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VD HAR ORDET

Välkommen till Eolus Vind AB:s första håll-
barhetsrapport. Den här rapporten samman-
fattar Eolus roll i ett aktivt hållbarhetsarbete i 
näringslivet. Rapporten beskriver våra vikti-
gaste hållbarhetsfrågor, risker på området 
och de mål vi har för kommande räken-
skapsår. 
  För oss innebär hållbart företagande 
både hur vi själva bedriver vår verksamhet 
och vad som sker före och efter oss i värde-
kedjan. För att säkerställa att värdekedjan är 
hållbar hela vägen, ser vi just nu över vilka 
krav vi ställer på våra leverantörer inom håll-
barhetsområdet.
  Förutom leverantörskedjan är en av 
våra viktigaste hållbarhetsfrågor att vi är en 
attraktiv arbetsplats och att våra medarbeta-
re mår bra hos oss. Våra framgångar har i 
hög grad varit beroende av att vi lyckats att-
rahera och behålla kvalificerade medarbeta-
re. Under 2018/19 kommer vi därför att ha 

fokus på att utveckla arbetet med att vara 
en attraktiv arbetsgivare. Det finns hela tiden 
områden i ett bolag som kan förändras och 
förbättras i hållbarhetshänseende. I denna 
rapport kan du läsa om vad vi planerar för 
räkenskapsåret 2018/2019.
  Eolus har sedan 1990 varit en aktiv del 
av omställningen av det svenska energisys-
temet och i och med expansion til andra län-
der är vi också med och bidrar till omställ-
ningen globalt. Vindkraft har utvecklatst från 
att vara en marginell produktionsmetod till 
att vara en snabbväxare som utgör en allt 
större del av Sveriges och världens elpro-
duktion. Vi är stolta över att vara en del av 
denna omställning.

PER WITALISSON

Verkställande direktör

HÅLLBARA  
PRIORITERINGAR OCH MÅL

Vindkraft har utvecklats från att vara en 
marginell produktionsmetod till att vara en 
snabbväxare som utgör en allt större del av 
Sveriges och världens elproduktion.” 

”
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INLEDNING

ENGAGEMANG, DRIVKRAFT  
OCH ERFARENHET

OMSTÄLLNINGEN TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE ÄR EN AV VÅR TIDS VIKTIGASTE FRÅGOR. 

Bolagets verksamhet tangerar alla delar i hållbarhetsbegreppet: ekologisk,  

ekonomisk och social hållbarhet. Eolus har därmed ett ansvar som samhällsaktör  

– utöver att generera vinst för aktieägarna, erbjuda kunderna kostnadseffektiva  

lösningar och ge medarbetarna ett meningsfullt och utvecklande arbete. Det finns  

inget motsatsförhållande i det ansvarsfulla synsättet. Tvärtom – det är en  

konkurrensfördel och en förutsättning för framtida framgångar. 

Eolus betraktar bolaget och verksamheten 
som en viktig del i utvecklingen av en infra-
struktur som är samhället till gagn. Elpro-
duktion genom vindkraft bidrar till att göra 
vårt samhälle mer hållbart. Vindkraften är  
en naturlig del i Sveriges energiförsörjning 
och kommer att spela en allt större roll i om-
ställningen av energisystemet där det finns 
en politisk målsättning om en 100 procent 
förnybar elproduktion år 2040. 

OÄNDLIG RESURS, MÅNGA  
MÖJLIGHETER
Vind är en oändlig resurs – en energikälla 
som dessutom är gratis. Ett vindkraftverk  
är miljövänligt och genererar små utsläpp  
av växthusgaser under sin livslängd. Studier 
visar att landbaserad vindkraft har utsläpp 
om 10-15 gram koldioxid per kWh medan 
kolkraft släpper ut 850-1 000 gram koldioxid 
per kWh. Ett vindkraftverk kan producera  
el under 20–25 år. När ett verk tjänat ut kan 
det monteras ned och materialåtervinnas el-
ler eventuellt renoveras och uppföras på en 
ny plats. Marken där vindkraft varit etablerad 
kan återställas och användas till nya syften 
eller förnyad elproduktion genom byggnation 
av nya vindkraftverk.

