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VD HAR ORDET

I år är andra året som Eolus avger en hållbarhetsrapport. Precis 
som i övriga delar av bolaget strävar vi efter en ständig förbättring 
vad gäller hållbarhet i alla dess delar. I den föregående rapporten 
fokuserade vi på tre mål att arbeta med. Målen som fanns inom 
områdena attraktiv arbetsgivare, leverantörskedjan samt antikor-
ruption har alla uppfyllts under året. Bolaget har upprättat en Code 
of Conduct inklusive antikorruption som ska gälla Eolus egen per-
sonal såväl som konsulter och företag som Eolus kontrakterar i  
arbetat med att projektera eller uppföra anläggningar för förnybar 
energi. Därutöver har en HR-tjänst inrättats för att stärka personal-
arbetet och bidra till att vi lyckas attrahera och behålla kompetenta 
medarbetare. Bolagets medarbetare har en nyckelroll för att ut-
veckla Eolus och vårt erbjudande till våra kunder.
    Det finns som sagt 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 2019/2020 med 
en kartläggning av bolagets klimatpåverkan. För även om vi inte 
har någon egen tillverkning eller egen byggverksamhet så finns  
det områden där jag är helt säker på att vi kan minska våra klimat-
relaterade utsläpp.
  Sedan bolaget grundades av ett antal entusiaster och svenska 
vindkraftspionjärer 1990 har Eolus en aktiv del av omställningen 
av det svenska energisystemet. Eolus har funnits med som en  
drivande kraft i den utveckling som gjort vindkraften till landets 
tredje största produktionsmetod för el. Från att ha varit något för 
de mest inbitna entusiasterna har vindkraften bidragit till att Sve-
rige fått en ny exportnäring. Genom export av fossilfri el skapas 
inte bara intäkter för landet, det tränger också bort fossilbaserad 
produktion i andra länder. Eolus vill vara en del av den förnybara  
revolutionen genom en mångfald av tekniker och genom att verka 
på olika geografiska marknader. Vår vision är att vara den mest  
lönsamma aktören inom förnybar energi och en attraktiv sam-
arbetspartner i omställningen till ett hållbart samhälle.
 
PER WITALISSON 

Verkställande direktör

Eolus – en del av den  
förnybara revolutionen

”Eolus vill vara en del av den förnybara revolutionen  
 genom en mångfald av tekniker och genom att verka  
	 på	olika	geografiska	marknader.”

Vindpark Sötterfällan



INLEDNING

4  HÅLLBARHETSRAPPORT EOLUS VIND AB 2018/2019

Vindpark Sötterfällan



HÅLLBARHETSRAPPORT EOLUS VIND AB 2018/2019  5   

INLEDNING

Omställningen till ett hållbart samhälle är 
en av vår tids viktigaste frågor. Eolus be-
traktar bolaget och verksamheten som en 
viktig del i utvecklingen av en infrastruktur 
som är samhället till gagn och som skapar 
jobb och sysselsättning i olika led. Elpro-
duktion genom vindkraft bidrar till att göra 
vårt samhälle mer hållbart. Vindkraften är 
en naturlig del i Sveriges energiförsörjning  
och är det tredje största produktionsslaget  
i Sverige efter vattenkraft och kärnkraft.  
Under 2019 passerades för första gången  
20 TWh el från vindkraft på rullande  
12 månader. Prognoser från Svensk Vind - 
energi visar att vindkraften kommer att  
kunna producera närmare 40 TWh år 2022. 
Vindkraften kommer att spela en allt större 
roll i omställningen 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. Stu-
dier visar att landbaserad vindkraft har ut-
släpp om 10–15 gram koldioxid per kWh 
medan kolkraft släpper ut 850–1 000 gram 
koldioxid per kWh. Ett vindkraftverk beräk-
nas producera el under 25 år. När ett verk 
tjänat ut kan det monteras ned och materi-
alåtervinnas eller 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 förny-
bar energi. Bolaget har drivit utvecklingen 
mot högre effektivitet och har stor kunskap 
om var och hur vindkraftsparker kan an-
läggas för optimal elproduktion och med 
hänsyn till övriga samhällsintressen. I vår 
långa erfarenhet finns ett inbyggt värdeska-
pande som inkluderar förmågan att ta hän-
syn till människa, natur, miljö och samhäl-
le genom hela värdekedjan. Sedan starten  
1990 har Eolus medverkat vid uppförandet 
av 572 vindkraftverk med en samlad effekt 
om cirka 1 044 MW. Med en stor orderstock 
och attraktiva projekt under utveckling 
kommer Eolus fortsätta bidra till omställ-
ningen både i Sverige och andra länder. 

