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Vi är Saferoad 
 
Livet på vägen är en stor del av våra liv och utan att veta om det är vi omgivna av 
trafiksäkerhetslösningar och där ligger Saferoad i framkant. Nästa gång du sätter dig i bilen 
och kör ut i trafiken. Ta en titt runtomkring. Saferoads produkter och trafiklösningar finns 
överallt och bidrar till ett säkrare liv på vägen. Vårt mål är att du ska komma fram säkert, 
oavsett om du kör bil, cyklar eller går. Have a safe journey! 
 
Om Saferoad Sverige AB 
Saferoad Sverige har en stark regional närvaro i hela Sverige och erbjuder ett unikt utbud av 
trafiksäkerhetsprodukter och lösningar. Vi jobbar med allt från produktförsäljning och lokalt 
utförda tjänster till stora integrerade projekt. Vårt huvudkontor hittar du i Köping.  

Samtliga anställda omfattas av kollektivavtal anslutna till arbetsgivarorganisationerna 
Teknikarbetsgivarna, Sveriges Byggindustrier samt Byggnadsämnesförbundet. 

Saferoad Sverige har 383 anställda varav 302 män och 81 är kvinnor. 

Fördelningen mellan kvinnor och män i ledningsgrupp och styrelse är för närvarande 100 % 
män, 0 % kvinnor. 

Vi delar in vår verksamhet i fyra affärsområden: skylt och teknik, belysning, räcke och TA, 
vakt och montage. Varje affärsområde ska ta hand om och utveckla respektive 
produktområde och se till att de produkter (vara eller tjänst) vi har i sortimentet håller de krav 
marknaden efterfrågar.  

• Affärsområde skylt och teknik består i stora delar av gamla Traffic-sortimentet: 
vägmärken och skyltar, uppsättningsmaterial, fundament, uthyrning, utbildning, 
tjänster samt avstängning. Teknikdelen syftar till digitala skyltar och tavlor som 
används både permanent och temporärt och trafiksignaler med mera. bullerskärmar 
samt betongbarriären DELTABLOC. 

• Affärsområde belysning består av Vägbelysnings produkter och innefattar utveckling 
och konstruktion av bärare för skyltar så som skyltstolpar och portaler och bärare för 
belysning som master och stolpar. Även större konstruktioner som 
kommunikationsmaster. Vi utför entreprenader inom vägbelysning, sportbelysning -
allt från en mindre bollplan till internationell arenabelysning och när det gäller 
skyltning kan det vara med konventionella reflexskyltar till dagens digitala LED-
skyltar såsom informationsskyltar kring större vägar.  

• Affärsområde räcke innefattar Birstas produkter: väg- och broräcken, gång och 
cykelbaneräcken, parkeringsräcken. Vi tillhandahåller även kringtjänster för dessa 
produkter, som montering, projektledning med mera.  

• Affärsområde TA, vakt och montage innefattar precis som det låter vår verksamhet 
kring trafikanordningsplaner (TA-plan), vakter och montage. Gällande montage kan vi 
hjälpa till med skyltmontage, räckesmontage och belysningsmontage. Våra vakter är 
alla godkända och utbildade enligt Trafikverkets kravkurser. 
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Saferoad group 
 
Saferoad Sverige AB hör till koncernen Saferoad Group som ägs av FSN Capital. Som har 
sina rötter i nordvästra delen av Norge där verksamheten startade redan 1947. Idag finns 
koncernen i mer än 13 länder i Europa och har över 2 100 anställda. Saferoad har en 
omfattande produktportfölj inom trafiksäkerhet och väginfrastruktur. Huvudkontoret för 
Saferoad Group är lokaliserat i Oslo. 

