutnyttjande

Aktieägare
• Utdelning
• Attraktiv investering
• Direktavkastning

Skapat värde Fördelat värde

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen  
utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019 då bolaget 
värnar en god likviditet under rådande omständigheter 
med osäkerheten kring spridningen av covid-19.
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Vision, affärsidé och mål 

Långsiktiga finansiella mål 1) Utfall Historisk måluppfyllelse

Försäljningstillväxt  
Den genomsnittliga totala 
försäljningstillväxten ska 
uppgå till minst 10 procent 
per år.

Försäljningstillväxten uppgick till 3 procent.

Marginal  
EBITA-marginalen ska 
uppgå till 8 procent.

För helåret genererade bolaget en EBITA-
marginal om 4 procent av intäkterna.

Skuldsättning 
Nettoskulden i förhållande 
till EBITDA ska ej överstiga 
2 ggr.

Vid utgången av året hade bolaget en 
skuldsättningsgrad om 0,6 ggr.

Avkastning på  
sysselsatt kapital  
Avkastning på sysselsatt 
kapital ska uppgå till minst 
25 procent.

För år 2019 uppgick avkastning på sysselsatt 
kapital till 13 procent.

Utdelning  
Bolaget avser långsiktigt 
att lämna utdelning  
om 25-35 procent av  
vinsten efter skatt.

För år 2019 föreslås att ingen utdelning  
lämnas. Bolaget värnar en god likvidtet under 
rådande omständigheter med osäkerheten 
kring spridningen av covid-19.
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Vision
Att vara världens mest trovärdiga IT-tjänstepartner som 
möjliggör innovation och ökad tillväxt hos våra kunder. 

Affärsidé
Som partner till våra kunder erbjuder vi högkvalitativa 
tjänster samt marknadsledande teknologier. Vi levererar 
flexibla tjänster och lösningar som snabbt skapar ett  
hållbart och långsiktigt värde.
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1) Uppdaterade långsiktiga finansiella mål publicerades december 2018.
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Strategi
För att uppnå målen arbetar bolaget 
enligt följande strategier:

Strategi

Kombinationen av digitalisering och snabb teknikutveckling inom 
exempel vis ”data analytics” och artificiell intelligens, gör att våra kunders 
IT infrastruktur blir alltmer komplex med växande informationsmängder. 
För att vara relevanta för våra kunder måste vi fortsatt säkerställa mycket 

god kundupplevelse samt både tillhandahålla ett marknadsledande 
erbjudande och leveransmodell. I syfte att uppnå detta arbetar vi enligt 
följande strategier:

  
Utveckling av 
erbjudandet

Genom att kontinuerligt utveckla 
vårt erbjudande ska vi möta mark-
nadens ständigt föränderliga behov 
och därmed alltid kunna erbjuda 
våra kunder de mest aktuella och 
effektiva lösningarna, exempelvis 
hybrida moln och "multi cloud". 
Vi är leverantörsoberoende och 
bygger våra lösningar på produkter 
från såväl marknadsledande och 
nya nischade aktörer.

Kundfokus

Genom nära och starka kund-
relationer ska potentialen i den 
befintliga kundbasen tillvaratas. 
Därutöver ska vi utöka insatserna 
för att nå nya kundsegment och 
branscher med vårt erbjudande.

  
Högkvalitativ 
tjänsteleverans 

Med enhetliga processer och 
rutiner skapas en kostnadsef-
fektiv organisation. Våra kärn-
värden, ”integrity, commitment 
and excellence” utgör grunden 
för vår företagskultur och skapar 
samsyn kring hur vi skapar värde 
för våra intressenter. Genom att 
fortsatt leverera högkvalitativa 
tjänster,  optimera genom digitali-
sering samt samla vår specialist-
kompetens  effektiviserar vi driften 
ytterligare.

Företagsförvärv

Fokus ligger fortsatt på att 
komplettera organisk tillväxt med 
strategiska företagsförvärv som 
dels leder till ökade marknads-
andelar och tillväxt inom strate-
giska områden och dels bidrar till 
att förbättra lönsamheten och en 
sundare balans mellan system och 
tjänster. 