En värdeskapande partner
Eolus strävar efter att vara ett respekterat 
bolag som skapar värde för berörda intres-
senter. Bolagets medarbetare 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.
  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 Associa-
tion och Latvian Wind Association.
  Visionen är att vara den mest lön-
samma vindkraftsaktören och en attraktiv 
samarbetspartner i omställningen till ett 
hållbart samhälle.

Eolus skapar värde  
som varar
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 har medverkat vid installa-
tionen	av	1	044	MW	vindkraft.

Under 2019 passerades 20 TWh 
vindkraftsel under en  
12-månadersperiod

1 044

20



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, bland annat att bekämpa 
klimatförändringarna, hållbar energi för 
alla samt anständiga arbetsvillkor och  
ekonomisk tillväxt.
 

FN:s hållbarhetsmål

FN:S HÅLLBARHETSMÅL
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FN:S HÅLLBARHETSMÅL

Bekämpa klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att  
bekämpa klimatförändring arna och  
dess konsekvenser

Anständiga arbetsvillkor och  
ekonomisk tillväxt
Verka för varaktig, inkluderande och  
hållbar ekonomisk tillväxt, full och  
produktiv sysselsättning med an- 
ständiga arbets villkor för alla

Utsläppen av växthusgaser måste minskas 
radikalt för att världens länder ska begränsa 
den globala uppvärmningen och nå det så 
kallade 1,5–gradsmålet. En omställning av 
energimarknaden är en viktig del i att klara 
denna utmaning som FN:s klimatpanel, 
IPCC, säger är både ekonomiskt och tids-
mässigt möjlig att klara. Det finns en stark 
global vilja för att ställa om inte bara ener-
gibranschen utan också andra samhälls-
sektorer. Denna kraft är bredare än bara  
nationella regeringars målsättningar och 
agerande. Det handlar också om att enskilda 
delstater, regioner och städer världen över 
tillsammans med företag och organisatio-
ner vill bidra i arbetet.

Genom affärsidén att projektera, uppföra  
och hantera drift av anläggningar för för-
nybar energi och energilagring bidrar Eolus 
som bolag i omställningen av samhället.  
Genom att ständigt sträva efter att etablera 
anläggningar till lägsta kostnad per produce-
rad MWh skapar Eolus attraktiva investe-
ringsmöjligheter för våra kunder. Till en  
början skedde detta i Sverige men Eolus har 
även uppfört 2 vindkraftverk i Estland och 
har 13 vindkraftverk under uppförande i  
USA och 7 vindkraftverk under uppförande  
i Norge.

Som bolag strävar Eolus efter att skapa värde 
för inte bara aktieägare och anställda utan 
även samhället som helhet. Verksamhet ska 
visa vinst och bolaget har under perioden 
2019–2021 en målsättning att ha en genom-
snittlig avkastning på minst 10 procent av 
eget kapital efter skatt. Sedan starten 1990 
har Eolus bara visat minusresultat ett  
räkenskapsår vilket bidragit till att skapa  
ett starkt och sunt bolag.
  Eolus är ett kunskapsintensivt bolag 
med en liten organisation. Det innebär att 
medarbetarnas erfarenhet, kunskap, kreati-
vitet och engagemang är viktig för bolaget 
och utvecklingen av Eolus erbjudanden till 
marknaden. För att nå detta behövs en före-
tagskultur där varje medarbetare hittar sin 
balans mellan arbete, fritid och egen utveck-

