
Hållbarhetsrapport 
2020 



2 Proact Hållbarhetsrapport 2020

Värdeskapande i Proact

Operativt kapital
• Verksamhet i 15 länder

Relationskapital
• Nära samarbete med strategiskt utvalda 

välrenommerade leverantörer

Humankapital
• 1 022 medarbetare, många med specialistkompetens

Finansiellt kapital
• 1 095 MSEK i sysselsatt kapital

Förtydligad  
marknadspositionering

Läs mer på sid 7

Utveckling av erbjudandet 
med kunden i fokus
Läs mer på sid 7 

Högkvalitativa tjänster 
med nöjda kunder
Läs mer på sid 7

Fokus på medarbetarna
Läs mer på sid 7

Accelerera tillväxt genom 
förvärv
Läs mer på sid 7

VÄRDEGRUND:

Integrity Commitment Excellence

Resurser Strategiska  
fokusområden
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Leverantörer

2 539
MSEK

Kostnad för varor och tjänster

Medarbetare

 927
MSEK

Löner och ersättningar

Samhälle

35
MSEK

Inkomstskatter

Aktieägare

41
MSEK

Utdelning

Kvar i bolaget till nya 
investeringar

91
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 utdelning om 4,50 kr per aktie lämnas för 
verksamhetsåret 2020.
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Vision, affärsidé och mål 

Långsiktiga finansiella mål Utfall Historisk måluppfyllelse

Försäljningstillväxt
Den genomsnittliga totala 

försäljningstillväxten ska 

uppgå till minst 10 procent 

per år.

Försäljningstillväxten uppgick till 7 procent. 

Marginal 
EBITa-marginalen ska 

uppgå till 8 procent.

För helåret genererade bolaget en EBITa-

marginal om 6 procent av intäkterna.

Skuldsättning 
Nettoskulden i förhållande 

till EBITDa ska ej överstiga 

2 ggr.

Vid utgången av året hade bolaget en skuld-

sättningsgrad om –0,06 ggr.

Avkastning på  
sysselsatt kapital
avkastning på sysselsatt 

kapital ska uppgå till minst 

25 procent.

För år 2020 uppgick avkastning på sysselsatt 

kapital till 17 procent.

Utdelning 
Bolaget avser långsiktigt 

att lämna utdelning om 

2535 procent av vinsten 

efter skatt.

För år 2020 föreslås att utdelning om 4,50 kr 

per aktie lämnas, vilket motsvarar 31,1 procent 

av resultat efter skatt.
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Vision
Vår vision är att vara världens mest tillför
litliga ITtjänstepartner som möjliggör  
affärsvärde och tillväxt för våra kunder.
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Affärsidé
Vi erbjuder en kombination av marknadsledande 
multicloud-lösningar och unik kompetens som 
skapar affärsnytta och tillväxt via IT och som ger 
ett bestående värde för våra kunder.
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Strategi

För att uppnå uppsatta tillväxtmål arbetar bolaget enligt fem definierade strategiska fokusområden. Proacts strategi bygger på våra kunders 

digitaliseringsresa som ger upphov till nya behov av datahantering, innovation, dataanalys, automation och effektivisering. Vår roll är att hjälpa 

våra kunder att lagra, ansluta, skydda och dra nytta av sitt data, genom att tillhandahålla ett marknadsledande erbjudande med en effektiv 

leveransmodell. 

Strategi

Strategiska fokusområden Prioriteringar Uppföljning 2020

Förtydligad marknadsposition
Vårt erbjudande, geografiska spridning, kompetens 

och partnerrelationer ger oss goda möjligheter 

att ytterligare förstärka vår marknadsposition. Vi 

ska vara tydliga och enhetliga i vårt erbjudande 

på alla marknader, i alla kanaler och gentemot alla 

målgrupper.

• Ta en tydligare position som 

marknads ledande specialist på

data hantering 

• Förtydliga och lyfta fram bredden av 

vårt erbjudande och kompetens

Vi har förtydligat vår position på mark-

naden som specialist på datahantering 

samt uppdaterat portföljpositioneringen 

på motsvarande vis. Vi har arbetat med 

att förtydliga vårt varumärke inklusive en 

ny hemsida, en ny grafisk profil samt nytt 

säljmaterial som bättre reflekterar Proact. 