Framgångsfaktorer

Strategin för att nå vår vision och våra mål innefattar utveckling av vårt erbjudande, tillväxt, både 
organiskt och genom förvärv, vidareutveckla processer och organisatoriska förändringar. Samman-
taget påverkar det både medarbetare och kultur, våra kärnvärden samt hur marknaden uppfattar 
vårt varumärke. Det är av vikt att vidareutveckla dessa områden både internt och externt.
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Ansvarsfullt företagande
Proacts verksamhet karaktäriseras av respekt för kunderna, affärspartners och med-
arbetare och samtliga aktiviteter ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt i enlighet 
med gällande lagstiftning och vedertagna allmänna principer för god affärsetik. 

Proacts hållbarhetsarbete är integrerat i koncernens strategier för produkt- 
och tjänsteutveckling, marknadsnärvaro samt partnersamarbete. Det 
dagliga operativa ansvaret ligger hos respektive business unit, men den 
miljömässiga, sociala och ekonomiska styrningen utgår från den koncern-
gemensamma uppförandekoden som fastställs av styrelse och omfattar 
samtliga medarbetare. Uppförandekoden anger grundprinciperna för ett 
ansvarsfullt företagande och reglerar bland annat hur miljömässiga, etiska 
och sociala aspekter ska hanteras för att skapa mervärde för medarbe-
tare, kunder, leverantörer, ägare och samhället i stort.

Hållbarhetsrapportering
Den lagstadgat granskade hållbarhetsrapporteringen för koncernen 
i enlighet med ÅRL 6 kap utgörs av sidorna 4-13.

Uppförandekod
Proact är ett internationellt företag som för närvarande har verksamhet i 
15 länder vilka alla har olika lagar, kulturer och traditioner. All verksamhet 
ska bedrivas så att den uppfyller gällande lagstiftning, på ett hållbart sätt 
och i överensstämmelse med bolagets värderingar ”integrity, commitment 
and excellence”. Proacts uppförandekod innehåller 16 punkter vilka i 
sammanfattning beskrivs nedan.

Jämställdhet och mångfald
Proact säkerställer att personer med samma kvalifikationer ges samma 
anställningsvillkor och möjligheter, utan urskiljning eller diskriminering 
på grund av ålder, etnicitet, religion, kön eller funktionshinder. Vi främjar 
mångfald på arbetsplatsen, bland annat genom att eftersträva en god 
könsfördelning mellan slutkandidaterna vid rekrytering.

Antikorruption
Proact följer gällande lagstiftning avseende korruption och tolererar 
inga former av otillbörliga förmåner. Proact ska erhålla uppdrag enligt 
gällande upphandlingsregler och baserat på affärsetiska principer. Proact 
ger inga fördelar till någon i avsikt att uppmuntra denne till att agera på 
ett  oegentligt sätt. Proact accepterar under inga omständigheter några 
 favörer från personer avsedda att uppmuntra bolaget och dess med-
arbetare att agera på ett oegentligt sätt. 

Detta underbyggs av att ansvariga för business units och lands-
chefer skriver under Proacts ”Golden Rules” som bland annat innefattar 
koncernens Finanspolicy, VD-instruktion samt ”Code of Conduct”. Dessa 
instruktioner kommuniceras även lokalt till alla medarbetare samt via 
introduktion vid anställning. Uppföljning av att dessa instruktioner följs 
sker bland annat genom medarbetarsamtal. 

Samhälls- och miljöansvar
Proact eftersträvar att alltid handla i överensstämmelse med hälso-, 
säkerhets- och miljölagstiftning liksom med branschens riktlinjer och 
standarder. Proact följer tillämpliga lagar och branschstandarder beträf-
fande arbetstid och arbetsförhållanden för våra medarbetare, och vidtar 
tillbörliga åtgärder för att säkerställa att även våra leverantörer följer 
dessa lagar och standarder. Vi tolererar inga former av nutida slaveri, 
människohandel eller brott mot mänskliga rättigheter, varken i verk-
samheten eller i leverantörskedjan.

För att säkerställa att Proacts större leverantörer följer fastställda 
lagar och standarder sker kvartalsvisa uppföljningsmöten med leveran-
törerna samt via gemensamma revisioner. 