EN DRIVANDE KRAFT
Eolus har sedan 1990 varit en av Nordens 
ledande aktörer i omställningen till förnybar 
energi. Bolaget har drivit utvecklingen mot 
högre effektivitet och har stor kunskap om 

var och hur vindkraftsparker kan anläggas 
för optimal elproduktion och med hänsyn  
till övriga samhällsintressen. I vår långa er- 
farenhet finns ett inbyggt värdeskapande  
som inkluderar förmågan att ta hänsyn till 
människa, natur, miljö och samhälle genom 
hela värdekedjan. Sedan starten 1990  
har Eolus medverkat vid uppförandet av  
541 vindkraftverk med en samlad effekt  
om cirka 929 MW. Med en stor orderstock 
och attraktiva projekt under utveckling kom-
mer Eolus fortsätta bidra till omställningen. 

EN VÄRDESKAPANDE PARTNER
Eolus strävar efter att vara ett respekterat 
bolag som skapar värde för berörda intres-
senter. Bolagets medarbetare ska agera kor-
rekt, sakligt och ärligt. Samma krav ställs 
även på konsulter, leverantörer och andra 
samarbetspartners. Samtliga affärsrelationer 
ska präglas av opartiskhet. Eolus eftersträ-
var en hög grad av transparens gentemot 
aktieägare och samhället i övrigt.
  Förutom egen marknadsbevakning  
följer Eolus utvecklingen i branschen och  
andra länder genom medlemskapen i 
branschorganisationerna Svensk Vind- 
energi, Svensk Vindkraftförening, Norwea, 
CALWEA, Estonian Wind Power Association 
och Latvian Wind Association. 
  Visionen är att vara den mest lön- 
samma vindkraftsaktören och en attraktiv 
samarbetspartner i omställningen till ett  
hållbart samhälle.

Det ekologiska fotavtrycket  
är 90 gånger större för  
kolkraft än för vidkraft.

Eolus har sedan 1990  
installerat 929 MW  

vindkraft.

90

929



EOLUS I KORTHET
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FN:S HÅLLBARHETSMÅL

En grundbult i arbetet med hållbar utveck-
ling är målen i Agenda 2030 som antogs  
av FN:s generalförsamling 2015. Målen  
berör alla samhällsaktörer och näringslivet 
har en viktig roll att spela i uppfyllandet av 
målen. Eolus affärsidé tangerar direkt flera 
hållbarhetsmål såsom att bekämpa klimat-
förändringarna, hållbar energi för alla och 
anständiga arbetsvillkor och ekonomisk  
tillväxt.

FN:S HÅLLBARHETSMÅL
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Inför upprättandet av denna den första håll-
barhetsrapporten har företaget genomfört  
en analys över vilka aspekter inom hållbart 
företagande som är av störst väsentlighet för 
Eolus och var vår påverkan kan anses vara 
som störst. Analyserna har utgått från både 
risker och möjligheter relaterade till hållbart 
företagande och de övergripande områden 
som beaktats har varit miljö, personalfrågor, 
sociala förhållanden, respekt för mänskliga 
rättigheter, antikorruption och styrningsfrågor.
  Av de fem områden som årsredovis-
ningslagen nämner som obligatoriska att  
ta ställning till i en hållbarhetsrapport, har 
mänskliga rättigheter i leverantörsledet inte 
bedömts vara väsentligt för Eolus. Detta  
med motivering att andelen leverantörer  
med risk för påverkan i detta hänseende  
bedöms som begränsad.
  Såväl väsentlighetsanalysen som intres-
sentanalysen inleddes med en omvärldsana-
lys där en grupp av medarbetare från olika 
funktioner tog del av megatrender, inter-
nationella överenskommelser, europeisk  
och nationell lagstiftning samt benchmark  
för branschen. Därefter genomfördes work- 
shops vid två tillfällen där väsentliga hållbar-
hetsaspekter både identifierades och priorite-
rades och intressenter identifierades.

VÄGLEDNING FRÅN GRI
Som vägledning och inspiration i arbetet har 
de väsentliga hållbarhetsfrågor inom miljö, 
socialt och ekonomi som används inom  
ramen för Global Reporting Initiative (GRI)  
använts. Denna rapport är dock ej upprättad 
inom ramen för GRI. 
  I en första sortering utifrån väsentlighet 
och intressenter valdes ett antal områden ut. 
Dessa sorterades sedan utifrån kritierierna 
”betydelse för intressenter” och ”omfattning 
av hållbarhetspåverkan”.

