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Elkraft Sverige AB ingår i den norska Elkraftkoncernen. Koncernen bildades 1992 i 
samband med att den norska elmarknaden avreglerades och har sedan dess haft en 
jämn och stabil tillväxt.

Elkraft har funnits på den svenska marknaden sedan 1999. Under 2005 etablerades 
verksamheten i Danmark och 2011 i Finland. Koncernens huvudkontor finns i Oslo 
medan det svenska huvudkontoret är beläget i Stockholm. Elkraft Sverige har även 
lokalkontor i Göteborg och Malmö. 

Affärsidén är att erbjuda den lägsta totala energikostnaden och den enklaste administra-
tionen. Elkraftkoncernen är en erfaren elleverantör, väl förtrogen med såväl den tekniska 
som den ekonomiska utvecklingen på marknaden. Förutom att leverera el erbjuder 
Elkraft Sverige även ett flertal tekniska tjänster som hjälper kunderna att uppnå en 
effektiv energianvändning.

Företag som har många lokaler eller en föränderlig verksamhet gynnas i särskilt hög 
utsträckning av erbjudandet om förenklad administration. Exempel på kunder är butiks-
kedjor, industriföretag, tillverkningsföretag och fastighets bolag.
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Om Elkraft Sverige

Den här rapporten omfattar Elkraft Sverige AB:s verksamhet och har upp-
rättats i enlighet med GRI Standards: Core option. I rapporten redovisas 
de hållbarhetsfrågor som är mest väsentliga för Elkraft Sverige utifrån de 
förväntningar som finns från företagets intressenter och utifrån den ekono-
miska, sociala och miljömässiga påverkan som företaget har.

Om rapporten
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Energimarknaden står inför en stor omställning. Traditionella 
affärsmodeller utmanas av nya när fokus skiftar från råvaran – 
elen – till hur den levereras och vilka tjänster som erbjuds. 
Förmågan att dra nytta av de möjligheter som nya tekniska 
lösningar innebär blir allt viktigare, liksom förmågan att se till 
helheten. 

Elkraft Sveriges vision är att vara ett tryggt val på en energimark-
nad i förändring. Vi var tidigt ute med vår satsning på tekniska 
lösningar och bland de första som erbjöd certifierad energi
rådgivning och certifierade energiledningssystem. Under 2017 har 
vi tagit ytterligare ett steg och utvecklat en tjänst för direktfakturering av solcellsenergi där vi drar 
nytta av smart mätteknik. Satsningen på tekniken har alltid varit viktig för oss, lika viktig som att 
erbjuda ordning och reda till våra kunder. 

Under 2017 har vi även påbörjat projektet Lustfyllt & Smart, ett projekt som förväntas bidra till en 
gemensam målbild och en ökad trygghet bland medarbetarna. Vi vill att våra medarbetare ska må 
bra. Genom att ta tillvara på den kompetens som vi har internt och ge alla möjlighet att bidra skapar 
vi förutsättningar för att tillsammans med våra kunder möta förändringarna på energimarknaden.  

Ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet är inte längre en konkurrensfördel, det är ett måste 
för att lyckas. På de kommande sidorna har du möjlighet att ta del av resultatet av Elkraft Sveriges 
hållbarhetsarbete under 2017, ett arbete som är en integrerad del av vår affärsmodell. Vi ser fram 
emot en fortsatt dialog under 2018 kring vad vi kan utveckla för att bli ännu bättre på det vi gör. 

Micael Nilsson
VD, Elkraft Sverige AB
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Vi ska vara ett tryggt val 
på en energimarknad 
i förändring

Certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och 
OHSAS 18001. 