ling. Det är också företagskulturen som är 
grunden för att både behålla och rekrytera 
de bästa medarbetarna. Och på så sätt vara 
och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. 
Eolus har en hög ambition när det gäller att 
minska risker för skador och sjukdom för 
medarbetarna. Målet är att minska sjukta-
len, säkra snabbare återgång till arbetet och 
att kontinuerligt förbättra rutiner för att  
säkerställa en god arbetsmiljö. Eolus har 
inte några kollektivavtal. I stället finns en 
upphandlad pensions- och sjukförsäkring 
och ett friskvårdsprogram med ett ekono-
miskt bidrag från arbetsgivaren. Under  
räkenskapsåret 2018/2019 inrättades en  
HR-tjänst och en Code of Conduct har an-
tagits. 

Hållbar energi för alla
Säkerställa tillgång till ekonomiskt  
överkomlig, tillförlitlig, hållbar och 
modern energi för alla

En av grundförutsättningarna för att målet 
om hållbar energi för alla ska kunna nås är 
att teknikutvecklingen och kostnadsreduk-
tionen inom förnybar energi fortsätter.  
Eolus utvecklar eller tillverkar inte teknologi 
men bidrar i detta arbete genom att nyttja 
ny teknik och samtidigt ständigt söka efter 
innovativa affärslösningar som passar våra 
kunder och deras förutsättningar. Som en  
av Nordens ledande projektutvecklare har 

Eolus exempelvis vid flera tillfällen varit 
först med att etablera nya modeller av  
vindkraftverk i Sverige.
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VÄSENTLIGHETS- OCH INTRESSENTANALYS

Inför upprättandet av Eolus första hållbar-
hetsrapport 2017/2018 genomförde bolaget 
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 utgick från 
både risker och möjligheter relaterade  
till hållbart företagande. De övergripande 
områden som beaktades var miljö, perso-
nalfrågor, sociala förhållanden, respekt för 
mänskliga rättigheter, antikorruption och 
styrningsfrågor. Av de fem områden som 
årsredovisningslagen nämner som obliga-
toriska att ta ställning till i en hållbarhets-
rapport, bedömdes mänskliga rättigheter  
i leverantörsledet inte vara väsentligt för 
Eolus. Detta med motivering att andelen 
leverantörer med risk för påverkan i detta 
hänseende bedöms som begränsad.
  Såväl väsentlighetsanalysen som  
intressentanalysen inleddes med en om-
världsanalys där en grupp av medarbetare 
från olika funktioner tog del av megatren-
der, inter nationella överenskommelser,  
europeisk och nationell lagstiftning samt 
benchmark för branschen. Därefter genom-
fördes workshops vid två tillfällen där  
väsentliga hållbarhetsaspekter både  
identifierades och prioriterades 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. Vare sig denna eller före-
gående års hållbarhetsrapport är dock  
upprättade inom ramen för GRI. 

Sortering och prioritering
I en första sortering utifrån väsentlighet 
och intressenter valdes ett antal områden 
ut. Dessa sorterades sedan utifrån kriterier-
na ”betydelse för intressenter” och ”omfatt-
ning av hållbarhetspåverkan”. Föregående 
år bedömdes tre hållbarhetsaspekter som 
prioriterade. Dessa var leverantörskedjan, 
attraktiv arbetsgivare samt antikorruption. 
Måluppfyllelse rörande dessa aspekter  
återfinns på sidan 11.

För det kommande räkenskapsåret har  
en hållbarhetsaspekt bedömts som  
prioriterad:
• Kartläggning av företagets 
 klimatutsläpp
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Väsentlighets- och  
intressentanalys