 

Organisation och styrning  

Saferoad Sverige AB:s styrelse har det övergripande ansvaret för Saferoad Sveriges 
hållbarhetsagenda. Jörn Jönsson, VD har det operativa ansvaret och arbetet samordnas av 
projektgrupp hållbarhet som rapporterar till VD. Samtliga verksamheter inom Saferoad 
Sverige omfattas av hållbarhetsredovisningen. Projektledare tillika kontaktperson för denna 
hållbarhetsredovisning är Viveka Andersson. 
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VD-ordet 
 

Världen är föränderlig och aldrig har förändringarna haft så många ansikten. Pandemin har 
ändrat vårt beteende och tvingat oss till att förändra våra vanor! Vi på Saferoad har fått vara 
kreativa och hitta lösningar för att fortsätta ha kontakten med våra kunder och kollegor och 
kunna leverera produkter och i projekt 

 Saferoad vill vi ta ett bredare ansvar för att bidra till en hållbarare utveckling av det samhälle 
vi verkar i lokalt som globalt. Hållbarhet för oss innebär att vi i hela vår värdekedja verkar för 
ett ansvarsfullt företagande som främjar mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor, 
miljöhänsyn och anti-korruption. 

Vi möter en stramare marknad och ännu hårdare konkurrens och de frågor vi ställer oss är 
hur vi kan vidareutveckla företaget, öka försäljningen och attrahera, utveckla och behålla 
våra anställda på ett hållbart sätt. Med tydliga roller för chefer och medarbetare anpassade 
för marknaden och företagets mål har vi etablerat en bra grund för vår utveckling. Vi är 
beroende av att våra medarbetare delar företagets värderingar och gemensamma mål.  

Vår hållbarhetsvision ”Vi levererar hållbara lösningar som får alla människor att känna sig 
säkra i trafiken” ser jag som en naturlig utveckling av vår befintliga vision att göra livet på 
vägen säkrare.  

Jörn Jönsson, VD 
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Vi gör livet på vägen säkrare  
 
Saferoads uppdrag är att göra livet på vägen säkrare och vi vill vara den främsta 
trafiksäkerhets- och väg- och infrastrukturs leverantören i Europa.  

Varje dag utvecklar Saferoad produkter och lösningar, skapar moderna lösningar för 
väginfrastruktur, utbildar personal, installerar säkerhetsprodukter och säkrar vägar och 
motorvägar i hela Europa. Alla insatser bidrar till ett säkrare liv på vägen och till att minska 
antalet personer som skadas allvarligt eller dödas i trafikolyckor. Nollvisionen, noll allvarliga 
skador och noll dödsfall i vägtrafiken, är en integrerad del av Saferoad gruppens tankesätt.  

 
Våra värdeord  
 
Saferoad jobbar med gemensamma värdeord i koncernen samt en tydlig uppförandekod för 
att vägleda beteende och bygga upp en stark gruppkultur. Vårt hållbarhetsarbete är nära 
sammankopplat med våra värdeord: Omtanke, Drivkraft och Integritet. Som ett växande 
bolag vill vi ta ett bredare ansvar för att bidra till en hållbar utveckling av det samhälle vi 
verkar i lokalt som globalt. 

OMTANKE  
En vårdande kultur gör ett starkt företag. Vi kan alla bidra genom ödmjukhet, stöd och 
konstruktiv respons. Kollegor på alla nivåer har rätt att bli sedda och hörda. Fritt utbyte av 
åsikter och idéer är avgörande för att vi ska kunna göra det bästa av våra tillgängliga 
resurser.  

DRIVKRAFT  
Entusiasm och drivkraft är avgörande för att nå resultat och framgång. Dessa egenskaper 
bidrar till den nödvändiga kreativitet, mod och vilja det tar att bygga ett vinnande lag och ett 
framstående företag. Drivkraft lockar de mest krävande kunderna och de ljusaste kollegorna. 
Vi behöver dem båda.  