Utveckling av erbjudandet med 
kunden i fokus 
Genom våra starka kundrelationer ska potentialen 

i den befintliga kundbasen tillvaratas genom tydli-

gare fokus på att bredda vår portfölj. Därutöver ska 

vi utöka insatserna för att nå nya kundsegment och 

branscher med vårt erbjudande. Våra centrala och 

lokala team arbetar nära våra kunder och partners 

för att kontinuerligt utveckla vårt erbjudande.

• Växa vår tjänsteförsäljning genom 

egna molntjänster (Managed Cloud 

Services)

• Utöka vårt erbjudande inom multi

cloud för smidig integration mellan 

olika IT-leveransmodeller

• Vidareutveckla vårt erbjudande

kring datacenter

• Utveckla och ytterligare förbättra 

vår säljexekvering och "goto

market"modell

Vi har lanserat ett flertal nya tjänster, 

inklusive WANasaService, Service 

Management for Public Cloud, SDWAN

asaService och en uppdatering på vår 

moln plattform PHC (Proact Hybrid Cloud). 

Vi har trots en pågående pandemi lyckats 

bredda vår portfölj hos existerande kun-

der samt tecknat betydande affärer med 

en rad kunder, inklusive Statnett, Svenska 

Institutet, SBU, IT4K, Fortnox, NHS Blood 

and Transplant.

Högkvalitativ tjänsteleverans med 
nöjda kunder
Med enhetliga processer och rutiner i våra 

leverans hubbar skapas en kostnadseffektiv orga-

nisation för tjänsteleverans. Vi ska fortsätta att för-

bättra och effektivisera vår tjänsteleverans genom 

digitalisering, kompetenshantering och förbättrade 

verktyg, processer och rutiner. 

• Ytterligare förbättra kvalitet och 

kundupplevelse

• Effektivitet och "timetomarket" 

i vår tjänsteleverans

Vi har under året byggt nya och mer 

effektiva processer och rutiner för att 

effektivisera leveransen i våra hubbar. Vi 

har även lanserat en helt ny kundportal 

 (ServiceNow) vilket både förbättrar 

kundupp levelse och effektiviteten i våra 

tjänster.

Fokus på medarbetarna
Våra kärnvärden ska utgöra grunden för vår före-

tagskultur och ge samsyn kring hur vi skapar värde 

för våra intressenter. Vi ska fortsätta att arbeta med 

vår hållbarhetsplan samt implementera innehållet i 

vår företagshandbok och uppförandekod.

• Ledarutveckling med fokus på 

förändringshantering

• Vidareutveckla vår förmåga att 

attrahera, utveckla och behålla 

medarbetare med hög kompetens

• Öka fokus på hållbarhet med priori-

tet på mångfald, uppförandekod och 

miljöfrågor

arbetet med ledarutveckling har fortsatt 

genom förstärkning av företagsledningen. 

Vi har utarbetat ett utvecklingsprogram 

för bolagets ledare med start 2021 med 

fokus på strategiaktivering och föränd-

ringsledning. En ny karriärsida på före-

tagets hemsida har lanserats för att lyfta 

Proacts arbetsgivar varumärke, företags-

kultur och medarbetare.

Accelerera tillväxt genom förvärv 
Fokus ligger fortsatt på att komplettera organisk 

tillväxt med strategiska företagsförvärv som dels 

leder till ökade marknadsandelar i viktiga geo-

grafiska regioner och dels bidrar till tillväxt inom 

strategiska fokusområden. 

• Accelerera tillväxttakten med fokus 

på ökad lönsamhet och balans 

mellan system och tjänster

• Öka marknadsandelar i viktiga

geografiska regioner

Under året genomfördes ett förvärv av 

Cetus Solutions i Storbritannien. Cetus 

kommer att stärka Proacts närvaro och 

leveransförmåga till medelstora och stora 

företag och myndigheter i Storbritannien. 