Vision
Ett tryggt val på en energi-
marknad i förändring

Affärsidé
Lägsta totala energikost-
naden och den enklaste 
administrationen

Strategier 
• Erbjuda en lustfylld och 

trygg arbetsplats
• Föra en nära och 
 kontinuerlig dialog med 

kunderna
• Tillsammans med 
 kunderna utveckla
  tjänster som förenklar 

och som innebär 
 kostnads och miljö

besparingar
• Fokusera på företag med 

föränderliga behov

Värdeord
Enkelt 
Tryggt 
Personligt



Pålitlig, personlig affärspartner
• Tillväxt och lönsamhet
• Kundnöjdhet
• Affärsetik
• Leverantörsuppföljning

Smarta, enkla lösningar
• Kostnadseffektivitet
• Energi och klimat
• Biologisk mångfald
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Väsentliga hållbarhetsfrågor

Kunder
• Leveranssäkerhet och korrekta fakturor
• Ledningssystem, policyer och uppföljning
• Intern ansvarsfördelning
• Intressentdialoger
• Möjlighet att anmäla avvikelser
• Krav på leverantörer
• Lösningar på globala, nationella och
  lokala samhällsutmaningar
• Internationella konventioner och ramverk

Ägare
• Ekonomisk information
• Prissättning
• Utvecklingen inom IT

Medarbetare
• Transparens
• Trygghet
• Kompetens och utvecklingsmöjligheter

Leverantörer
• Förutsägbarhet
• Tillräcklig information

Myndigheter
• Efterlevnad av lagar och regler

Lustfylld, trygg arbetsplats
• Trygga medarbetare
• Hälsa och säkerhet
• Professionell planering
• Kompetensutveckling
• Jämställdhet och mångfald

Viktiga frågor för Elkraft Sveriges intressenter

Ekonomisk påverkan
Elkraft Sverige förväntas följa aktuell lag-
stiftning och agera på ett affärsmässigt och 
etiskt korrekt sätt. Förankrade värderingar 
är en förutsättning för långsiktig tillväxt och 
lönsamhet.

Miljöpåverkan
Elkraft Sveriges tjänster bidrar till en 
effektivare energianvändning och minskade 
koldioxidutsläpp för kunderna. Att använda 
vattenkraft som energikälla påverkar sam
tidigt växt och djurliv i och kring de älvar där 
vattenkraften utvinns. 

Social påverkan
Elkraft Sverige ansvarar för att erbjuda alla 
medarbetare en lustfylld och trygg arbets-
plats där varje medarbetares kompetens och 
potential tas tillvara. Elkraft Sverige ansvarar 
även för att väsentliga underleverantörer får 
information om de arbetsmiljörisker som 
finns och vad de behöver göra för att mini-
mera dessa.  
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Elkraft Sverige är en pålitlig och 
personlig affärspartner som i alla lägen 
värnar relationen med kunden. 
Genom att erbjuda den lägsta totala 
energikostnaden och den enklaste 
administrationen, underlättar Elkraft 
Sverige för kunderna i deras dagliga 
arbete.

Pålitlig, personlig affärspartner



Förankrade värderingar 
Det ska vara enkelt, tryggt och personligt att samarbeta med Elkraft Sverige. Värde-
ringarna genomsyrar verksamheten och styr det dagliga arbetet, liksom utvecklingen 
framåt. Det genomförs även regelbundna kontroller för att säkerställa att Elkraft Sve-
rige följer aktuell lagstiftning och agerar på ett affärsmässigt och etiskt korrekt sätt.

Kundens behov
Alla kunder har en egen kontaktperson som ser till helheten och som har till uppgift 
att fånga upp kundens behov. Kostnader för el, nät och andra tjänster samlas på en 
enda faktura. Kunder som har verksamheter på flera platser får en samlingsfaktura 
där alla anläggningar och lokaler finns med. På så sätt minskas administrationen och 
det blir enklare för kunden att få kontroll på kostnaderna. 