INTEGRITET  
Integritet och trovärdighet förtjänas genom beteende, kompetens och prestation av var och 
en av oss. Vi handskas med människor på ett professionellt sätt, oavsett om de är kunder, 
partners, kollegor eller andra intressenter. 
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Saferoad Sveriges roll i samhället 
 
Genom vårt produkt- och tjänsteutbud bidrar vi till ökad trafiksäkerhet i samhället, alla 
trafikanter ska känna sig säkra och trygga. Genom vårt hållbarhetsarbete bidrar vi aktivt till 
FN:s globala hållbarhetsmål nedan: 
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Saferoad Sverige – en del ett av ett trafiksäkert Sverige  
 

Våra transportsystem och våra sätt att transporteras har varit förhållandevis lika under 
många år, med en stabil utveckling mot bättre vägar och ökat skydd. Nu är förändringarnas 
tid här. Vilket vi påverkas eller kommer att påverkas av på flera sätt. Säkerheten på vägen 
ska försätta öka. Allt fler väljer cykeln och/eller andra klimatanpassade transporter. Elvägar 
byggs och den nya bilen kör mer eller mindre sig själv. Vi ser ett behov av att utveckla våra 
produkter och tjänster i enlighet med de trender som råder 

Utvecklingen av antal omkomna i trafiken har varit positiv under många år, med allt färre 
omkomna. Vi kan dock konstatera med oro att trenden bröts under 2018 då antalet 
omkomna i trafiken steg kraftigt. Orsakerna till att fler omkommit under 2018 bedöms vara 
flera, bland annat minskad efterlevelse av gällande hastighetsbegränsningar. Detta är något 
som vi också märker av, framförallt i samband med vägarbeten där både vår personal och 
andra utsätts för faror. Bristande hänsyn vid vägarbeten kan komma att ställa nya krav på 
den skyddsutrustning som vi tillhandahåller till vägarbeten. Våra produkter som ska hindra 
och/eller mildra konsekvenser av olyckor kommer behöva utvecklas. Med ökade hastigheter 
ökar påfrestningarna och kraven.  

Lågkostnadsprodukter och konkurrens från låglöneländer är en annan faktor som sätter 
press på oss. För att vara konkurrenskraftiga krävs att vi utvecklas och optimerar materialet 
vi använder till våra produkter och över tid minska materialåtgången.  

Cirkulära affärsmodeller blir allt vanligare och även vi strävar efter att ha en så cirkulär 
verksamhet som möjligt. Vi arbetar inte bara med försäljning utan också uthyrning av 
säkerhetsutrustning till vägarbeten. Vi använder återvunnen metall vid tillverkning av 
produkter som trafikmärken och trafikbuffertar. I våra hållbarhetsmål tydliggör vi hur vi vill 
fortsätta utvecklingen av en cirkulär verksamhet.  
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Ett hållbart Saferoad Sverige 
 
Saferoad Sveriges övergripande mål är att ha en lönsamhet om minst 10 procent per år. 
Detta når vi genom att fortsätta utveckla våra affärsområden samt inköp på ett hållbart sätt. 
För att tydliggöra vårt hållbarhetsarbete och säkerställa att det utvecklas kontinuerligt har vi 
tagit fram en hållbarhetsstrategi och denna är vår guide på vägen mot vår hållbarhetsvision 
”Vi levererar hållbara lösningar som gör alla trafikanter säkra i trafiken”.  

 

Hållbarhetsstrategi   
 
Hållbara arbetsförhållanden  
Vi ska bidra till integration av nyanlända och andra i utanförskap genom att erbjuda dem 
tjänster, bland annat som vakter vid trafikarbetsplatser genom internutbildning men även 
inom andra delar av verksamheten.  

Vi arbetar medvetet med att utveckla vår organisation så vi når en jämn fördelning mellan 
män och kvinnor på samtliga befattningar. Vi har och skall ha nolltolerans mot alla typer av 
kränkningar och diskriminering. Inom Saferoad Sverige ska vi alla efterleva den policy vi har 
avseende kränkande behandling och alla eventuella fall skall snarast omhändertas. All 
personal repeterar årligen och skriver under att de har förstått denna policy. Vi verkar för god 
trivsel bland medarbetarna. Uppföljning görs via medarbetarindex.  

Hållbar Miljö- och klimatbelastning  
Vi ska fortsätta att utveckla vår energianvändning vad gäller transporter, vägutrustning och 
produktionsanläggningar så att de i allt högre grad drivs på förnyelsebara bränslen. Vår 
ambition är att i största möjliga mån använda oss av lokala leverantörer i syfte att minska 
transportavstånden.  