Vår strävan är att alltid använda begränsade resurser på ett  effektivt 
sätt för att förhindra eller minska eventuella skadliga effekter på miljön 
till följd av vår verksamhet. Detta omfattar att främja system för åter-
vinning och återanvändning av material liksom vårt arbete med att 
för hindra föroreningar och arbetsrelaterade skador och sjukdomar. 
Proact följer gällande lagar och regler rörande avyttring av elektronisk 
utrustning.

Målsättningen är att alla verksamheter ska ha relevant certifiering för 
att kunna bedriva sin verksamhet på ett säkert och strukturerat sätt i  
enlighet med de lokala krav som finns på respektive marknad. Bolagen 
i de länder där Proact har omfattande verksamhet är i de flesta fall 
certifierade enligt ISO9001, ISO14001 och ISO27001, men även bolagen 
i de länder där verksamheten är av mindre omfattning är certifie-
rade enligt något av de vanligaste ISO-systemen. Speciellt ISO27001 
(kvalitets ledningssystem för informationssäkerhet) är av yttersta vikt för 
det tjänste utbud som Proact levererar till sina kunder. Kvalitetslednings-
systemen är landspecifika och kräver årliga uppdateringar och revisioner.

Proacts visselblåsar-policy
Bolaget har en visselblåsar-policy som ger alla medarbetare information 
om hur misstänkta avvikelser från bolagets uppförandekod ska rappor-
teras. Alla Proacts medarbetare ska ofördröjligen rapportera alla kända 
brott mot uppförandekoden eller eventuella farhågor de har rörande 
överträdelser, på det sätt som anges i policyn. Proact kommer skynd-
samt att undersöka alla sådana rapporter och farhågor ingående. Proact 
kommer att skydda alla som i god tro rapporterar om sådana farhågor 
från alla former av repressalier. Visselblåsar-policyn är en del av ”Code 
of Conduct” vilken kommuniceras till alla medarbetare.
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Väsentlighetsanalys
Proact för en kontinuerlig dialog med en rad olika intressenter för att  
förstå deras behov och förväntningar. Bolaget får därvid en klar bild av 
vilka frågor som är viktiga för intressenterna och kan värdera dessa ur  
ett hållbarhetsperspektiv. 

Ansvarsfulla affärer
• Lönsam verksamhet
• Hög affärsetik

Långsiktiga kund- och partnerrelationer
• Högkvalitativa och attraktiva kunderbjudanden
• Hög säkerhet och integritet
•  Fortsätta öka andelen certifierade dotterbolag

enligt ISO27001, ISO9001 och ISO14001.

Attraktiv arbetsgivare
• Goda möjligheter till kompetensutveckling
• God arbetsmiljö
• Jämställdhet och mångfald

Effektiv resursanvändning
•  Kontinuerligt minska energi användningen
•  Öka återvinningen av elektronik, papper

och emballage
•  Eftersträva att använda förnybar energi
• Minska resor och transporter

En sammanvägning av de frågor som är viktiga för Proacts intressenter och de frågor som bolaget anser som avgörande för Proacts  
hållbarhetsarbete har resulterat i att följande områden bedöms vara mest väsentliga för Proacts verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv:

Intressentgrupp Kanal Viktiga frågor

Medarbetare Månatligt nyhetsbrev
Medarbetarundersökning
Utvecklingssamtal

Kompetensutveckling
Arbetsmiljö
Jämställdhet
Mångfald

Kunder Möten
Kundsupport
Kundkonferens
Webbforum

Erbjudande
Kvalitet
Engagemang
Integritet
Affärsetik

Leverantörer Upphandlingar
Kvartalsvisa avstämningar

Kvalitet
Uppförandekod

Samhälle Välgörenhetsorganisationer
Certifieringsorgan (ISO, PCI)
Universitet och högskolor

Lagar, förordningar och standarder
Samhällsutveckling och miljö
Hållbart företagande

Ägare Årsstämma
Finansiella rapporter
Styrelsemöten
Investerarmöten

Strategi
Finansiella mål
Affärsetik

Intressenter
Proact har definierat medarbetare, kunder, leverantörer, samhälle och 
ägare som de viktigaste intressenterna då de har störst betydelse för  
och påverkas mest av Proacts verksamhet.
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Berätta lite om de initiativ som du har lett 
och vad det har bidragit till i samhället?
Under min tid på Proact har jag haft möjlig-
heten att både leda och delta i ett brett utbud 
av initiativ. Senast ledde jag en tre mil lång 
vandring till minnet av kollegor som nyligen 
gått bort. För att hedra dem, bad vi deras 
familjer nominera välgörenhetsorganisationer 
som teamet samlade in pengar till. Så här 
långt har vi samlat ihop fantastiska 55 000 
kronor till dessa välgörenhetsorganisationer – 
något som jag är väldigt stolt över. 

