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VD HAR ORDET

När Eolus grundades 1990 var det av människor med en inne-
boende drivkraft och en stark tro på framtiden för förnybar el-
produktion. Sedan 1990 har det givetvis hänt massor men i bola-
get finns samma starka tro på framtiden för det förnybara. Från 
att våra pionjärer enbart höll på med vindkraft i Sverige har Eolus 
utvecklats till en internationell aktör med verksamhet i andra 
länder och inom andra tekniker än bara vind. Bolaget är i ständig 
utveckling och en av våra styrkor genom åren har varit förmågan 
att anpassa oss till olika marknadsförutsättningar genom att  
pröva innovativa affärsupplägg för att möjliggöra kundernas  
investeringar.

Det är min fasta övertygelse att framtiden tillhör de förnybara  
energislagen. Inte bara för att vårt klimat kräver en utfasning av 
fossila bränslen utan också för att de tekniska framstegen gjort 
förnybar energi konkurrenskraftig där landbaserad vind och sol-
kraft redan är det billigaste sättet att tillföra ny elproduktion på 
vissa marknader. Vi har bara sett början på denna omställning  
av vårt samhälle och Eolus skalar därför upp och avser att vara  
en stark och pålitlig partner som är med och förbättrar energi-
systemen. Rysslands krig mot Ukraina understryker också beho-
vet av att ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv minska världens  
beroende av olja och gas.

På Eolus har vi alltid varit mer intresserade av framtiden än det 
som varit. Vi sätter därför ambitiösa mål om hur vår verksamhet 
och bolaget ska utvecklas. De kommande åren har vi som mål  
att genomföra affärer omfattande i genomsnitt 1 000 MW per år. 
Utöver detta ska vi ständigt förbättra oss i alla aspekter av fram-
gångsrikt företagande vilket inbegriper ekonomisk, social och  

miljömässig hållbarhet. Detta vare sig det handlar om vår egen 
verksamhet eller de krav vi ställer på våra leverantörer. Hållbar-
het ska genomsyra vår verksamhet och vi skalar därför upp vårt 
arbete inom detta fält med bland annat inrättandet av en ny 
tjänst inom hållbarhet. 

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 samarbetspartner i om-
ställningen till ett hållbart samhälle. Allt i samma anda som  
en gång fick förutseende människor att grunda bolaget.

 

Fortsatt framåt  
– mot en förnybar framtid

” Vi har bara sett början på denna 
omställning av vårt samhälle  
och Eolus skalar därför upp och 
avser att vara en stark och pålitlig 
partner som är med och förbättrar 
energisystemen.”

PER WITALISSON 
Verkställande direktör



Att ställa om till ett hållbart samhälle är en 
viktig och avgörande fråga för mänsklighet-
ens framtid och övrigt liv på vår jord. Som 
bolag har Eolus ett ansvar att agera för att 
främja en ekologisk, social och ekonomiskt 
hållbar utveckling. Genom vår affärsidé  
att projektera och uppföra anläggningar  
för förnybar energi och energilagring är  
Eolus delaktiga i omställningen av energi-
systemen bort från samhällets beroende  
av fossila bränslen. Vår strävan efter att 
uppföra anläggningar till lägsta möjliga 
kostnad per producerad MWh bidrar till  
att minska utsläppen av koldioxid på ett för 
samhället kostnadseffektivt sätt.

Behov av en snabbare omställning
Prognoserna om tillväxten för de förnybara 
energislagen har tenderat att vara lägre än 
vad utfallet i verkligheten varit. Samtidigt 
har de globala utsläppen från energisektorn 

ökat med 6 procent under 2021 enligt Inter-
national Energy Agency (IEA). Att omställ-
ningen är nödvändig är det inget tvivel om 
– men den sker inte tillräckligt snabbt. FN:s 
klimatpanel, IPCC, visar gång på gång i sina 
rapporter att de globala klimatförändring-
arna med alla dess negativa konsekvenser 
för människor, djur och miljö behöver  
hanteras snarast möjligt. I nuvarande takt 
finns det en överhängande risk att Paris
avtalets 1,5-gradersmål passeras inom  
10–20 år, vilket skulle innebära irreversibla 
konsekvenser för människans livsmiljöer 
och jordens klimat.