PeopleWare, som förvärvades i oktober 

2019, har integrerats operativt under 

Proacts varumärke.
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Hållbarhet på Proact 

Hållbarhetsrapportering för koncernen i enlighet med ÅRL 6 
kap utgörs av sidorna 4-7 samt 12-17 i årsredovisningen.

Väsentlighetsanalys
Under året har företagsledningen gjort en förnyad väsentlighets-

analys för vår hållbarhetsagenda som vidare diskuterats med styrel-

sen. Väsentlighetsanalysen har gjorts både med hänsyn till Proacts 

intressenter, definierade som medarbetare, kunder, leverantörer, 

ägare och samhället i stort, liksom vår förmåga att skapa långsiktigt 

värde. Väsentlighetsanalysen har gjorts för att skapa en hållbarhets-

agenda med tydliga och relevanta prioriteringar. Även riskerna har 

analyserats och värderats för att kunna fastställa en hållbarhets-

agenda som bidrar till att Proact förblir ett företag som skapar 

långsiktigt värde. 

Strukturen för vårt hållbarhetsarbete 
Riktlinjer för hållbarhetsarbetet fastställs av styrelsen. VD har det 

 yttersta ansvaret för att framgångsrikt implementera hållbarhets-

strategin. Koncernledningen ansvarar för framtagande av strategi 

och uppföljning av resultatet av koncernens hållbarhetsarbete. En 

medlem i koncernledningen är ansvarig för hållbarhetsagendan 

och rapportering av hållbarhetsarbetet sker löpande i koncern-

ledningsmöten. Det dagliga operativa ansvaret ligger hos respektive 

affärsenhet och den gemensamma leveransorganisationen med stöd 

av expertisfunktionerna Legal, People & Culture, Portfolio & Techno-

logy och Finance. Hållbarhet gällande medarbetare är ett av målen 

för samtliga medlemmar i företagsledningens prestationsbaserade 

årliga bonusprogram. Respektive medlem i företagsledningen kan 

också få individuellt anpassande hållbarhetsmål. 

Intressentengagemang
En öppen dialog med våra intressenter är avgörande för att vi 

framgångsrikt ska kunna identifiera det som är angeläget för våra 

intressenter, globala trender och marknadsförväntningar. Vårt 

intressentengagemang sker både strukturerat genom exempel-

vis investerarträffar och ad hoc samt via surveys såsom kund- och 

medarbetarundersökningar. Att interagera med våra intressenter via 

sociala media har blivit allt viktigare för att förstå våra intressenters 

uppfattningar i de länder där vi är verksamma och på gruppnivå. 

Vår syn på hållbarhet
Proacts perspektiv på hållbarhet är holistiskt och inkluderar både so-

ciala, affärsmässiga och miljömässiga perspektiv. Vi har utifrån dessa 

perspektiv skapat en hållbarhetsagenda med relevanta mål och 

aktiviteter där vi kan påverka och bidra. Det är en sammanvägning av 

viktiga områden för intressenter och de områden som Proact anser 

avgörande för hållbarhetsarbetet. Den sociala agendan innehåller 

flera avgörande aktiviteter för våra medarbetare, liksom den affärs-

mässiga agendan inkluderar aktiviteter för kunder och leverantörer. 

Proact har ingen tillverkning men inom miljöområdet är Proacts 

kvalitativa arbetsprocesser, minskad energiåtgång och hantering av 

material prioriterat. 

FNs Sustainable Development Goals
Proact bekräftar vikten av FN:s Sustainable Development Goals 

(SDGs) som en gemensam global ambition att skydda vår planet och 

skapa välstånd för alla. Som företag har vi en stor påverkan genom 

att anpassa vårt sätt att arbeta för att möta behoven av morgon-

dagens generationer. I vår hållbarhetsagenda har vi integrerat de 

SDG:er där vi ser att vår verksamhet kan bidra.

Medarbetare Affärsetik

Kunder och 
leveranser

Leverantörer

Arbetsprocesser Energi och 
material

Social  
agenda

Miljömässig  
agenda

Affärsmässig  
agenda
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Social agenda 
Medarbetare
Vi tror på framgång genom våra människor. 