Det är inte den enda vandringsutmaning 
som jag har koordinerat under min tid på 
Proact. Jag har varit med i lagen som har 
genomfört den tuffa ”Yorkshire Three Peaks 
Challenge” två gånger, liksom ytterligare en 

vandring. Vad nästa uppgift är? Vi är några 
som planerar att vara med i den nationella 
”Three Peaks Challenge” i juni – inget för 
veklingar!

Ett par gånger om året använder jag mina 
välgörenhetsdagar till lokala initiativ. Då jag 
är friluftsmänniska har jag valt att hjälpa 
”Sheffield & Rotherham Wildlife Trust” – röjt i 
skogar, byggt hinderbanor för barn och byggt 
staket och bänkar. 

Vad det bästa med allt detta är? Ingen 
aktivitet har varit lik den andra. Jag har mött 
olika utmaningar, jag har arbetat med olika 
människor (både inom och utanför Proact) och 
jag har samlat pengar och skapat medveten-
het om olika välgörenhetsprojekt. 

Tjänsteutveckling och produktportfölj
Proact arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan från 
leveransen av samtliga tjänster, störst positiv påverkan erhålls  
genom att kontinuerligt effektivisera leveransen av våra moln-
tjänster. 

Proact har ingen tillverkning, men tar miljöansvar genom olika 
etablerade processer och rutiner. 

Aktiviteter

I enlighet med framtagen plan arbetar Proact kontinuerligt med att 
reducera antalet datahallar i koncernen. Tack vare nyttjande av färre 
datahallar kommer förbrukningen av el, värme och kyla minskas. Under 
året har antalet datahallar bibehållits på samma nivå. En tydlig målsätt-
ning är också att fortsätta styra om mot förnyelsebar energi samt att 
öka effektivitetsnyttjandet i de kvarvarande datahallarna. Samman taget 
minskar dessa insatser bland annat den negativa miljöpåverkan. 

Cirkulär ekonomi är en förutsättning för en hållbar utveckling. Genom 
framtagna metoder och processer säkerställs att biologiskt material kom-
posteras, att uttjänt elektronik i största möjliga utsträckning återanvänds 
och att papper och emballage återvinns på ett korrekt sätt inom samtliga 
Proacts verksamheter. 

Inköp
Varje år köper vi in varor för betydande belopp. Våra leverantörer 
återfinns främst i Europa och Nordamerika, där efterlevnaden av 
grundläggande mänskliga rättigheter är god jämfört med många 
andra delar av världen. Samtliga våra leverantörer genomgår en 
godkännandeprocess där såväl produktsäkerhet som företagsansvar 
utvärderas. 

Aktiviteter

För att säkerställa att Proacts största leverantörer exempelvis efterlever 
de tio punkterna i FN:s Global Compact genomförs kvartalsvis uppfölj-
ning och genomgång. Syftet är att säkerställa att internationella principer 
kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption 
efterlevs. Under året har uppföljning och genomgång skett med leveran-
törer såsom Cisco, Dell EMC och NetApp. 

Hållbarhet genom värdekedjan
Hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela Proacts verksamhet i alla verksamhetsdelar. Genom att betrakta Proacts verksamhet som en rad processer 
vilka bildar en värdekedja ges en bra överblick för strategisk planering inom hållbarhetsarbetet. Nedan tydliggörs Proacts olika värdeskapande aktivite-
ter samt hur dessa är beroende av varandra. Processerna syftar till att underlätta prioriteringar, identifiera och hantera möjliga risker samt synliggöra 
vilka värden som tillförs Proacts intressenter. Värdekedjan är ett viktigt verktyg för att förstå och implementera hållbarhet i Proacts organisation. 