Hållbart som helhet 
Eolus verksamhet berör alla delar av håll-
bar utveckling: ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet. Det manifesteras av en 
vilja att generera vinst för aktieägarna, er-
bjuda kunderna kostnadseffektiva lösning-

ar och se till att medarbetarna har ett me-
ningsfullt och utvecklande arbete. Likaledes 
skapas arbetstillfällen hos de leverantörer 
vi använder samt i de lokalsamhällen där 
anläggningar projekteras och byggs. Det 
finns inget motsatsförhållande i det an-
svarsfulla synsättet. Tvärtom är det en  
nödvändig förutsättning för bolagets fram-
gångar och framtid. Eolus har ingen egen 
tillverkning av vindkraftverk, solceller eller 
tekniker för energilagring, utan tecknar av-
tal med marknadsledande aktörer inom 
dessa områden. Bolaget har inte heller egen 
personal för byggnation av anläggningarna. 
Detta leder till att bolaget har den största 
delen av sin miljöpåverkan hos andra före-
tag vilket ställer krav på att utarbeta meto-
der för att kartlägga och följa upp att de vill-
kor som ställs uppfylls i våra leverantörsled.  

Delaktiga i den viktiga förnybara 
energiomställningen
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INLEDNING

Sol, vind och lagring viktiga för  
nettonollutsläpp 
I BloombergNEF:s (BNEF) New Energy Out-
look för 2021 presenteras tre olika scenarier 
för att nå nettonollutsläpp till 2050. I samt-
liga alternativ spelar förnybar elproduktion 
från sol och vind en nyckelroll tillsammans 
med utbyggda lagringsmöjligheter. Prismäs-
sigt förutspås att antingen vind eller sol är 
det mest kostnadseffektiva sättet att tillföra 
ny produktionskapacitet på i stort sett alla 
större marknader. Marknader som tillsam-
mans hyser 2/3 av världens befolkning, står 
för 77 procent av BNP och 91 procent av all 
elproduktion. I det kortare perspektivet fram 
till 2030 pekar BNEF på behovet av en mas-
siv utbyggnad av förnybar elproduktion och 
lagringsmöjligheter för att lägga grunden för 
att klara målen till 2050. Oaktat scenario så 
kommer investeringarna i vind, sol och lag-
ring att behöva mångdubblas jämfört med 
nivåerna kring 300 miljarder dollar som rått 
de senaste åren.

Flexibilitet är nyckeln på en  
föränderlig marknad
Kraften i omställningen av de globala ener-
gimarknaderna ger goda affärsmöjligheter 
för ett bolag som Eolus. Sedan 1990 har bo-
laget utvecklats, förändrats och anpassats i 
takt med skiftande marknadsförutsättning-
ar. Förmågan att anpassa affärsmodellen  
tar Eolus med sig i den snabbt föränderliga 
marknaden och i den expansion bolaget är 
mitt uppe i. Att attrahera nya och behålla 
befintliga medarbetare är en nyckel för att 
nå framgång och en aspekt som bolaget läg-
ger stort fokus på.

Sänkta kostnader och starka tekniker
Vind och sol är resurser som ständigt för-
nyas och en insatsvara i elproduktion som 
dessutom är gratis. I takt med teknikutveck-
ling och kostnadsreduktioner kommer  
kostnaderna per producerad MWh att sän-
kas ytterligare, teknikslagen bli än mer kon-
kurrenskraftiga på fler marknader och bidra 
till att nå länders utsläppsmål. När ett vind-
kraftverk eller en solcellsanläggning tjänat 
ut sin tekniska och ekonomiska livslängd 
kan de monteras ned och marken eller plat-
sen där anläggningarna varit etablerade kan 
antingen nyttjas för ny elproduktion med 
nya anläggningar eller återställas och an-
vändas för andra syften än elproduktion. 