Nr Aspekt Hållbarhetsområde Kommentar

1 Affärsmässighet Ekonomi Ej målsatt detta år

2 Attraktiv arbetsgivare Socialt Målsatt föregående år

3 Ränteläget/valuta Ekonomi Ej målsatt detta år

4 Kundnöjdhet Ekonomi Ej målsatt detta år

5 Arbetsmarknadssatsningar Socialt Ej målsatt detta år

6 Energi och klimat Miljö Målsatt detta år

7 Jämställdhet och mångfald Socialt Ej målsatt detta år

8 Korruption och mutor Ekonomi Målsatt föregående år

9 Leverantörskedja Miljö och socialt Målsatt föregående år



VÄSENTLIGHETS- OCH INTRESSENTANALYS

INTRESSENTER SOM BEDÖMS HA STOR PÅVERKAN PÅ VERKSAMHETEN

Medarbetare

Finansiärer

Aktieägare

Leveran-
törer

entreprenad/
turbin

Kunder

Allmänheten

EOLUS

Vägledande hållbarhetsarbete
I den intressentanalys som genomförts har 
bolagets intressenter delats in i tre grupper 
efter hur stor påverkan de har på bolaget 
och dess verksamhet. För de intressenter 
som bedöms ha en liten eller medelstor  
påverkan på bolagets verksamhet hänvisas 
till sidan 9 i Eolus hållbarhetsrapport för 
2017/2018. 
  Arbetet med att upprätta en väsentlig-
hets- och intressentanalys gav vägledning 
till vilka hållbarhetsfrågor som är väsentli-
ga för Eolus och fortsätter att utgöra grun-
den för bolagets hållbarhetsarbete. 
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Styrelsen har det övergripande ansvaret  
för förvaltningen av Eolus Vind AB, vilket 
även innefattar frågor relaterade till håll-
bart företagande. Godkännande av denna 
hållbarhetsrapport skedde vid styrelsemö-
tet i november 2019. VD ansvarar för att 
verkställa styrelsens beslut och strategier. 
Som stöd till VD och övriga verksamheten 
har Eolus ledningsgruppen, som ansvarar 
för det löpande hållbarhetsarbetet. Led-
ningsgruppen fattar också beslut om mål 
och strategier för hållbarhetsarbetet samt 
vilka aktiviteter som är prioriterade för 
verksamhetsåret. Den grundläggande  
utgångspunkten för Eolus arbete är att mi-
nimera de potentiellt negativa effekterna 
av verksamheten och dra nytta av de möj-
ligheter som hållbart företagande innebär.

Mål för hållbarhetsarbetet
Givet de prioriterade hållbarhetsaspekter- 
na som identifierats beskrivs nedan över-
siktligt nuläge, potentiella risker för det 
mål Eolus kommer att jobba med under  
det kommande räkenskapsåret.

Styrning och ansvar för håll- 
barhetsaspekter i verksamheten

Klimatpåverkan i bolagets verksamhet
Eolus bedriver ingen egen tillverkning  
eller byggnationsverksamhet. Vindkraft - 
verk och andra komponenter för drift av  
anläggningar för förnybar elproduktion  
och elöverföring köps in av etablerade till-
verkare på marknaden. Eolus möjligheter 
att påverka utsläppen av växthusgaser i 
dessa led är mycket liten. Den egna verk-
samheten är emellertid inte fri från att,  
i likhet med andra delar av samhället,  
generera växthusgaser. Dessa handlar om 
allt ifrån kontorslokaler med sin miljöpå-
verkan, resor med egna fordon eller kollek-
tivtrafik samt olika typer av inköp. Genom 
att inhämta kunskap om nuläget ges möj-
ligheter att fatta välavvägda beslut kring 
bolagets klimatpåverkan.

Risker: 
Då det inte finns en nulägesanalys om  
hur bolagets utsläpp av växthusgaser ser  
ut finns det heller inga möjligheter att veta 
vilka åtgärder för att minska påverkan som 
har störst effekt. Det i sin tur kan leda till 
att vällovliga initiativ för att minska ut-
släpp genomförs men att den totala nyttan 
blir lägre än vad som kunnat vara fallet 
med andra åtgärder.

Mål: 
Att under 2019/2020 genomföra en  
kartläggning av bolagets klimatutsläpp  
och arbeta fram förslag på åtgärdsplan.