Vårt bidrag till samhällsnyttan 

Saferoad Sverige bidrar till samhällsnyttan genom att leverera trafiksäkra och hållbara 
produkter och tjänster så att trafikanter av alla slag får en säker trafikmiljö. Våra 
medarbetare på Vakt & Lots kan efter 3-4 utbildningsdagar i egen regi bli anställningsbara. 
Detta möjliggör för de som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid får en snabb väg in i 
arbetslivet. De flesta stannar hos oss.  

Certifiering enligt ISO standarder 

SRS har under 2020 arbetat mot att vidareutveckla organisationens ledningssystem efter 
fusionen som skedde under 2018 för uppnå certifiering enligt ISO standarderna 9001:2015 
kvalitet och 14001:2015 miljö. Arbetet kommer att fortgå under 2021 mot att uppnå 
certifiering enligt ISO 45001:2018 arbetsmiljö.  
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Våra hållbarhetsmål 
 
Prioriterade mål: 

• Resursanvändning: 
o Öka mängden (mätt i omsättning) av uthyrda produkter – cirkulär affärsmodell 

– produkter används när de behövs – tvättas och repareras – används igen 
av någon annan – uthyrt material 2020 = 40 762 905kr 

• Arbetsmiljö: 
o Hållbara arbetsförhållanden – öka andelen kvinnor bland våra anställda – se 

Årsredovisning 
o Vi mäter sjukfrånvaro och olycksfall (mål noll antal olyckor med frånvaro) med 

mål att sjukfrånvaron (korttidsfrånvaro) ska ligga under 3 %  
o Vi erbjuder möjlighet till arbete för personer som stått utanför 

arbetsmarknaden. Vi har internutbildning för att uppnå kvalifikationskraven 
och anställer de flesta som klarar utbildningen. 

• Emissioner: 
o Minska bolagets miljöbelastning per utförd tjänst – ex över tid minska 

miljöpåverkan per debiterad timme för fordon genom högre miljöklasser, HVO 
drivmedel och elektrifiering. – 2020 = 15,87 kg CO ekvivalenter per fakturerad 
fordonstimme 

 

Jämlikhet och kränkande behandling  

Under perioden 2019-2022 ska vi: 

• Fortsätta utbilda samtliga medarbetare i Saferoads regler kring likabehandling 
och kränkning. Från och med 2019 ska vi mäta antal fall av kränkningar som 
förekommer inom organisationen.  

Till utgången av 2022 ska vi: 

• Öka andelen kvinnliga medarbetare till minst 20 procent av samtliga 
medarbetare (under november 2018 var andelen kvinnor 15 procent).  

Miljö och klimat  

Under 2021 ska vi: 

• Ta fram nya riktlinjer för tjänste- och förmånsfordon med möjlighet till minskad 
klimatbelastning från fordonen. 

Till utgången av 2022 ska vi: 

• Sänka CO2-utsläpp per medarbetare inom SRS.  
• Ersätta användning av kemikalier klassade som miljöfarliga eller återfinns på PRIO-

lista.  
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Socialt  

Under 2021 ska vi: 

• Utveckla, genomföra och följa upp medarbetarundersökning. Vårt mål till 2022 är att 
uppnå eNPS score < 10. 

• Erbjuda minst 5 medarbetare per år (i genomsnitt) nya roller inom organisationen.  
• Fortsätta ligga under 3 % vad avser korttidsfrånvaro. 

 

Hållbar ekonomi  
 
Korruption och konkurrens  
En gång om året tar all personal del av vår antikorruptionspolicy och Code of conduct. De 
signerar sedan att de läst och förstått. Saferoad-gruppens antikorruptionspolicy finns 
tillgänglig för alla på hemsida www.saferoad.com, där finns även policy för whistlelblowing. 