Förutom att leverera el undersöker Elkraft Sverige kundens möjligheter till bespa-
ringar. Den tekniska avdelningen går igenom kostnaderna för el, värme, kyla, vatten, 
sopor och administrationen av dessa och återkommer med förslag på förbättringar. 
Målsättningen är att kundens energianvändning ska vara så låg som möjligt.

Nya rutiner för kundvård
Utöver att alla kunder har en egen kontaktperson blir de även med jämna mellanrum 
kontaktade av Elkraft Sverige via telefon. Under 2017 utvecklades nya rutiner för 
dessa samtal som gör det möjligt att på ett ännu effektivare sätt fånga upp kundernas 
feedback. 

De nya rutinerna innebär att kunderna får svara på fem standardfrågor, däribland 
en fråga kring vilket betyg de ger Elkraft Sverige på en skala 1 till 5. Svaren dokumen
te  ras och används i det löpande förbättringsarbetet. Genom användningen av 
standard frågor blir uppföljningen mätbar och processen tydlig. De kunder som i 
samband med samtalet uttrycker särskilda önskemål eller ett missnöje blir kontakta-
de igen för en uppföljning.  

Utvärdering av leverantörer
Möjligheten att anlita kompetenta och kunniga leverantörer är en förutsättning för 
att verksamheten ska hålla en hög kvalitet. Elkraft Sverige anlitar bland annat system-
leverantörer och leverantörer inom rekrytering, hälso och sjukvård och försäkringar.

Leverantörerna utvärderas utifrån såväl pris som leveranssäkerhet och kvalitets och 
miljöarbete. Utvärderingen sker innan avtalet tecknas men även löpande under 
avtalsperioden. Miljömärkta, energisnåla och ergonomiska alternativ väljs i den ut-
sträckning som det är möjligt. 

Väsentliga underleverantörer får information om Elkraft Sveriges miljö och kvalitets-
policy och de rutiner som de omfattas av. De får även information om de arbetsmiljö-
risker som finns och vad de behöver göra för att minimera dessa. 
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0 incidenter
under 2017

(ekonomi, miljö, 
arbetsmiljö,
mänskliga

rättigheter och 
korruption)



Elkraft Sverige erbjuder smarta, enkla lösningar som 
bidrar till lägre kostnader, lägre energianvändning och 
minskade koldioxidutsläpp. Med en nyfikenhet och en 
lyhördhet inför kundens önskemål och behov, arbetar 
Elkraft Sverige kontinuerligt med att utveckla nya och 
befintliga tjänster. Utvecklingsarbetet sker tillsammans 
med kunderna, med målsättningen att de ska kunna 
optimera sin energianvändning.

Smarta, enkla lösningar
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Sedan 2015 erbjuder Elkraft Sverige 100% vattenkraft med åtagande. 
Elen är ursprungsmärkt och åtagandet består av ett långsiktigt engagemang 
i projektet Restaurering av Harmångersån i Hälsingland. När kunderna köper 
100% vattenkraft med åtagande tar de del av miljövärdet från projektet.

Alla energikällor har sina fördelar och nackdelar, så även vattenkraften. 
En fördel är de låga koldioxidutsläppen samtidigt som det är en förnybar 
energikälla som är enklare att reglera än till exempel vindkraft och solkraft. 
En nackdel är att vattenkraften påverkar växt och djurliv i och kring de älvar 
där den utvinns.

Det åtagande Elkraft Sverige har gentemot projektet Restaurering av 
Harmångersån är ett sätt att bidra till ökad biologisk mångfald. All el från 
vattenkraft med åtagande är även certifierad enligt Guarantees of Origin 
(GoOs). Det innebär att elen är spårbar och att den revideras av en extern 
revisor. 

Under 2017 kom 86 procent av den levererade elen från ursprungsmärkt 
vattenkraft med åtagande. Sedan den 1 januari 2016 erbjuds alla nya kunder 
miljömärkt el, det vill säga 100% vattenkraft med åtagande, något som 
beräknas öka andelen under de kommande åren. 