Vår transformation från att ses som ett 

produktbolag till ett bredare tjänsteföretag 

kräver att vi underhåller och utvecklar kom-

petens och färdigheter hos våra medarbe-

tare. Vi är baserade på olika platser så ut-

maningarna och möjligheterna kan se olika 

ut. Till exempel har vi på vissa platser brist 

på viss kompetens, på andra platser förbere-

der vi oss för ett generationsskifte. Vi måste 

hantera dessa utmaningar och möjligheter 

ansvarsfullt, och tillsammans med frågor om 

hälsa och välmående, kräver de systematisk 

planering och ett starkt ledarskap. 

Proacts medarbetarstrategi leder vår 

ambition att skapa ett företag som realiserar 

våra affärsplaner genom en kultur som upp-

visar högt engagemang, professionalism, 

konstant lärande, öppenhet och inkludering. 

En arbetsplats som människor strävar efter 

att få komma till. Nyckelområden inom 

vår medarbetarstrategi är en stark kultur, 

ledarutveckling, talang och performance 

management samt arbetsgivarevarumärke 

och rekrytering. 

Ledarskap är en topprioritet för oss då 

vi anser att detta är den starkaste drivkraf-

ten för vår framgång och en stark kultur. 

Under året undersöktes för första gången 

ett Leader ship Index via medarbetarunder-

sökningen. Proacts Leadership Index blev 

80, vilket är högre än generell benchmark 

som inkluderade samtliga branscher där 

utfallet var 77, och på samma nivå som spe-

cifikt branschbenchmark (IT, Technology and 

Innovation). Proacts medarbetarundersök-

ning ger också Team Efficiency Index, som 

mäter teameffektivitet, och Engagement 

Index, som mäter graden av energi och upp-

levelsen av tydlighet. Resultatet för Proact 

för dessa båda index var 80 respektive 82, 

vilket är högre än både det generella som 

var 75 respektive 79 och branschspecifikt 

benchmark som var 77 respektive 80. 

Vi anser även att Diversity & Inclusion är 

en nyckel för att driva innovation och stärka 

konkurrenskraften. Medarbetare med en 

mångfald av bakgrunder, perspektiv och 

erfarenheter gör företaget mer robust. 

Proact ska erbjuda lika möjligheter till 

anställning, utveckling, ersättning och alla 

andra medarbetarrelaterade processer och 

arbetssätt utan diskriminering på grund av 

etnicitet, hudfärg, kön, könsidentitet, sexuell 

läggning, civilstånd, graviditet, föräldraskap, 

religion, politiska åsikter, nationalitet, etnisk 

bakgrund, socialt ursprung, social status, till-

hörighet till ursprungsbefolkning, funktions-

hinder, ålder eller fackligt medlemskap

 Gällande kön är vårt mål att uppnå en 

könsbalans om 70 procent män och 30 

procent kvinnor år 2025 i den totala med-

arbetarstyrkan och på samtliga chefsnivåer. 

Under året har fördelningen inom företags-

ledningen förbättrats från 90 procent 

män/10 procent kvinnor 2019 till 73 procent 

män/27 procent kvinnor 2020. I medarbetar-

styrkan 2020 var fördelningen 81 procent 

män/19 procent kvinnor vilket är en förbätt-

ring från 2019 då fördelningen var 83 procent 

män/17 procent kvinnor. 

Vi är engagerade i att erbjuda en arbets-

plats som ger medarbetarna positiva upp-

levelser både gällande fysisk och mental 

hälsa och välbefinnande. Med god teknik 

har samtliga kunnat arbeta hemifrån under 

året och vi har följt upp välmåendet via två 

särskilda undersökningar med gott resultat. 

Ett annat gott tecken är att vårt resultat på 

Employer Net Promotor Score (e-NPS) i den 

årliga medarbetarmätningen förbättrats från 

2 (2019) till 19 (2020). e-NPS mäter hur villiga 

medarbetare är att rekommendera Proact 

som arbetsgivare till en vän. 

