
Det hållbara företagandet
– vikten av ett lokalproducerat samhällsansvar

maria.hernroth@peab.se @mariahernroth på twitter

Podcast Heja Framtiden (avsnitt 68) mest om hållbarhet

Podcast Moderna kompetenser (avsnitt 79) mest om skolan
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Vad våra intressenter kräver av oss

Peabs bidrag till hållbar utveckling

Vikten av att investera i människor…..

…. och det gemensamma samhällsansvaret

Tänkte prata om:

Maila din input till maria.hernroth@peab.se

mailto:maria.hernroth@peab.se


Allt började med två bröder…..
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Vår vision

60 år senare är Peab Sveriges största                               

byggföretag - men fortfarande lika lokala.

Att bygga framtidens hållbara samhälle 

genom engagemang och ständig utveckling.



Vi jobbar lokalt men 

det börjar globalt.

Vi baserar vårt hållbara 

arbete på Agenda 2030 

och FN:s globala mål.

Vi stödjer FN:s

Clobal Compact.



Våra intressenter 

visar vägen

…och vilka är 

det då?



• Kraven har ökat och förändrats

• Självskattningar, revisioner och kontroll

• Risk  - medvetenhet och hantering

• Starkt klimatfokus men minst lika viktigt med

- Mänskliga rättigheter

- Jämställdhet, mångfald och likabehandling

- En hållbar leverantörskedja

- Etik och anti-korruption

- Arbetsmiljö och säkerhet

- Socialt ansvar i  lokalsamhället

Kunder, banker och investerare 

kräver mer av oss än någonsin



Medarbetarna - vår kanske viktigaste 

intressentgrupp

Vad 

kännetecknar 

en hållbar 

arbetsplats?



Peabs definition 

av hållbarhet
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Så vad gör vi då?
Några exempel med fokus 

på nytta för människan….



Lokalproducerad hållbarhet 

betyder att alla bidrar där de är
Därför utbildar vi 15.000 medarbetare i:

• Våra kärnvärden och vår uppförandekod

• Mångfald och likabehandling

• Etik och anti-korruption

• Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

• Miljöfrågor



Peabskolan
Solna, Göteborg och Malmö

1000 elever - 70 % fått ett jobb

Vikten av en andra chans

Näta steg: vuxenutbildning

.



Integration

2015 – Krisen blev en möjlighet

100 (+) nyanlända vuxna

100 (+) nyanlända unga 



Peab Life

Lokala samhällsbyggarprojekt 

+ 

sponsring av det lokala föreningslivet

=

unika möjligheter för unga

att utvecklas på lika villkor



2030
ska vi ha fasat ut miljö-

och hälsofarliga ämnen

2040
ska vi ha en 100 

procent materialeffektiv 

verksamhet

2045
ska vi vara 

klimatneutrala

…och hur gör vi detta konkret 

för alla, här och nu i den lokala 

verksamheten….?
Miljö – vi kan och vi måste göra skillnad



Hållbarhet för människa och miljö bygger 

såklart goda affärer.

Allt vi gör, bygger och anlägger ska ske                      

under etiskt hållbara förhållanden.

Vi vägleds av uppförandekod och kärnvärden.

Vi utbildar alla i etik och anti-korruption.

Vi har ett Etiskt råd och en 

visselblåsarfunktion. 

Vi utvecklar branschen genom att samverka 

för säkerhet, mångfald och sund konkurrens. 
Affär
Vi jobbar hållbart för att få branschens 

nöjdaste kunder.



Ingen bygger ett samhälle själv.

För att möta dagens utmaningar måste 

vi samverka på nya sätt.

Diskutera: kan vi genom nya 

samarbetsformer skapa ett konkret 

projekt som skapar nya/fler möjligheter 

för unga i vårt eget lokalsamhälle?

Nyckelord: 

engagemang, enkelhet, nytta, närtid

Till sist, 

min utmaning till er:



ASTA ZERO

Hällered

Tusen tack för att jag fick komma hit!