Ben Walker  
GTM and Marketing  

Operations Manager
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Leverans
För att hantera det förtroende som våra kunder givit oss levere-
ras tjänsterna enligt fastställda standarder såsom ”ITIL Service 
Management”, vilket omfattar ett flertal processer för att leverera 
kostnadseffektiva IT-tjänster med utgångspunkt från kundens verk-
samhet. Sedan 2013 är vi även ISO-certifierade i ett flertal länder.

Aktiviteter

Under 2019 har dotter bolagen i Nederländerna, Litauen, Storbritannien, 
Sverige och Tyskland behållit certifieringskraven för ISO9001, ISO14001, 
ISO45001 samt ISO27001. Verksamheten i Storbritannien är certifierad 
enligt Payment Card Industry (PCI). Målsättningen är att under 2020 
bibehålla de certifieringar som bolaget innehar samt även certifiera 
ytterligare dotterbolag i enlighet med någon av ovanstående prioriterade 
standarder.

Kunder
Proacts vision är att vara världens mest trovärdiga IT-tjänstepartner 
som möjliggör innovation och ökad tillväxt hos våra kunder. Tjänster 
och produkter ska därför levereras på ett ansvarsfullt vis samt med 
utlovad kvalitet. 

Aktiviteter

Proact genomför återkommande en kundundersökning med syfte att 
mäta hur väl våra kunder anser att vi lever upp till våra kvalitetslöften 
samt vilken helhetsbedömning de gör av oss som samarbetspartner. 
Resultatet från den genomförda kundundersökningen i slutet av 2018  
visade att 67 procent av våra kunder anser att vi skapar en bas för en 
mer innovativ och flexiblare värld genom fokus på hållbarhet och sam-
hällsengagemang vilket ger support till nästa generations IT-profession. 

Hur har Proact gjort dessa initiativ  
möjliga? 
Om det inte vore för tre betalda välgören-
hetsdagar varje år så skulle inget av ovan 
varit möjligt. Företaget erbjuder möjligheten 
att delta i välgörenhetsinsatser som du själv 
väljer – så du kan göra något som betyder 
mycket för dig. 

För några av de större initiativen, såsom 
exempelvis Englands ”Pedal for Penny” (då 
många i England tog tre dagar sammanhäng-
ande ledigt), stödjer Proact inte bara med din 
tid utan också med logistik. 

I England får vi varje år nominera lokala och 
nationella välgörenhetsinitiativ som vi samlar 
pengar till hela året. Vi säljer bröd, anordnar 
grillkvällar, frågesporter med mera. Aktivi-

teterna samlar inte bara pengar och skapar 
medvetenhet, utan ger också möjlighet att 
lära känna dina kollegor bättre. 

Under min tid på Proact har mitt kontor 
fått en nära relation med en välgörenhets-
organisation kallad ”Bluebell Woods”. 
Tillsammans tar vi fram ett antal datum varje 
år där medarbetare kan hjälpa till på ett 
hospice för barn. Det betyder att team från 
Proact får möjligheten att tillsammans göra 
positiv skillnad; vi har byggt lusthus, hjälpt till 
vid välgörenhetskvällar och gjort en hel del 
trädgårdsarbete under åren.

Vad tror du dessa aktiviteter/initiativ har 
tillfört Proact och Proacts medarbetare? 
Det viktiga är att vi lever våra värderingar 

– Integrity, Commitment och Excellence. Vi
bidrar till samhället i stort och visar upp en av
de bästa sakerna med Proact – människorna.

För mig personligen är det värdefullt att 
komma bort från kontorslivet. När du slutför 
en aktivitet som en vandring bryter du på 
riktigt igenom eventuella barriärer mellan 
avdelningar och lär känna de som du vandrar 
med. Detta gäller alla nivåer och roller på 
Proact. Ledningen är mer än villig att hugga 
i och bli involverad, oavsett vilken uppgiften 
är.  Resultatet? Nöjdare medarbetare som 
kommer bättre överens och arbetar bättre 
tillsammans. CSR är inte bara fördelaktigt  
för välgörenhetsorganisationerna och före-
taget, det är också bra för de individer som 
involveras! 
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Vår mest värdefulla tillgång

Åldersstruktur Fördelning per funktion

Med vår vision och nya strategi med förflytt-
ning och utveckling av vårt kunderbjudande 
liksom ökat fokus på tillväxt organiskt och via 
förvärv blir medarbetarna och deras engage-
mang och utveckling än mer centrala. 