Affärsetik 
Proact är ett internationellt företag som 

har verksamhet i femton länder vilka alla 

har olika lagar, kulturer och traditioner. All 

verksamhet ska bedrivas så att den upp-

fyller gällande lagstiftning, på ett hållbart 

sätt och i överensstämmelse med bolagets 

värderingar ”integrity, committment and 

excellence”. 

Vår Code of Conduct innehållande 13 

viktiga principer som gäller alla våra med-

arbetare och ger vägledning i att göra etiskt 

riktiga affärer, respektera mänskliga- och  

arbetstagarrättigheter, liksom att följa lag-

stiftning inom miljö, anti-korruption, konkur-

rens och anti-diskriminering. 

Andra dokument och policyer som är 

relevanta för vår affärsetik och compliance 

inkluderar: 

•  Company handbook

• Data Privacy Policy

• Finance Policy

• Slavery and Human trafficking statement

• Supplier Code of Conduct

Att följa lagar och förordningar är alltid 

högsta prioritet för oss men i en föränderlig 

värld menar vi att anta ett bredare per-

spektiv på compliance är lika viktigt. Vår 

 Company handbook inkluderar riktlinjer för 

rekrytering och befordran som bildar en 

viktig bas för vår ambition gällande mång-

fald och inkludering. Personer med samma 

kvalifikationer ska ges samma anställnings-

villkor och möjligheter utan urskiljning eller 

diskriminering på grund av ålder, etnicitet, 

religion, kön eller funktionshinder. Vår  

senaste medarbetar undersökning visade  

att våra medarbetare inte upplever diskrimi-

nering. 

Proact har en visselblåsar-policy som 

ger alla medarbetare information om hur 

misstänkta avvikelser från bolagets upp-



8 Proact Hållbarhetsrapport 2020

förandekod ska rapporteras. Alla Proacts 

medarbetare ska ofördröjligen rapportera 

alla kända brott mot uppförandekoden eller 

eventuella farhågor de har rörande över-

trädelser, på det sätt som anges i policyn. 

Sådana rapporter och farhågor kommer 

skyndsamt att undersökas ingående. Proact 

kommer att skydda alla som i god tro rap-

porterar om sådana farhågor från alla former 

av repressalier. Visselblåsar-policyn är en 

del av vår Code of Conduct vilken kommuni-

ceras till alla medarbetare.

Under året har ett visselblåsarärende 

hanterats enligt företagets rutiner. 

Hur vi arbetar 
För att undersöka efterlevnad och eventu-

ella missförhållanden har vi en Compliance-

funktion under vårt Legal team, ledd av vår 

General Counsel där också CFO och VP 

People & Culture ingår. Vår Compliance-

funktion genomför kvartalsvisa revisioner 

som sammanställs och presenteras för VD 

med förslag på åtgärder. Förekommande 

överträdelser är främst gällande ”Contract 

playbook rules” där kontrakt inte har följt den 

interna processen för hur de ska skrivas eller 

godkännas. 

Under året har utbildning i Code of 

Conduct och vår Company handbook med 

samtliga policyer erbjudits våra cirka 130 

ledare med personalansvar. Ledarna har 

skrivit under att de har deltagit och förstått 

innehållet. Vi har också arbetat med en pro-

cess för att nytillträdda ledare automatiskt 

ska få tillgång till och kunna tillgodogöra sig 

denna utbildning. 

Nya medarbetare tar del av Code of 

 Conduct och Company handbook som en 

del av sin introduktion lokalt. 

Affärsmässig agenda 
Kunder och leveranser
Vi har en lång historia av att ha långa 

och nära relationer med våra kunder. 

Våra kunder återfinns inom alla sektorer i 

samhället; företag, hälsovård, utbildnings-

väsende, myndigheter och stat. Deras behov 

är nyckel element i hur vi utvecklar våra 

produkter, tjänster och processer – både 

genom systematisk feedback och utbyte av 

expertis gällande olika hållbarhetsfrågor. 

Kärnan i vår verksamhet är att hitta effektiva, 

säkra och hållbara lösningar till våra kunder, 

ofta gällande stora mängder information. 

Kvaliteten gällande informationssäkerhet 

är bland det viktigast för våra kunder och 

en av våra största risker. Sedan 2013 är vi 

ISO-certifierade i ett flertal av våra länder. 