PRIORITERADE ASPEKTER  
De hållbarhetsaspekter som bedömdes som 
prioriterade och som bolaget ska arbeta  
med är: 
• Leverantörskedjan
• Attraktiv arbetsgivare
• Antikorruption

VÄSENTLIGHETS- OCH INTRESSENTANALYS

VÄSENTLIGHETS- OCH  
INTRESSENTANALYS

Nr Aspekt Hållbarhetsområde Kommentar

1 Affärsmässighet Ekonomi Ej prioriterad detta år

2 Attraktiv arbetsgivare Socialt Prioriterad

3 Ränteläget/valuta Ekonomi Ej prioriterad detta år

4 Kundnöjdhet Ekonomi Ej prioriterad detta år

5 Arbetsmarknadssatsningar Socialt Ej prioriterad detta år

6 Energi och klimat Miljö Ej prioriterad detta år

7 Jämställdhet och mångfald Socialt Ej prioriterad detta år

8 Korruption och mutor Ekonomi Prioriterad

9 Leverantörskedja Miljö och socialt Proriterad
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ANALYSER GAV INSIKT
Utöver en väsentlighetsanalys har även en 
intressentanalys genomförts för att identifiera 
bolagets intressenter. Efter att dessa identi-
fierades har de delats in i tre grupper efter 
hur stor påverkan de har på bolaget och 
dess verksamhet.

Väsentlighets- och intressentanalysen gav 
ökad insikt i vilka hållbarhetsfrågor som är  
väsentliga för Eolus och kommer att ligga  
till grund för bolagets strategi avseende håll-
barhetsarbetet. Eolus arbete med dessa håll-
barhetsfrågor framgår av den beskrivning av 
nya mål som presenteras i denna rapport. 

5
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VÄSENTLIGHETS- OCH INTRESSENTANALYS

INTRESSENTER SOM BEDÖMS HA LITEN PÅVERKAN PÅ VERKSAMHETEN

EOLUS

Väg- 
föreningar

Konkurrenter

Riks- 
antikvarie- 
ämbetet

Arbetsmiljö-
verket

Remissin-
stanser

Närboende

Sametinget

Forskare

Skolor Media

Jaktlag

Ren- 
näringen

Läns- 
styrelsen

Kommuner

Konsulter

Byalag

INTRESSENTER SOM BEDÖMS HA STOR  
PÅVERKAN PÅ VERKSAMHETEN

INTRESSENTER SOM BEDÖMS HA MEDELSTOR 
PÅVERKAN PÅ VERKSAMHETEN

Medarbetare

Finansiärer

Aktieägare

Leveran-
törer

entreprenad/
turbin

Kunder

Allmänheten

EOLUS

Riksdag/ 
regering

Markägare

EOLUS

Ornitologer/
lokala fågel- 
föreningar
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STYRNING OCH ANSVAR FÖR HÅLLBARHETSASPEKTER

STYRNING OCH ANSVAR FÖR  
HÅLLBARHETSASPEKTER  

I VERKSAMHETEN
Styrelsen har det övergripande ansvaret för 
förvaltningen av Eolus Vind AB, vilket även 
innefattar frågor relaterade till hållbart företa-
gande. Godkännande av denna hållbarhets-
rapport skedde vid styrelsemötet i november 
2018.
  VD ansvarar för att verkställa styrelsens 
beslut och strategier. Som stöd till VD och 
övriga verksamheten har Eolus ledningsgrup-
pen, som ansvarar för det löpande hållbar-

hetsarbetet. Ledningsgruppen fattar också 
beslut om mål och strategier för hållbarhets-
arbetet samt vilka aktiviteter som är priorite-
rade för verksamhetsåret. 
  Den grundläggande utgångspunkten för 
Eolus arbete är att minimera de potentiellt 
negativa effekterna av verksamheten och dra 
nytta av de möjligheter som hållbart företa-
gande innebär.

MÅL FÖR HÅLLBARHETSARBETET
Givet de prioriterade hållbarhetsaspekterna 
som identifierats beskrivs nedan översiktligt 
nuläge, potentiella risker samt de mål Eolus 
kommer att jobba med.