Vår verksamhet är koncentrerad till länder inom EU samt Norge, både på leverantörs- och 
kundsidan. Dessa berörs av regelverket inom EU. Vi har tydliga och väl fungerande rutiner 
för vårt avvikelsearbete. Vissa av våra produkter köps utanför EU, främst Kina. Saferoad 
Group har ett tradingkontor i Shanghai med egen anställd personal som säkerställer att 
leverantörerna där följer gällande lagkrav och internationella konventioner som till exempel 
FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Vid val av leverantör beaktas 
försiktighetsprincipen, detta gäller samtliga leverantörer och samarbetspartners. 
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Risker och riskhantering 
 

Att bedriva en affärsmässig verksamhet inom trafiksäkerhet och infrastuktur för väg är 
förenat med risker. Förändringar i vår omvärld och konjunktur kräver ständig bevakning och 
förmåga till anpassning. Rutiner för att identifiera och hantera risker avgörande för 
lönsamheten. Genom rutiner och rätt hantering av risker kan nya affärsmöjligheter skapas. 
Riskerna nedan är framtagna genom workshop i ledningsgruppen. Utöver nedan genomförs 
kontinuerliga riskbedömningar i samtliga operativa verksamheter. Riskbedömningar 
uppdateras årligen eller vid behov. 

Vi delar in våra risker i Operativa risker och Finansiella risker. 

Operativ risk Beskrivning Hantering 
 
Entreprenadrisker 
 

 
Vår verksamhet är till stor del 
projektrelaterad där varje 
projekt är unikt utifrån 
utformning och förutsättningar. 
Bristfälliga kalkyler kan 
innebära att felaktiga anbud 
lämnas. Vilket kan leda till 
projektförluster oavsett hur väl 
projekten genomförs på 
arbetsplatsen. Det finns en 
mängd olika kontraktsformer 
där risknivån varierar 
beroende på kontraktstyp. 
Oavsett kontraktsform kan 
oklarheter kring avtalsvillkor 
leda till gränsdragningsfrågor 
följt av tvist med beställare och 
kunder. För både pågående 
och avslutade projekt blir 
projektets resultat svårt att 
bedöma.  
 
Det finns också prisrisker, till 
exempel oförutsedda 
kostnadsökningar för material, 
underentreprenörer eller 
personalens löner.  
 

 
En strukturerad riskbedömning 
är avgörande för att säkerställa 
att projektets risker är 
identifierade. De prissätts i det 
anbud som lämnas och i de 
kalkyler som upprättas. Med rätt 
resurser i projekten säkerställs 
att de genomförs enligt fastlagda 
processer samt med rätt 
produkter och metodval.  
 
Prisrisker hanteras genom 
effektiva inköpsprocesser med 
rätt leverantörer som till stor del 
kan upphandlas via centrala 
avtal. 

 
Leverantörer och 
underentreprenörer 
 

 
Leverantörer och 
underentreprenörer som 
agerar i strid med gällande 
lagar, konventioner, avtal och 
regelverk kan leda till 

 
Samtliga avtal som Saferoad 
Sverige AB tecknar med 
leverantörer och 
underentreprenörer ska ange 
vilka regler och krav som gäller 
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överträdelser relaterade till 
miljö, etik och arbetsmiljö. 
Felval i fråga om leverantörer 
och underentreprenörer kan 
även leda till kvalitetsbrister, 
leveransförseningar eller 
utebliven leverans vid konkurs. 
Såväl överträdelser som 
brister och förseningar kan ha 
negativ påverkan på både vår 
lönsamhet och varumärke. 

för det specifika projektet. 
Uppförandekoden ska biläggas 
våra avtal. Avtalen innehåller 
också en etikklausul, som 
tydliggör förväntningarna och 
konsekvenserna om man inte 
lever upp till uppförandekoden, 
arbetsrättsliga krav och 
skyddsregler på arbetsplatsen. 
Se mer på 
www.saferoad.com/sustainability 

 
Arbetsmiljörisker 
 

 
Arbetsmiljöolyckor på 
Saferoad Sverige AB:s 
arbetsplatser kan leda till att 
medarbetare eller 
underentreprenörer skadas 
eller i värsta fall förolyckas. 
 