ISO27001, kvalitetsledningssystem för in-

formationssäkerhet, är i detta sammanhang 

av största vikt för oss att leverera i enlig-

het med och bibehålla. Kvalitetslednings-

systemen är landspecifika och kräver årliga 

uppdateringar och revisioner.

För att hantera det förtroende som våra 

kunder givit oss levereras tjänsterna enligt 

fastställda standarder såsom ”ITIL Service 

Management”, vilket omfattar ett flertal 

processer för att leverera kostnadseffektiva 

IT-tjänster med utgångspunkt från kundens 

verksamhet. 

Proacts Code of Conduct utgör också 

ramverket för medarbetare att agera profes-

sionellt gentemot våra kunder och göra 

ansvarsfulla affärer. Etiska bedömningar och 

ställningstagande kring vilka affärer vi vill 

medverka i hanteras vid affärsområdenas 

kvartalsvisa avstämningar med VD. 

Leverantörer
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. Våra leverantörer är vanligen också 

stora företag som har utarbetat omfattande 

program gällande hållbart och ansvarsfullt 

företagande och vi utvecklar långsiktiga 

partnerskap. Samtliga våra leverantörer 

genomgår en godkännandeprocess där 

såväl produktsäkerhet som företagsansvar 

utvärderas. I år har vi inom ramen för vendor 

management utvecklat ett omfattande 

frågebatteri för att få en tydlig förståelse 

av våra leverantörers standarder inom 

hållbarhet. Antagningsprocessen finns även 

dokumenterad i Company handbook som 

är ett viktigt styrinstrument för vår verksam-

het. Vi genomför också återkommande 

uppföljningar och genomgångar. Syftet är 

att säkerställa att internationella principer 

kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö 

och korruption efterlevs. 

Miljömässig agenda
Arbetsprocesser
Som ett teknikbolag utan egen tillverkning, 

eller omfattande logistik, ligger Proacts 

största bidrag till en miljömässigt hållbar 

utveckling i kvalitativa, resurssnåla och 

hållbara arbetsprocesser och en minskad 

energiåtgång liksom hantering av material.

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. Bo-

lagen i de länder där Proact har omfattande 

verksamhet är i de flesta fall certifierade 

enligt ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (miljö) och 

ISO27001 (data säkerhet), men även bolagen 

i de länder där verksamheten är av mindre 

omfattning är certifierade enligt något av de 

vanligaste ISO-systemen. 
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Område Mål för 2020 Utfall

Code of conduct Utbildning av samtliga chefer ✓

Ledarskap Påbörja mätning och benchmark av ledarindex  

i ny modell för medarbetar undersökning
✓

e-NPS
(nöjd medarbetar index)

Öka från 2 till 7 19 ✓

Mångfald Öka andelen kvinnor till 30 procent  

på alla nivåer fram till 2025 19

Kunder Regelbunden genomgång av kundstruktur och pågående  

uppdrag enligt ett strukturerat formulär

Påbörja mätning och benchmark i kundundersökningar

Regelbunden  

genomgång ✓
Kundundersökningar 

2021

Leverantörer Inleda arbetet med att fråga leverantörer om deras  

hållbarhet enligt ett strukturerat formulär
✓

Arbetsprocesser Behålla befintliga certifieringar vid årliga revisioner ✓

Energi/datahallar Minska med två datahallar och utvärdera grön  

datahallsstrategi
Minskat med två ✓
Datahallsstrategi 
2021
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Energi och material
Gällande energiåtgång arbetar vi i enlig-

het med framtagen plan med att reducera 

antalet datahallar i koncernen. Tack vare 

nyttjande av färre datahallar kommer 

förbrukningen av el, värme och kyla att 

minskas. Förra året hade antalet datahallar 

bibehållits med anledning av företagsför-

värv. I år har datahallar reducerats med två. 