Lagar och regelverk för projektering
Projektering och tillståndsgivning av anlägg-
ningar för förnybar energi styrs av en rad  
lagar och regelverk. Detta för att säkerställa 
att anläggningarna kan samexistera med 
andra samhällsintressen som bland annat 
kringboende, djur- och naturliv, totalförsva-

rets intressen och annan samhällsviktig in-
frastruktur. Innan tillstånd ges genomförs 
en demokratisk process där olika intressen-
ter får möjlighet att komma med synpunkter 
och en rad undersökningar genomförs.  
Under drifttiden har anläggningarna en  
rad villkor att efterleva som bland annat  
för vindkraft rör ljud och skuggor. 

Bred projektportfölj för maximerad  
produktion
Sedan starten har Eolus medverkat vid upp-
förandet av vindkraftsanläggningar med  
en samlad effekt om cirka 1 414 MW. Med  
en stor och växande projektportfölj inom 
landbaserad och havsbaserad vindkraft, sol-
kraft och energilagring i olika länder kom-
mer Eolus fortsätta bidra i omställningen  
av energisystemet. Genom vårt erbjudande 
om kompletta drift- och förvaltningstjänster 
hjälper Eolus ägare av anläggningar att max-
imera sin produktion vilket bidrar till att så 
mycket förnybar elproduktion som möjligt 
produceras i uppförda anläggningar. 

Ett gemensamt förhållningssätt 
Eolus strävar efter att vara ett respekterat 
bolag som skapar värde för berörda intres-
senter och är en attraktiv samarbetspartner  
i omställningen till ett hållbart samhälle. 
Bolagets medarbetare ska agera korrekt, sak-
ligt och ärligt. Samma krav ställs även på 
konsulter, leverantörer och andra samar-
betspartners. Samtliga affärsrelationer ska 
präglas av opartiskhet. Eolus eftersträvar en 
hög grad av transparens gentemot aktie-
ägare och samhället i övrigt. Förutom egen 
marknadsbevakning följer Eolus utveckling-
en i branschen och andra länder genom 
medlemskap i branschorganisationer som 
Svensk Vindenergi, Svensk Vindkraftfören-
ing, Norsk Vindkraftsförening (Norwea),  
Californian Wind Energy Association 
(CalWEA), Polish Wind Energy Association 
(PSEW), Polish Photovoltaics Association 
(PSF), Estonian Wind Power Association 
(EWPA), Latvian Wind Energy Association 
(LWEA) och därutöver medlemskap i ett  
antal olika Handelskammare.

Vindpark Jenåsen
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AGENDA 2030 OCH DE GLOBALA MÅLEN

Agenda 2030 är den mest ambitiösa 
agendan som antagits av världens länder 
och innefattar FN:s 17 globala mål för en 
hållbar utveckling. Näringslivet har en 
central roll i arbetet med att uppfylla 
målsättningarna i de globala målen och 
alla bolag, oavsett storlek och bransch, 
kan vara med och bidra. Eolus affärsidé 
tangerar direkt flera av hållbarhetsmålen 
och nedan listas fem mål där vi tror att vi 
kan ha en positiv inverkan.  

Agenda 2030 och de  
globala målen

Bekämpa klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att  
bekämpa klimatförändringarna  
och dess konsekvenser. 