Vindpark Jenåsen
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STYRNING OCH ANSVAR FÖR HÅLLBARHETSASPEKTER

 

LEVERANTÖRSKEDJAN
Eolus använder ett stort antal leveran-
törer genom hela kedjan för en eta-
blering av vindkraftsanläggningar. 
Denna kedja börjar redan vid den  
tidiga utvecklingsfasen av ett projekt 
och fortskrider genom hela projektets 
framdrift till en driftsatt anläggning. 
Speciellt i etableringsfasen används 
mycket extern arbetskraft via de före-
tag som fått uppdrag att bygga vägar, 
gjuta fundament och anlägga interna 
el- och fibernät. Eolus har inte egen 
anställd byggper sonal men har  
projektledare som är ansvariga för 
etablering av anläggningar. Därtill 
kommer den personal som turbin- 
leverantörerna använder sig av vid  
intransport och montering av vind-
kraftverken på plats. Etableringsfasen 
är den mest kostsamma och den 
som sysselsätter mest arbetskraft 
och är därmed där störst risker  
kan uppstå vad gäller säkerhet för 
människa och miljö.
  Eolus är beroende av att inhyrda 
entreprenörer lever upp till sina åtag-
anden kring arbetsmiljö och säkerhet 
som finns i de kontrakt som skrivs.  
Ett sätt att ytterligare stärka kontrollen 
av att entreprenörer och deras under- 
entreprenörer är att framarbeta en 
uppförandekod som entreprenörer  
vid större kontrakt ska skriva under 
och följa.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
Eolus är ett kunskapsintensivt bolag med en 
liten organisation. Det innebär att medarbe-
tarnas erfarenhet, kunskap, kreativitet och 
engagemang är viktig för bolaget och ut-
vecklingen av Eolus erbjudanden till markna-
den. För att nå detta behövs en företagskul-
tur där varje medarbetare hittar sin balans 
mellan arbete, fritid och egen utveckling.  
Det är också företagskulturen som är grun-
den för att både behålla och rekrytera de 
bästa medarbetarna. Och på så sätt vara 
och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
  I och med att varje medarbetare spelar 
en stor roll för utvecklingen av bolaget och 
möjligheten att leverera sålda projekt (både 
från sammanställningen av prioriterade pro-
jekt samt andra projekt) på flera geografiska 
marknader finns det en stor affärsmässig 
nytta i att kunna både behålla och locka  
till sig kompetent personal.
  Eolus har en hög ambition när det gäller 
att minska risker för skador och sjukdom för 
medarbetarna. Målet är att minska sjuktalen, 
säkra snabbare återgång till arbetet och att 
kontinuerligt förbättra rutiner för att säker-
ställa en god arbetsmiljö. Eolus har inte någ-
ra kollektivavtal. I stället finns en upphandlad 
pensions- och sjukförsäkring och ett frisk-
vårdsprogram med ett ekonomiskt bidrag 
från arbetsgivaren. Koncernen hade i medel-
tal 35 (33) anställda under året. Av antalet 
anställda var 10 (10) kvinnor, motsvarande 
20 (30) procent.
  Eoluskoncernen har med sin lilla  
org anisation verksamt i flera olika länder  
inte någon uttalad HR-funktion (Human  
Relations) vilket kan vara en svaghet. Där- 
för kommer Eolus under räkenskapsåret 
2018/2019 att genomföra en utredning för 
att se om det finns behov av att inrätta en 
HR-funktion inom bolaget alternativt köpa  
in professionella tjänster av detta slag i den 
omfattning som behövs. 

ANTIKORRUPTION
Eolus strävar efter att vara ett res-
pekterat bolag som skapar värde för  
berörda intressenter. Bolagets med- 
arbetare ska agera korrekt, sakligt 
och ärligt. Samma krav ställs även  
på konsulter, leverantörer och andra 
samarbetspartners. Samtliga affärs-
relationer ska präglas av opartiskhet. 
Eolus eftersträvar en hög grad av 
transparens gentemot aktieägare  
och samhället i övrigt.
  I och med att Eolus sett till anta-
let anställda är ett litet företag finns 
ingen central upphandlingsfunktion. 
Upphandlingar sker av olika personer 
inom ramen för deras respektive  
ansvarsområden. Med stora affärs-
volymer som är viktiga för Eolus så- 
väl som våra motparter finns risker  
att otillbörlig påverkan används för  
att vinna affärsfördelar i form av kon-
trakt. Då Eolus strävar efter sunda 
och opartiska affärsrelationer för att 
nå största möjliga affärsmässighet 
och nytta för bolagets aktieägare 
finns det behov av att tydliggöra  
och stadfästa den strikta praxis  
som redan råder.