En tydlig målsättning är också att fortsätta 

styra om mot förnyelsebar energi samt att 

öka effektivitetsnyttjandet i de kvarvarande 

datahallarna. Sammantaget minskar dessa 

insatser bland annat den negativa miljö-

påverkan. Under 2021 avser vi att utvärdera 

kort- och långsiktiga fördelar, kostnader och 

eventuella förseningar vid en miljöcertifierad 

datahallsstrategi. 

Cirkulär ekonomi är en förutsättning för en 

hållbar utveckling. Genom framtagna meto-

der och processer säkerställs att biologiskt 

material komposteras, att uttjänt elektronik 

i största möjliga utsträckning återanvänds 

och att papper och emballage återvinns på 

ett korrekt sätt inom samtliga Proacts verk-

samheter. Vår strävan är att alltid använda 

begränsade resurser på ett effektivt sätt för 

att förhindra eller minska eventuella skad-

liga effekter på miljön till följd av vår verk-

samhet. Detta omfattar att främja  system för 

återvinning och återanvändning av material 

liksom vårt arbete med att förhindra arbets-

relaterade skador och sjukdomar. 

Proact följer gällande lagar och regler 

rörande avyttring av elektronisk utrustning.
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Vår mest värdefulla tillgång

Med vår vision och strategi med förflytt-

ning och utveckling av vårt kunderbjudande 

liksom ökad tillväxt organiskt och via förvärv 

är medarbetarna, deras engagemang och 

utveckling än mer centrala. 

Ett antal fokusområden ser vi som särskilt 

viktiga att fortsatt vidareutveckla de kom-

mande åren. 

Ledarskap
I en ständigt förändrad värld handlar ledar-

skap om att skapa hållbara resultat genom 

att utveckla såväl affären som medarbe-

tarna. Ledarskapet inom Proact är en nyckel 

för att vara fortsatt kund- och medarbetar-

nära 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. 

Ledar- och successionsplanering för samt-

liga landsledningar har genomförts under 

slutet av 2020 för andra året liksom vårt 

andra LTI program för högsta ledning och 

nyckelpersoner implementerades.

Utveckling av våra ledare sker via ledar-

utbildning inom ramen för den egna utbild-

ningsverksamheten Proact Academy eller 

via andra initiativ. Ett utvecklingsprogram 

för cirka 50 av Proacts chefer har utformats i 

slutet av 2020. Programmet kommer inledas 

i början av 2021 och omfattar ett flertal 

moduler. Syftet är att öka kompetensen i att 

leda förändring, stärka Proacts chefer liksom 

kultur och ledarnätverk. 

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 att hitta lösningar för våra kunder 

i spännande projekt är en av de mest vitala 

delarna som gör Proact till en attraktiv 

arbetsgivare. 

Under 2020 anställde vi drygt 100 nya 

medarbetare och välkomnade ungefär 

50 medarbetare via förvärv. Vi blir allt 

mer medvetna i att långsiktigt stärka vårt 

varumärke både internt och externt. För att 

stärka varumärket externt marknadsförs 

Proact via deltagande på mässor inom 

branschen, digitala kampanjer och besök på 

universitet och högskolor. I arbetet med ny 

hemsida har vi lagt tid att bättre spegla vår 

kultur där vi kommunicerar att det behövs 

en mångfald av talanger som bidrar till olika 

infallsvinklar och innovationskraft för att lösa 

morgondagens utmaningar. Vi är stolta över 

våra värderingar och inkluderande företags-

kultur och vill också visa upp den. Rekryte-

ringsprocessen ägs av varje chef med stöd 

av HR och säkerställer god kandidatupp-

levelse och val av kandidater som matchar 

vår kultur. 

Talangutveckling
Lärande är inte en möjlighet utan en för-

utsättning för att Proact ska kunna erbjuda 

våra kunder flexibla lösningar. Till stor del 

sker medarbetarnas lärande i det dagliga 

arbetet tillsammans med kollegor och kun-

der. Vi ska erbjuda utvecklande roller och 

arbetsuppgifter där alla upplever att de ut-

manas och bidrar till Proacts kund lösningar 

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 utbildning och träning och har 

flera undergrupper:

• Sales Academy 

• Portfolio Academy 

• Vendor Academy 

• Marketing Academy 

Under året har plattformen byggts för att 

hantera även inspelat material och inne-

hållet utökats med 60 nya sessioner att ta 

del av ”on demand”. 