I maj 2021 uppmättes 420 ppm co2 i atmos-
fären vilket är den högsta nivån som har re-
gistrerats sedan mätningar påbörjades 1974. 
Enligt den senaste rapporten från FN:s kli-
matpanel, IPCC, är budskapet kristallklart: 
läget för klimatet är kritiskt och det krävs 
stora utsläppsminskningar av växthusgaser 
för att begränsa den globala uppvärmning-
en. I nuvarande takt finns det en överhäng-
ande risk att 1,5-gradersmålet passeras inom 
10–20 år, vilket skulle innebära stora konse-
kvenser för människor och livet på jorden. 
Energisektorn står för en betydande del av 
de globala växthusgasutsläppen och därav 
är arbetet med att ställa om samhällets 
energisystem en viktig nyckel för att uppnå 

detta mål. Genom vår affärsidé och verk-
samhet med att projektera, etablera och för-
valta förnybara energianläggningar bidrar 
Eolus som bolag till omställningen av sam-
hällets energisystem. I takt med teknikens 
utveckling har kostnaderna för att produce-
ra förnybar el sjunkit och vi strävar kontinu-
erligt efter att etablera förnybara energian-
läggningar till så låg kostnad per producerad 
MWh som möjligt, vilket skapar attraktiva 
investeringsmöjligheter. Vårt framåttänk 
har varit med oss sedan Eolus grundades 
1990 och idag arbetar vi aktivt på flera mark-
nader i Europa och USA för att ställa om  
energisystemen och bidra till att bekämpa 
klimatförändringarna globalt. 

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

Energiomställningen är av stor betydelse  
för att uppnå de globala målen och viljan  
att ställa om till ett hållbart energisystem 
har tilltagit med åren. I november 2021 un-
der COP26 nämndes för första gången utf
asningen av kolkraft och subventioner av 
fossila bränslen vilket är en viktig milstolpe. 
Tillförlitliga och hållbara energisystem är  
en grundpelare för att kunna möta de utma-
ningar som klimatförändringarna innebär 
och därav är en fortlöpande teknikutveck-
ling och energieffektivisering av stor vikt. 

Eolus utvecklar eller tillverkar inte ny ener-
giteknik, men bidar i detta arbete genom att 
ständigt utvärdera och nyttja nya teknik-
innovationer som passar projektens förut-
sättningar och våra kunders önskemål.  
Som en av Nordens ledande projektutveck-
lare har Eolus exempelvis vid flera tillfällen 
deltagit i att etablera olika tillverkares nya 
modeller av vindkraftverk i Sverige och vi 
arbetar för närvarande med att utvärdera 
hybridlösningar för nya och befintliga  
projekt. 
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Jämställdhet
Uppnå jämställdhet och alla  
kvinnors och flickors egenmakt. 

Anständiga arbetsvillkor och  
ekonomisk tillväxt
Verka för varaktig, inkluderande och  
hållbar ekonomisk tillväxt, full av pro-
duktiv sysselsättning med anständiga 
arbetsvillkor för alla. 

I maj 2021 publicerades Kraftkvinnornas 
rapport ”Jämställdhet i Energibranschen” 
som kartlade nuläget inom Sveriges energi-
sektor. Resultatet visar att mer än 75 pro-
cent av energi branschens anställda är män. 
Detta reflekteras även på internationell nivå 
och enligt IEA är endast 22 procent av de 
som arbetar inom energibranschen kvinnor. 
För att säkerhetsställa energibranschens 
framtida kompetensförsörjning behöver fler 

attraheras av att arbeta inom den, vilket  
inkluderar kvinnor. Som ett bolag i tillväxt-
fas har Eolus en möjlighet att bidra i detta 
arbete genom att proaktivt arbeta för en 
jämnare fördelning mellan män och kvinnor 
i våra olika funktioner samt i ledande posi-
tioner.  