Mål: 
Att under 2018/2019 utarbeta en 
uppförandekod för de företag som 
kontrakteras vid etablering av anlägg-
ningar som Eolus uppför.

Mål: 
Bolaget ska under 2018/2019 upp-
rätta riktlinjer för antikorruption och 
fastställa en målsättning om noll  
korruptionsincidenter per år.

Mål: 
Ledningen skall under 2018/2019 utreda 
behovet av en särskild HR-tjänst och om 
behov finns lägga förslag på hur en sådan 
tjänst ska vara utformad. Rapport ska av- 
läggas i samband med nästkommande  
hållbarhetsrapport.

Risker: 
Byggnation och etablering av vind-
kraftsparker kan precis som andra 
byggarbetsplatser ge upphov till fysis-
ka skador som exempelvis klämska-
dor, fall från höjd eller påkörning av 
tunga arbetsfordon. I en kedja som 
omfattar många underleverantörer  
kan det uppstå svårigheter för Eolus 
att veta att samtliga säkerhetsföre-
skrifter efterföljs av inhyrd personal 
och leverantörer. Om inte försiktig-
hetsmått vidtas kan utsläpp som ska-
dar miljön uppstå vid etablering och 
likaledes måste tillses att samtliga  
miljörelaterade tillstånd efterlevs.

Risker: 
Om enskilda medarbetare i Bolaget 
låter sig utsättas för otillbörlig påver-
kan eller om Bolaget använder sig av 
detta för att vinna fördelar kan såväl 
lagmässiga konsekvenser uppstå 
som att Bolagets rykte svärtas ned.

Risker: 
I och med beroendet av enskilda medarbe-
tare är stort kan Eolus verksamhet i projek-
terings-, försäljnings- och etableringsfaser-
na påverkas negativt om medarbetare 
slutar eller om det är svårt att rekrytera  
kvalificerad personal. Detta i sin tur kan 
leda till svårigheter att genomföra affärer.
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REVISORNS YTTRANDE 

REVISORNS YTTRANDE  
AVSEENDE DEN LAGSTADGADE 

HÅLLBARHETSRAPPORTEN

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för  
hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret  
2017-09-01 – 2018-08-31 och för att  
den är upprättad i enlighet med årsredo-
visningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekom-
mendation RevR 12 Revisorns yttrande om 
den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta 

innebär att min (vår) granskning av hållbar-
hetsrapporten har en annan inriktning och  
en väsentligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en revision 
enligt International Standards on Auditing och 
god revisionssed i Sverige har. Vi anser att 
denna granskning ger oss tillräcklig grund  
för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Till bolagsstämman i Eolus Vind AB (publ), org.nr 556389-3956

Hässleholm den 29 november 2018
PricewaterhouseCoopers AB

Eva Carlsvi
Auktoriserad revisor



SEGMENT PROJEKTERING

OM HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Detta är Eolus Vind AB:s första hållbarhetsrapport och 
avser räkenskapsåret 2017/2018. Hållbarhetsrapporten 
omfattar Eolus Vind AB (org.nr. 556389-3956) och är 
upprättad i enlighet med bestämmelserna i ÅRL 6 kap 
10-11 §§. Bolagets dotterbolag omfattas inte, då de 
antingen har en låg omsättning i relation till koncernens 
totala omsättning eller är vilande. Styrelsen för Eolus 
Vind AB har vid undertecknande av årsredovisningen 
även godkänt hållbarhetsrapporten.

Omslagsbild: Vindpark Gunillaberg. 
Foto: Daniel Larsson och Johan Funke.  
Layout: Mustasch Reklambyrå AB.  
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Vindpark Fröreda



Eolus Vind är en av Nordens ledande vindkraftsak-
törer. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för 
projektutveckling, etablering och drift av anlägg-
ningar för förnybar energi. Vi erbjuder såväl lokala 
som inter nationella investerare attraktiva och  
konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, 
Baltikum och USA.

Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid  
uppförandet av över 540 vindkraftverk med en  
effekt på närmare 930 MW. Eoluskoncernen har 
för när varande kundavtal avseende drift- och  
administrationstjänster omfattande över 400 MW. 
Eolus Vind AB har cirka 8 200 aktieägare. Eolus 
B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

Eolus Vind AB
Box 95,  
281 21 Hässleholm

Besök:
Tredje Avenyen 3

Tel: 010-199 88 00 
E-post: info@eolusvind.com
www.eolusvind.com