Ett antal fokusområden har framträtt som 
särskilt viktiga att vidareutveckla och bygga 
upp. För att driva detta arbete tillsattes under 
året en roll som Head of People med ansvar  
för området på koncernnivå.

Ledarskap
I en ständigt föränderlig värld handlar ledar-
skap om att skapa hållbara resultat genom 
att utveckla såväl affären som medarbetarna. 
Ledarskapet inom Proact är en nyckel för att 
vara fortsatt kund- och medarbetarnära och vi 
vill ge våra ledare möjlighet och verktyg för att 
bli framgångsrika. 

Vi strävar efter att arbeta strukturerat och 
långsiktigt med att identifiera chefstalanger 
samt planera för befordran och succession. 
Cheferna ska utvecklas via ledarskapsutbild-
ning inom ramen för den egna utbildningsverk-
samheten Proact Academy och även via andra 
initiativ. I slutet av året inleddes arbetet med 
att genomföra en ledar- och successionsplane-
ring för respektive land och ett LTI-program för 
högsta ledning och nyckelpersoner implemen-
terades. 

Arbetsgivarvarumärke och rekrytering
Tillsammans med våra kunder möter vi dagens 
utmaningar med att lagra och hantera ökande 
mängder information och data i samhället. Att 
som medarbetare få vara med och utveckla 
lösningar för våra kunder i spännande projekt 
är en av de mest vitala delarna som gör Proact 
till en attraktiv arbetsgivare. 

Under 2019 anställdes drygt 150 nya med-
arbetare. Vi arbetar allt mer medvetet med att 
långsiktigt stärka vårt varumärke både internt 
och externt. För att stärka varumärket externt 
deltar vi på mässor inom branschen, genomför 
digitala kampanjer och besöker universitet och 
högskolor. Vi är stolta över våra värderingar 
och inkluderande företagskultur. För att lösa 
morgondagens utmaningar behövs en mångfald 
av talanger som bidrar till olika infallsvinklar 
och innovationskraft. Rekryteringsproces-
sen ägs av varje chef med stöd av HR och 
säkerställer god kandidatupplevelse och val av 
kandidater som matchar vår kultur. 

Talangutveckling
Lärande är inte en möjlighet utan en förutsätt-
ning för att Proact ska kunna erbjuda sina 
kunder flexibla lösningar. Till stor del sker 
medarbetarnas lärande i det dagliga arbetet 

tillsammans med kollegor och kunder. Vi ska 
erbjuda utvecklande roller och arbetsuppgifter 
där alla upplever att de utmanas och bidrar till 
Proacts kundlösningar och kundrelationer. 

För att öka möjligheter till lärande och 
snabbare introduktion erbjuder vi också Proact 
Academy. Proact Academy är en plattform som 
erbjuder medarbetare olika former av utbild-
ning och träning inom ledarskap, försäljning 
och teknik. 

En viktig faktor för ökad motivation och 
engagemang är samtal mellan medarbetare 
och chef kring utveckling och prestation. Årliga 
utvecklingssamtal säkerställer att medarbe-
tarna erbjuds dialog och planer för utveckling. 
Under 2019 deltog 73 procent av medarbe-
tarma i utvecklingssamtal. 

Kultur och arbetsmiljö
Proacts värderingar stödjer vår vision och 
bildar basen för vår kultur och introduktion av 
nya medarbetare. Vi mäter årligen, i det fjärde 
kvartalet, medarbetarengagemang för att ge 
alla medarbetare möjlighet att göra sin röst 
hörd i hur vi gemensamt kan förbättra Proact. 
Ledning och chefer följer också trender och 
utveckling. Årets undersökning besvarades  
av 75 procent av de inbjudna. Övergripande 
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•  Vi är oberoende och navigerar enligt vår
egen kompass, baserat på ärlighet och
respekt.

•  Vi är öppna och tydliga i vår
kommuni kation.

•  Vi litar på varandra och dem som vi gör
affärer med.

•  Vi levererar i enlighet med våra löften och
gjorda överens kommelser.

Integrity

•  Utgör grunden för samtliga våra relationer.
•  Vi formulerar tydliga mål och har det bästa

i fokus för våra kunder.

