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Vårt samhälle är fullt av utmaningar som ställer krav på förändring och nya lösningar. 
Därför finns PE. Tillsammans med våra kunder planerar och formar vi hållbara  
byggnader och samhällen. Idag är vi ett av Sveriges ledande konsultföretag med 
fokus på byggnader och dess närmiljö.

Vilja att förnya
Vår vision har varit tydlig sedan start: att förnya samhället 
genom innovativa och hållbara lösningar. Vi vill utmana 
och utveckla branschen med smarta helhetslösningar 
och tjänster. Det vi gör ska fungera nu och för kommande 

generationer.

En stolt historia
PE grundades 2006 men vår historia sträcker sig tillbaka 
till 1950-talet. Förvärv har varit avgörande för vår snabba 
tillväxt och de företag som vi fått glädjen att ta in i PE har 
varit några av branschens mest kompetensstarka. Vi finns 
idag i hela landet, är experter på vår lokala marknad och 
arbetar nära våra kunder.

Vår affärsidé 
Genom att arbeta tillsammans i starka team skapar vi 
värde – inte bara för våra kunder, utan också för samhället 
i stort. Grunden är en stark tro på varje medarbetares 
personliga drivkraft. Tillsammans levererar vi kvalificerade 
konsulttjänster och lösningar i och omkring byggnader  
av alla slag.

Experter på byggnader 
—

Därför finns vi

Helena Hed, VD

Tillsammans med våra kunder formar  
vi ett samhälle där vi själva vill leva  
och utvecklas. Vi förnyar samhället genom 

innovativa och hållbara lösningar

Vision

Korta fakta om PE Teknik & Arkitektur
Grundades: 2006
VD: Helena Hed
Antal medarbetare: cirka 900 
Kompetensområden: kvalificerade  
konsulttjänster i och omkring byggnader
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Det tror vi på

Värderingar

Vi känner  

Engagemang
Vi drivs av  

Entreprenörskap
Vi tar 

Ansvar

Det tror vi på

Det som driver oss framåt är viljan att förnya och förbättra. Det drivet och  
engagemanget attraherar inte bara kunder utan också de bästa medarbetarna. 
Våra tre värderingar är grunden för vår kultur och vår verksamhet.

Vi driver en positiv och  
hållbar utveckling
—

Ansvar 
Våra kunder ger oss sitt förtroende när de anlitar oss och 
vi känner ett stort ansvar för det vi levererar. Vi är tydliga 
med våra åtaganden, vi agerar proaktivt och vi  
kommunicerar öppet och rakt. Som individer tar vi ansvar 
för varandra och som samhällsbyggare bidrar vi till en 
positiv och hållbar utveckling.

Engagemang
Vi använder vår kunskap och erfarenhet till att hitta  
smarta och hållbara lösningar i våra uppdrag. Vi motiveras 
av att bidra till en positiv utveckling och av att själva 
utvecklas. Vi får energi av att jobba som ett team med 
många olika perspektiv och ser det som en förutsättning 
att lyckas som konsult och samhällsbyggare. 

Entreprenörskap
Vårt entreprenörskap grundar sig i hur vi tar oss an ett 
projekt och i förmågan att se affärsperspektivet i nya 
lösningar. Vi utgår från våra kunders förutsättningar, 
behov och möjligheter. Vi är en tillförlitlig partner som 
vågar utmana, tänka kreativt och som alltid strävar efter 

att skapa högsta möjliga kundvärde.

Vi är proaktiva, har viljan att förnya  
och drivs av att göra verklig skillnad. 
Det betyder att vi inte bara följer 
utvecklingen. Istället är vi med och 
driver den.
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Relation  
Nyfikenhet  
Proaktivitet

Kundvärde 
Kvalitet 

Rådgivare

Tid
Resurs 

Lönsamhet

Utveckling
Ledarskap

Tillsammans

Kund Uppdrag

EkonomiMedarbetare

Team PE

Vår kultur och vårt ansvar blir som mest tydligt i 

vår roll som konsulter. Oavsett roll och erfarenhet 

är kunden, uppdraget, dina kollegor och vårt 

resultat helt avgörande. Det är bara genom

en balans av dessa dimensioner vi kan nå 

våra mål på ett hållbart sätt. Vi jobbar 

dagligen med dessa fyra aspekter, lär 

av varandra och våra kunder för att

hitta rätt balans och utveckla 

vår roll som konsult.

Affärer med människan i fokus 
—
För att kunna göra skillnad för samhället, våra kunder och oss själva sätter vi alltid 
människan i fokus. Med den logiken skapar vi högsta möjliga värde utifrån de fyra 
aspekterna; kund, uppdrag, ekonomi och medarbetare.

Så gör vi affärer

Hållbara affärer bygger på långsiktiga 
relationer. Därför arbetar vi i starka 
team tillsammans med våra kunder.
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Vi är experter på byggnader
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Hållbarhet i fokus

Den viktigaste insatsen för ett mer  
hållbart samhälle gör vi tillsammans 
med våra kunder.