Som bolag strävar Eolus efter att skapa värde 
i alla led. Verksamheten ska visa vinst och 
bolaget har 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 två verk-
samhetsår vilket bidragit till att skapa ett 
starkt och sunt bolag. 
  Med vår kärnverksamhet bidrar vi till 
att minska utsläppen av växthusgaser, men 
vi har även ett större samhällsansvar där vi 
vill ge våra anställda ett meningsfullt och 
utvecklande arbete. Som ett kunskapsinten-
sivt bolag med en liten organisation är våra 
medarbetares erfarenhet, kunskap, kreativi-
tet och engagemang viktiga för Eolus fort-
satta utveckling. För att främja en kreativ 
företagskultur är det av yttersta vikt att våra 
medarbetare har en trygg och säker arbets-

miljö som möjliggör en balans mellan arbete 
och fritid. Eolus har en hög ambition när det 
gäller att minska risker för skador och sjuk-
dom för medarbetarna. Vi arbetar därav 
proaktivt med att utveckla vårt systematiska 
arbetsmiljöarbete och förbättra de rutiner 
som säkerhetsställer en god arbetsmiljö.  
Genom utförandet av årliga medarbetar-
undersökningar skapar vi även förutsätt-
ningar för att implementera förbättringar  
i arbetsbörda, utveckling och hälsa. 
  Då Eolus är verksamma i en internatio-
nell marknad har vi som bolag ett ansvar  
att ställa krav på våra leverantörer och sä-
kerställa anständiga arbetsvillkor i vår vär-
dekedja. Som ett led i detta arbete pågår en 
systematisering av detta arbete för att följa 
upp att de krav som ställs i vår Code of  
Conduct efterlevs. 

Minskad ojämlikhet
Minska ojämlikheten inom och  
mellan länder. 

För att skapa ett hållbart samhälle krävs en 
rättvis fördelning av resurser och ett inklu-
derande samhälle där ingen lämnas utanför 
utvecklingen. Eolus arbetar för att främja 
mångfald och då bolaget är i en tillväxtfas 
innebär det att vi kommer öka antalet rekry-
teringar och anställda under nästkommande 
år. Här finns en möjlighet att arbeta struktu-
rerat för att minska ojämlikheter och mins-
ka förekomsten av ojämlika utfall. Genom 

att införa anonym screening som ett verktyg 
i vår rekryteringsprocess kan vi säkerställa 
att vi lever upp till våra egna målsättningar 
gällande mångfald och lika möjligheter för 
alla och arbeta för att minska ojämlikheten  
i samhället. 

AGENDA 2030 OCH DE GLOBALA MÅLEN

Vindpark Øyfjellet
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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 områden som 
identifierades då har fortsatt varit de där 
bolagets påverkan är störst och som bolaget 
fokuserat på.
  De övergripande områden som beakta-
des var miljö, personalfrågor, sociala förhål-
landen, respekt för mänskliga rättigheter, 
antikorruption och styrningsfrågor. Av de 
fem områden som årsredovisningslagen 
nämner som obligatoriska att ta ställning 
till i en hållbarhetsrapport, 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, internationella överenskommelser,  
europeisk och nationell lagstiftning samt 
benchmark för branschen. Därefter genom-
fördes workshops vid två tillfällen där vä-
sentliga hållbarhetsaspekter fastställdes 
och prioriterades och intressenter identifie-
rades. Givet att bolaget expanderat till fler 
tekniker som nu kommit till mognare faser 
finns anledning att under det kommande 
året att genomföra en ny väsentlighets-  
och intressentanalys.  

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. Hållbarhetsrapporten är 
dock inte upprättad 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 två hållbarhetsaspekter som 
prioriterade - Inrättande av en ny tjänst 
med ansvar för hållbarhet samt att från  
och med 2021 genomföra årliga medar-
betarundersökningar och inrätta metoder 
för att jobba med förbättringar utifrån in-
komna resultat. Året innan prioriterades  
en kartläggning av företagets klimat-
utsläpp. Måluppfyllelse rörande dessa 
aspekter återfinns på sidan 11.

För det kommande verksamhetsåret har  
tre hållbarhetsaspekter bedömts som prio-
riterade:
• Systematisk kravställan och uppföljning 

gällande leverantörer.
• Nytt rapporteringssystem för olyckor  

och tillbud.
• Anonym screening i vår rekryterings-

process.
 