•  Vi säkerställer högsta möjliga servicenivå
i de projekt som vi genomför.

•  Vi delar med oss av vår kunskap,
erfarenhet och vårt engagemang.

Commitment

•  Är essensen av det vi levererar.
•  Årtionden av erfarenhet har givit oss en

kunskapsbank som vi alltid tillämpar.
• Rekrytering, utbildning och utveckling

avspeglas i vår specialistkompetens.

•  Vi använder vår specialistkompetens och
erfarenhet för att skapa kund anpassade
lösningar, vilka skapar värde både på kort
och lång sikt.

Excellence

Proact erbjuder traineeprogram för unga 
yrkesverksamma i flera länder. Proact IT 
Sweden arrangerar ett 18-månaders trainee-
program för yrkesverksamma som siktar på 
att bli specialister. Under programmet får 
deltagarna ur olika perspektiv fokusera på att 

fördjupa sina kunskaper. Därefter fortsätter de 
sin bana i en specialistroll hos Proact.

Vad har varit roligast på Proacts 
traineeprogram Splunk?
Roligast är att vid 34 års ålder äntligen ha fått 
möjligheten att arbeta med vad som tidigare 
bara varit en hobby och att få bli specialist på 
just Splunk. 

Jag som deltagare har ingen tidigare 
erfaren het av branschen eller produkten, 
men baserat på överensstämmande mål 
och drivkraft hos mig och Proact har jag fått 
förtroendet att vara med i programmet. 

Vad har överraskat dig mest med Proact? 
Hur familjär och ”platt” Proacts organisation 
är; väldigt öppen och välkomnande. Jag är än 
mer överraskad av hur väl programmet och 
jobbet stämmer överens med det som be-
skrevs under antagningsprocessen. Rekryte-
ringsprocessen var helt transparant med vad 

detta skulle innebära. Jag hoppas verkligen 
att jag ska kunna ge tillbaka till Proact nu när 
vi som deltagare har fått det här förtroendet 
och möjligheten.

Vad kan du tillföra Proact?
Jag har tidigare erfarenheter från B2B 
inom teknik både från säljsidan och som 
avdelnings ansvarig med medarbetaransvar 
med stort fokus på kommunikation. Jag tror 
också att jag fick möjligheten att delta med 
anledning av min personlighet med stark 
drivkraft och nyfikenhet att lära mig något 
nytt. Jag är tacksam att jag har fått chansen 
att sadla om.

Hur lever du ditt teknikintresse? 
Det ”smarta hemmet”. IoT är inte framtiden 
utan nuet, med robotdammsugare, smarta 
lampor och hemautomatisering. Bland vänner 
och bekanta är jag också känd för min och 
morfars serverhall i garaget på landet.

Proacts värdegrund

Sebastian Del Valle Guerra, 
började i Proacts trainee-
program i september 2019.

nöjdhetsindex var 71 (0-100), främst på grund 
av spännande arbetsuppgifter, hjälp och stöd 
från kollegor när det behövs, strävan att alltid 
göra våra kunder nöjda, samt chefer som 
tar sig tid att lyssna. Undersökningen är ett 
värde fullt verktyg för chefer och medarbetare 
och ger underlag för att strukturerat diskutera 
och förbättra arbetssätt och engagemang. 
 Ledningen beslutar om åtgärder av central vikt 
för hela koncernen. Chefer presenterar resultat 
och rapporterar aktivitetsplaner för sina 
respektive ansvarsområden. Vi är hängivna 
i att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig 
respekterade, uppskattade och kan göra sitt 
bästa.

För att vara en attraktiv arbetsgivare be-
höver vi säkerställa en god och säker arbets-
miljö för våra medarbetare. Även för kunder 
och andra intressenter är detta viktigt, då en 
god arbetsmiljö för Proacts medarbetare säkrar 
långsiktiga resultat. Medarbetare i Sverige 
omfattas av företagshälsovård, där det ingår 
regelbundna hälsoundersökningar, arbetslivs-
inriktad rehabilitering och stöd. Proact i andra 
länder har lokala rutiner för företagshälsovård. 
Proact i Sverige erbjuder utöver det varje med-
arbetare ett friskvårdsbidrag, hälsofrämjande 
aktiviteter och sjukvårdsförsäkring.
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