STYRNING OCH ANSVAR FÖR HÅLLBARHETSASPEKTER I VERKSAMHETEN
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Måluppfyllelse fastställda mål  
i föregående års hållbarhetsrapport
I upprättandet av Eolus första hållbarhets-
rapport avseende räkenskapsåret 2017/2018 
identifierades tre hållbarhetsaspekter som 
prioriterade. Dessa var leverantörskedjan, 
attraktiv arbetsgivare samt antikorruption. 

Inom ramen för dessa fastställdes tre mål 
att arbeta med under 2018/2019. Nedan 
återfinns uppföljning av måluppfyllelse  
för dessa.

Leverantörskedjan
Mål: 
Att under 2018/2019 utarbeta en upp-
förandekod för de företag som kontrakter-
as vid etablering av anläggningar som  
Eolus uppför.

Måluppfyllelse:
Målet är helt uppfyllt i och med att Eolus 
styrelse på sitt sammanträde i oktober 
2019 fastställde den Code of Conduct som 
ledningsgruppen tagit fram. Denna Code 
of Conduct omfattar såväl anställda som 
dem som Eolus tecknar avtal med.

Attraktiv arbetsgivare
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. 

Måluppfyllelse:
I mars 2019 inrättades en HR-tjänst på  
30 procent efter att ledningen sett att  
ett behov finns för detta inom bolaget. 
HR-ansvarig har sedan tjänsten tillträd-
des arbetat med bland annat genomfört 
en HR-kartläggning, upprättat riktlinjer 
för löneprocess och lönesättning, upp-
rättat ny arbetsmiljöplan samt påbörjat 
arbete med en mångfaldsplan och  
handlingsplan för aktiva åtgärder mot 
diskriminering.

Antikorruption
Mål:
Bolaget ska under 2018/2019 upprätta 
riktlinjer för antikorruption och fastställa 
en målsättning om noll korruptionsinci-
denter per år.

Måluppfyllelse: 
Arbetet med att upprätta riktlinjer rör-
ande antikorruption har införlivats i  
arbetet med Code of Conduct och är där-
med fastställda.

STYRNING OCH ANSVAR FÖR HÅLLBARHETSASPEKTER I VERKSAMHETEN

Vindpark Kråktorpet



12  HÅLLBARHETSRAPPORT EOLUS VIND AB 2018/2019

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN

Revisorns yttrande  
avseende den lagstadgade  
hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Eolus Vind AB (publ), org.nr 556389-3956

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för  
hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 
2018/2019 och för att den är upprättad  
i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekom-
mendation RevR 12 Revisorns yttrande  
om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att 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 till-
räcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Hässleholm den 28 november 2019
PricewaterhouseCoopers AB

Eva Carlsvi
Auktoriserad revisor



EOLUS I KORTHET

Om hållbarhetsrapporten 
Denna hållbarhetsrapport för Eolus Vind AB avser räken-
skapsåret 2018/2019. 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 Jenåsen 
Foto: Daniel Larsson och Istock Photo  
Layout: Mustasch Reklambyrå AB  
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Eolus	Vind	är	en	av	Nordens	ledande	vindkraftsaktörer.	 
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projekt-
utveckling, etablering och drift av anläggningar för  
förnybar	energi.	Vi	erbjuder	såväl	lokala	som	inter
nationella investerare attraktiva och konkurrens- 
kraftiga	investeringsobjekt	i	Norden,	Baltikum	och	USA.

Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet 
av	över	570	vindkraftverk	med	en	effekt	på	närmare	 
1	050	MW.	Eoluskoncernen	har	för	när	varande	kundavtal 
avseende drift- och administrationstjänster omfattande 
cirka	525	MW	driftsatt	vindkraft.	Eolus	Vind	AB	hade	den	
31	augusti	2019	cirka	14	000	aktie	ägare.	Eolus	Baktie	
handlas	på	Nasdaq	Stockholm	Small	Cap.

Eolus Vind AB  Besök: 
Box 95,    Tredje Avenyen 3 
281 21 Hässleholm

Tel: 010–199 88 00 
Epost:	info@eolusvind.com 
www.eolusvind.com