En viktig faktor för ökad motivation och 

engagemang är samtal mellan medarbetare 

och chef kring utveckling och prestation. 

Årliga utvecklingssamtal säkerställer att 

medarbetarna erbjuds dialog och planer för 

utveckling. Under 2020 deltog 82 procent 

(73) medarbetare i utvecklingssamtal. 

Kultur och arbetsmiljö
Proact’s värderingar stödjer vår vision och 

bildar basen för vår kultur och introduktion 

av nya medarbetare. De ger vägledning 

liksom de utgör en ledstjärna att ständigt 

sträva emot i våra samarbeten med kunder 

och inom Proact. 

Vi mäter årligen medarbetarengagemang 

för att ge alla medarbetare möjlighet att 

göra sin röst hörd i hur vi gemensamt kan 

förbättra Proact. I år infördes en ny transpa-

rent undersökningsprocess där både ledare 

och medarbetare kan ta del av resultatet via 

en portal. Årets undersökning besvarades av 

79 procent av de inbjudna vilket är en ökning 

från tidigare år. Proact får ett högt betyg som 

rekommenderad arbetsplats vilket gör att 

Åldersstruktur
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Fördelning per funktion
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Integrity

Commitment

Excellence

vårt Employer Net Promotor Score (e-NPS) 

har stigit till 19 (2020) från 2 (2019) vilket är 

det bästa resultatet i företagets historia. 

Index för teameffektivitet, engagemang och 

ledarskap är för Proact högre än det bench-

mark som inkluderar samtliga branscher. 

Undersökningen är ett värdefullt 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 

bolaget. Chefer presenterar resultat och rap-

porterar aktivitetsplaner för sina respektive 

ansvarsområden. Vi är hängivna i att skapa 

en arbetsmiljö där alla känner sig respekte-

rade, uppskattade och kan göra sitt bästa.

För att vara en attraktiv arbetsgivare 

behöver vi säkerställa en god och säker 

arbetsmiljö för våra medarbetare. Även för 

kunder och andra intressenter är det viktigt 

då en god arbetsmiljö för Proacts med-

arbetare säkrar långsiktiga resultat. Med 

anledning av Covid-19 har vi även gjort två 

medarbetar undersökningar med hänsyn till 

den situation medarbetare har med största 

delen hemarbete. Vi undersökte medarbe-

tares upplevelse av information, företagets 

rikt linjer, kommunikation med kollegor och 

chef, arbetsuppgifter, arbetsutrustning/

teknik, oro och vad som kan förbättras. 

 Resultaten av undersökningarna har varit 

gott, övergången till hemarbete har fungerat 

över förväntan för de flesta, och resulta-

ten har varit lika över tid. Vi har genom 

bland annat ökad informationsgivning och 

ekonomiskt stöd till alla medarbetare för att 

förbättra hemarbetsplatsen lyssnat till de 

förslag till förbättringar som framkommit. 

Gällande hälsa så omfattas alla med-

arbetare i Sverige av företagshälsovård, där 

det ingår regelbundna hälsoundersökningar, 

arbetslivsinriktad rehabilitering och stöd. 

Proact i andra länder har lokala rutiner för 

företagshälsovård. Proact i Sverige erbjuder 

utöver det varje medarbetare ett frisk-

vårdsbidrag, hälsofrämjande aktiviteter och 

sjukvårdsförsäkring.

•  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.

•  Utgör grunden för samtliga våra 

relationer.

•  Vi formulerar tydliga mål och har det 

bästa i fokus för våra kunder. 

•  Vi säkerställer högsta möjliga service-

nivå i de projekt som vi genomför. 

•  Vi delar med oss av vår kunskap, 

erfarenhet och vårt engagemang. 

•  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.

Proacts värdegrund

Nyckeltal 2020 2019
Antal anställda vid årets slut 1 022 1 016
Andel kvinnor, % 19 17
Medelantal helårsanställda 973 834
Employee Net Promoter Score (skala –100 till +100 ) 19 2