Väsentlighets- och  
intressentanalys
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Nr Aspekt Hållbarhetsområde Kommentar

1 Affärsmässighet Ekonomi Målsatt detta år

2 Attraktiv arbetsgivare Socialt Målsatt detta 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 Målsatt detta år

8 Korruption och mutor Ekonomi Ej målsatt detta år

9 Leverantörskedja Miljö och socialt Målsatt detta 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. Här redovisas enbart 
de intressenter som bedöms ha stor påver-
kan. Arbetet med att upprätta en väsentlig-
hets- och intressentanalys gav vägledning 
till vilka hållbarhetsfrågor som är väsent-
liga för Eolus och har utgjort grunden för 
bolagets hållbarhetsarbete. 

Vindpark Stigafjellet
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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 hållbarhetsrapport skedde vid  
styrelsemötet i mars 2022. VD ansvarar för att verkställa styrelsens 
beslut och strategier. Som stöd till VD och övriga verksamheten  
har Eolus ledningsgruppen, som ansvarar för det löpande hållbar-
hetsarbetet. Ledningsgruppen fattar också beslut om mål och stra-
tegier för hållbarhetsarbetet 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  
företagande innebär.

Mål för hållbarhetsarbetet: 
Givet de prioriterade hållbarhetsaspekterna som identifierats  
beskrivs nedan översiktligt nuläge och potentiella risker för de  
mål Eolus kommer att arbeta med under det kommande räken-
skapsåret. 

Styrning och ansvar för hållbar- 
hetsaspekter i verksamheten

Systematiskt kravställande och uppföljning av leverantörer
Som ett led i arbetet med att systematisera 
vårt hållbarhetsarbete har vi under det 
gångna verksamhetsåret börjat arbeta mer 
med kravställande och uppföljning av våra 
leverantörers hållbarhetsarbete. Inför an-
ordnandet av vår personalkonferens ställ-
des bland annat krav på Svanenmärkning 
av lokalen samt dess lokalisering i förhål-
lande till möjligheten för våra anställda  
att resa dit med lokaltrafik. Vi har även sett 
över vilken typ av produkt som köps in vid 
till exempel julklappar till personal. Detta 
är en början på ett arbete som behöver sys-
tematiseras till en högre grad och följas upp 

kontinuerligt i alla leverantörsled. Därav 
kommer vi under 2022 att skapa en struk-
tur för systematiskt kravställande och upp-
följning av våra leverantörer för att se till 
att hållbarhet genomsyrar alla delar av vår 
verksamhet. 

Risker: Då hållbarhet är en alltmer viktig 
aspekt för investerare, kunder, samarbets-
partners och samhället i stort är det ange-
läget att vi som bolag ser till att integrera 
hållbarhet i alla led av vår verksamhet. Det 
kommer även alltmer regleringar som berör 
hållbarhet, både på EU-nivå och nationellt. 

Om Eolus inte agerar proaktivt och ser till 
att hållbarhet blir en integrerad del av verk-
samheten så finns det en risk att bolaget  
på sikt förlorar konkurrensfördelar vid upp-
handlingar och anbud där hållbarhetskrav 
blir alltmer viktiga. Detta i sin tur skulle 
kunna leda till att Eolus blir en mindre att-
raktiv samarbetspartner, vilket på sikt skul-
le kunna påverka bolagets tillväxt negativt.

Mål: Att under 2022 skapa en struktur för 
att möjliggöra systematiskt kravställande 
och uppföljning av våra leverantörers håll-
barhetsarbete. 