Arbete som gör skillnad 
—
Som ingenjörer, arkitekter och specialister har vi en stor möjlighet att forma ett mer 
hållbart samhälle. Den största skillnaden gör vi i våra uppdrag tillsammans med 
våra kunder och vi ska såklart även leva som vi lär.

Störst skillnad i våra uppdrag
I vår roll som rådgivare och kunskapspartner är målet 
att tillsammans med våra kunder göra nödvändiga 
omställningar mot ett mer hållbart och cirkulärt samhälle. 
Varje år hjälper vi över 4 000 kunder att göra mer hållbara 
val i sammanlagt drygt 13 000 uppdrag. Det är i våra 
kunduppdrag som vi gör störst skillnad och det är i dem 
som vi bidrar till vår vision om att förnya vårt samhälle 
genom innovativa och hållbara lösningar.

I samverkan med andra
Vi kan och vill bidra till att bygga ett hållbart samhälle. 
I samverkan med andra tar vi ansvar för framtiden 
genom att bidra med innovation, diskussion och hållbara 
lösningar som direkt kan kopplas till vår strategiska 

plattform.

Vårt eget bidrag
Vi ser värdet av att arbeta långsiktigt med hållbarhet i vår 
verksamhet och strävar alltid efter ständiga förbättringar. 
Därför arbetar vi med hållbarhet i vår interna verksamhet 
genom att minska koldioxidutsläpp från tjänsteresor, 
öka trivseln på arbetsplatsen och uppnå en jämnare 
könsfördelning bland ledare och medarbetare. Vi har ett 
övergripande mål om att bli klimatneutrala 2030 i vår 
egen verksamhet och 2045 i hela värdekedjan - i linje 
med Parisavtalet.
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Smart samverkan skapar 
unik samhällsnytta 
—
Vi söker ständigt smarta sätt att samverka med våra kunder, samarbetspartners och 
med varandra. Vårt förhållningssätt beskriver hur vi tillsammans ska arbeta för att 
hitta de bästa lösningarna.

Smart samverkan
Team med mångfald i form av kompetens och bakgrund 
ger de bästa resultaten. Vi söker aktivt samverkan med 
alla parter i våra uppdrag för att nå våra gemensamma 
mål. Vi tror på en smart samverkan där transparent  
kommunikation och digitala samverkansverktyg gör 

verklig skillnad.

Vi är ständigt lärande
Det vi gör bra idag kan vi göra bättre imorgon. Vi  
är en lärande organisation som söker efter ständiga  
förbättringar. Vi delar vår kunskap med varandra och 
jobbar med smarta digitala verktyg för att hela tiden 
utveckla vårt sätt att arbeta. 

Vår utveckling

Vi utmanar varandra och våra 
kunder att tänka bredare och 
ibland annorlunda. Det utvecklar 
vår kunskap och kompetens – och 
i förlängningen hur vi tillsammans 
skapar värde för samhället.
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Bästa arbetsplatsen
Varje medarbetares utveckling är avgörande för oss – 
både på ett personligt och professionellt plan. Genom en 
stark kultur, ett lyhört ledarskap, ett proaktivt medarbetar-
skap och en kreativ arbetsmiljö attraherar och utvecklar 

vi varandra.

Högst kundvärde
Vår verksamhet är uppbyggd av starka lokala team som 
kan sin marknad och våra kunder möts av specialister 
med lokal förankring. Vi är kundens rådgivare från idé till 
färdigt resultat och samverkar mellan olika kompetenser  
för att skapa högsta möjliga kundvärde i våra uppdrag.

Lönsam tillväxt
En hållbar verksamhet bygger på en god lönsamhet 
och en stadig tillväxt. Det möjliggör investeringar i vår 
egen utveckling såväl som möjlighet att långsiktigt 
skapa värde åt våra kunder. I slutändan handlar det om 
en ökad förmåga att vara med och bidra till en positiv 
samhällsutveckling.

Våra kunder möts av starka team som har det stora företagets resurser och 
kompetens i ryggen. Våra tre affärsstrategier är tätt sammanflätade och stakar ut 
vår gemensamma väg framåt och vägleder oss i vårt arbete mot mål och vision.

Kundnära team är  
nyckeln till framgång
—

En god lönsamhet möjliggör satsningar 
i vår egen utveckling – något som även 
gynnar våra kunder.

Långsiktiga strategier

Affärsstrategier

Bästa 
arbetsplatsen

Högst
kundvärde

Lönsam 
tillväxt
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PE Teknik & Arkitektur är ett av Sveriges främsta konsultföretag med fokus på byggnader och 

dess närmiljö. Som samhällsbyggare skapar vi innovativa och hållbara lösningar som bidrar till 

att utveckla och förnya samhället. Vi finns i hela landet och omsätter årligen över en miljard 

kronor. PE grundades 2006 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på pe.se.