 
För att förebygga olyckor på 
arbetsplatserna utvecklar 
Saferoad Sverige AB 
kvalitetssäkrade arbetsmetoder 
och utbildar inom området samt 
jobbar ett kontinuerligt med 
BAM-arbete. 
 

 
Etiska risker 
 

 
Etiska risker kan innefatta att 
medarbetare inte agerar i 
enlighet med 
uppförandekoden och 
Saferoad Sverige AB:s etiska 
riktlinjer och/eller är 
involverade i oegentligheter, 
mutor eller korruption. Detta 
kan leda till böter, juridiska 
sanktioner och skadat 
varumärke 
 

 
Ett systematiskt etikarbete med 
fokus på förebyggande 
utbildningar och tydliga 
konsekvenser vid överträdelser 
är grunden för ett starkt 
varumärke och en sund 
konkurrens. 

 
Miljörisker 

 
Allvarliga miljöincidenter på 
Saferoad Sverige AB:s 
arbetsplatser kan ha 
betydande påverkan på den 
lokala miljön, leda till böter och 
skada varumärket. 
Extremväder kan orsaka 
störningar och fördröjningar på 
våra arbetsplatser och i 
försörjningskedjan. Ökade 
kostnader för energi och 
utsläpp av växthusgaser kan 
ha negativ påverkan på vår 
lönsamhet och varumärke. 

 
Saferoad Sverige AB arbetar 
förebyggande med fokus på 
klimatpåverkan, 
resurseffektivitet samt utfasning 
av miljöfarliga ämnen. 
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Finansiell risk Beskrivning Hantering 
 
Finansiellt risktagande 

 
Det finansiella risktagandet är 
kopplat till verksamhetens 
kapital- och investeringsbehov. 
Saferoad Sverige AB är 
exponerat för finansiella risker, 
till exempel ränterisker, risker 
kopplade till likviditet 
omstruktureringsrisker, 
valutarisker och kreditrisker. 

 
Saferoad Sverige AB:s 
finansiella- och lönsamhetsmål 
utgör det övergripande 
styrmedlet för finansiellt 
risktagande. Samtliga 
investeringar i Saferoad 
Sverige AB hanteras i fastställd 
investeringsrutin där en 
företagets ledningsgrupp är 
beslutande i samtliga 
investeringar överstigande visst 
belopp.  
 

 
Finansiell rapportering  

 
Eftersom Saferoad Sverige AB 
tillämpar successiv 
vinstavräkning i merparten av 
pågående projekt kan felaktiga 
projektprognoser innebära att 
redovisning och uppföljning blir 
missvisande. Ett antal poster 
värderas baserat på 
bedömningar och 
uppskattningar och värdet kan 
påverkas av exempelvis 
marknadsläge och kundernas 
preferenser. 

 
En förutsättning för en korrekt 
successiv vinstavräkning är att 
utfallet kan prognostiseras på 
ett tillförlitligt sätt. Avgörande 
för att begränsa risken för 
felaktig vinstavräkning är en väl 
utvecklad process och 
systemstöd för uppföljning och 
prognoser för varje enskilt 
projekt. 

   

 

Intressentdialog 
 

För att kunna möta omvärldens förväntningar och säkerställa att vi agerar enligt våra satta 
värderingar och ramar för vi löpande en dialog med våra viktigaste intressenter. Dialogerna 
sker i olika former, allt från daglig kund-, leverantörs- och medarbetarkontakt till 
strukturerade årliga medarbetarsamtal, månatliga möten med arbetstagarorganisationerna 
samt specifikt riktade intressentdialoger. Andra viktiga dialogtillfällen kan vara mässor som 
”På väg”, där Saferoad Sveriges största kunder, leverantörer och myndigheter samlas.  
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Hållbarhetsredovisning för 2021 
 

Några punkter jag vill att ledningsgruppen tar med sig: 

- Arbetet med hållbarhetsredovisningen bör samordnas ytterligare med arbetet i KMA-
gruppen. 
 

 

 

Viveka Andersson 
Projektledare Hållbarhetsredovisning Saferoad Sverige 2020 
KMA samordnare / QEW Control Coordinator 
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