Nytt rapporteringssystem för olyckor och tillbud 
Vår målsättning är att de som arbetar för 
Eolus ska ha en säker och hälsosam arbets-
miljö. Vi arbetar därav aktivt för att hälso- 
och säkerhetsaspekter ska integreras inom 
alla delar av vår verksamhet, vilket är en 
kontinuerlig process. Som ett led i detta har 
det identifierats ett behov att implemente-
ra ett nytt rapporteringssystem för olyckor 
och tillbud för att systematisera bolagets 
arbete med HSE frågor. Systemet kommer 

även möjliggöra en systematisk rapporte-
ring av avvikelser inom andra områden så-
som miljö och kvalité och kan nyttjas för  
att organisera och genomföra bland annat 
riskbedömningar och skyddsronder.

Risker: Om bolaget inte har ett användar-
vänligt system för rapportering av olyckor 
och tillbud finns det en risk att medarbeta-
re missar att rapportera enligt de policys 

som finns. Detta skulle kunna resultera i  
att förbättringsåtgärder inom verksamhet-
ens hälso- och säkerhetsarbete uteblir, vil-
ket kan ha långtgående konsekvenser både 
på medarbetares hälsa och säkerhet, samt 
bolagets ekonomi. 

Mål: Att under 2022 implementera ett nytt 
rapporteringssystem för olyckor och tillbud. 

Anonym screening i vår rekryteringsprocess
Eolus arbetar för att främja mångfald och 
lika möjligheter inom vår verksamhet samt 
den bransch som vi är verksamma i. Vi an-
ser att mångfald och oliktänkande är en 
styrka för vår verksamhet och samhället i 
stort. Mångfald skapar även förutsättningar 
för utveckling och innovation. Dock finns 
det hos alla människor en viss grad av för-
utfattade meningar som vi ofta är omedvet-
na om. Genom att implementera anonym 

screening som en del av vår rekryterings-
process kan vi ta ett ytterligare steg i att  
säkerställa att vi lever upp till våra egna 
målsättningar gällande mångfald och lika 
möjligheter för alla.  

Risker: Omedvetna fördomar och förutfatta-
de meningar kan ha en negativ inverkan  
på våra rekryteringsprocesser vilket skulle 
kunna innebära att beslut tas på fel grun-

der. Detta skulle kunna medföra att Eolus 
går miste om kvalificerad kompetens i en 
konkurrensutsatt marknad. På sikt finns 
det en risk att vi inte kan attrahera den  
personal som krävs för bolagets tillväxt.  
Genom att anonymisera delar av vår rekry-
teringsprocess kan vi minimera denna risk. 

Mål: Att utvärdera anonym screening som 
ett möjligt verktyg i vår rekryteringsprocess. 
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Måluppfyllelse fastställda mål i  
föregående års hållbarhetsrapport
I upprättandet av Eolus hållbarhetsrapport avseende räkenskaps-
året 2019/2020 sattes två mål: inrättande av en tjänst med ansvar 
för hållbarhet samt genomförande av årliga medarbetarundersök-
ningar. Året innan identifierades även en prioriterad hållbarhets

aspekt: klimatpåverkan i bolagets verksamhet. Nedan återfinns 
uppföljning av måluppfyllelse för föregående år samt en ytterligare 
uppföljning för målet gällande bolagets klimatpåverkan. 

Inrättande av en ny tjänst  
med ansvar för hållbarhet

Mål: Att under 2021 inrätta en ny tjänst 
med ansvar för hållbarhet.

Måluppfyllelse: I september 2021 utöka-
des arbetsuppgifterna på en deltids-
tjänst på ca. 20 procent till att inkludera 
ett ansvar för hållbarhet. Denna tjänst 
planeras att utökas till 100 procent un-
der våren 2022 och innefatta ett ansvar 
för det praktiska hållbarhetsarbetet på 
bolaget. Genom en omstrukturering
har det även tillsatts en chef för
IT, Kommunikation och Hållbarhet. 
Därmed är målet helt uppfyllt. 

Genomförande av årliga  
medarbetarundersökningar 

Mål: Att från och med 2021 genomföra 
årliga medarbetarundersökningar och 
inrätta metoder för att arbeta med för-
bättringar utifrån inkomna resultat.

Måluppfyllelse: Under 2021 har vi ut - 
fört medarbetarundersökning i ett nytt 
digitalt verktyg. Syftet är att få en bättre 
förståelse för hur våra anställda upplever 
sin arbetsmiljö och systematiskt kunna 
utföra förbättringar utifrån resultatet. 
Detta är ett kontinuerligt arbete och 
medarbetarundersökningen kommer  
utföras årligen. 

Klimatpåverkan i bolagets  
verksamhet 

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

Måluppfyllelse: Detta var ett uppsatt mål för 
2020, men förutsättningarna för att uppfylla 
detta mål ändrades pga. covid-19 pandemin 
och därav blev projektet fördröjt. Arbetet har 
nu återupptagits och vi har investerat i ett 
strategiskt verktyg för att hantera vår hållbar-
hetsdata. Under det gångna verksamhetsåret 
har vi påbörjat en kartläggning av våra co2 ut-
släpp enligt GHG-protokollet gällande scope  
1 och 2 för vår svenska verksamhet, och kom-
mer under 2022 fortsätta detta arbete för att 
även inkludera scope 3 där vi ser att den störs-
ta klimatpåverkan finns. Scope 1 innefattar 
våra direkta växthusgasutsläpp (t. ex. från for-
don) och scope 2 våra indirekta utsläpp (t. ex. 
inköp av energi). De växthusgasutsläpp som är 
utanför våra egna gränser som bolag omfattas  
i scope 3 (t. ex. vårt leverantörsled). Långsiktigt 
ska vi mäta vårt co2 avtryck på alla marknader 
där vi är aktiva och därmed är detta mål en  
aspekt som bolaget kommer arbeta med pro-
aktivt. Därmed är målet delvis uppfyllt. 

STYRNING OCH ANSVAR FÖR HÅLLBARHETSASPEKTER I VERKSAMHETEN

Vindpark Nylandsbergen



12  HÅLLBARHETSRAPPORT EOLUS VIND AB 2021

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  håll- 
barhetsrapporten för räkenskapsår 2021
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 inne-
bär att vår granskning av hållbarhetsrappor-

ten har en annan inriktning och en väsentligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt Interna-
tional Standards on Auditing och god revi-
sionssed i Sverige har. Vi anser att denna 
granskning ger oss tillräcklig grund för vårt 
uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Malmö den 24 mars 2022
PricewaterhouseCoopers AB

Eva Carlsvi
Auktoriserad revisor



Om hållbarhetsrapporten 
Denna hållbarhetsrapport för Eolus Vind AB avser verksam-
hetsåret 2021. Hållbarhetsrapporten omfattar Eolus Vind AB 
(org.nr. 556389-3956) samt dotterbolag som ej är vilande och  
är upprättad i enlighet med bestämmelserna i ÅRL 6 kap.  
Styrelsen för Eolus Vind AB har vid undertecknande av  
årsredovisningen även godkänt hållbarhetsrapporten.

Omslagsbild: Två av Eolus tekniska förvaltare genomför  
planerad kontroll av en vindkraftsanläggning.  
Foto: Daniel Larsson / Fotograf Daniel

Övriga fotografer: Daniel Larsson / Fotograf Daniel, 
Simen Haughom / SpectacularNorway samt Eolus

Layout: Mustasch Reklambyrå AB  
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OM HÅLLBARHETSRAPPORTEN



Eolus är en av Nordens ledande aktörer inom förnybar  
energi. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för  
projektutveckling, etablering och drift av anläggningar  
för förnybar energi. Vi erbjuder såväl lokala som interna-
tionella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga  
investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. 

Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet 
av 1 414 MW vindkraft. Eoluskoncernen har för närvarande 
kundavtal avseende drift- och administrationstjänster 
omfattande 1320 MW vindkraft varav 914 MW är drift- 
satt. Eolus Vind AB hade den 31 december 2021 cirka  
34 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq 
Stockholm Mid Cap.

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

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