De genomsnittliga koldioxidutsläppen från den el som levererades till kund 
var 52 g/kWh medan koldioxidutsläppen från ursprungsmärkt vattenkraft 
med åtagande är 0 g/kWh.

El som ger ett extra miljövärde
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86% av den 
levererade elen
kom från 100%

vattenkraft med 
åtagande.

Koldioxidutsläppen 
från 100%

vattenkraft med
åtagande är

0 g/kWh.



Projektet Restaurering av Harmångersån startade 2015 på initiativ av Elkraft Sverige i 
samarbete med Bergsjö och Harmångers fiskeområden. Det drivs idag i samarbete med 
bland annat länsstyrelsen och Nordanstigs kommun.

Harmångersån är 28,4 km lång och rinner genom Nordanstigs kommun i norra Hälsing-
land. Det långsiktiga målet med projektet är att återställa åns historiskt fina vatten
områden. Årtionden av timmerflottning och industriläckage har inverkat på vatten, fisk 
och närmiljö och förstört områdets ekosystem. 

Enligt Nordanstigs kommuns fiskevårdsplan från 2014 bedöms 300 000 kvadratmeter 
öringbiotop kunna återskapas. Sedan projektet startade har lekbottnar för lax och 
havsöring iordningställts, vandringshinder tagits bort och bottnen ogräsbekämpats och 
luckrats för hand. Två stycken kläckerier för fiskyngel har byggts. Insatserna har bland 
annat bidragit till att fiskebeståndet i delar av ån har tiodubblats under en treårs
period. 

Under 2017 har projektet fått klartecken från länstyrelsen att flytta sten och återställa 
vattenmiljön vid ytterligare två platser i ån. Dessutom har ännu en stentröskel öppnats 
upp för att få till ett jämnare vattenflöde. En liten ö har tagits bort för att ge utrymme 
till ett stort grundområde för fiskynglen. Lekgrus har köpts in liksom en kylanläggning 
för att sänka temperaturen på vattnet i kläckerierna.  

Elkraft Sveriges medarbetare och kunder har möjlighet att besöka Harmångersån och 
ta del av den utveckling som sker.   
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Vårt åtagande: Restaurering av Harmångersån 



Elkraft Sverige erbjuder ett antal tjänster som hjälper kunderna att få kontroll på och minska sin energianvändning. 
Minskad energianvändning innebär minskade kostnader och miljöbesparingar.  
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Tjänster för effektiv energianvändning

Årlig
hälsokontroll 

El: 
620 st

EnergiWEB: 
1250 kunder

25
pågående 
energikart-
läggningar

Årlig hälsokontroll El
Tjänsten Årlig hälsokontroll El är en årligt återkommande kontroll av statusen på kundens 
elanvändning. Resultatet sammanställs i kronor och kunden får en enkel och överskådlig 
rapport som gör det möjligt att tidigt upptäcka större avvikelser. Utifrån resultatet kan 
kunden välja att gå vidare och exempelvis genomföra en energikartläggning för att på en 
mer detaljerad nivå förstå sin energianvändning och vad som skulle kunna minska den.  

Under 2017 genomförde Elkraft Sverige 620 hälsokontroller. I samband med dessa före-
slogs energibesparande åtgärder på totalt 79 GWh vilket innebär kostnadsbesparingar på 
ca 79 miljoner kronor. 

EnergiWEB
Det webbaserade energiuppföljningssystemet EnergiWEBTM ger kunden möjlighet att 
kontinuerligt ta del av detaljerad energistatistik, oavsett vad kunden har för nätleveran-
tör. Systemet fungerar för såväl el som för fjärrvärme och vatten. Det är certifierat enligt 
energiledningsstandarden ISO 50001, vilket innebär att det är ett enkelt och effektivt 
verktyg att använda för den som vill arbeta med energiledning och aktivt minska sin 
energianvändning. Kunder med många anläggningar har särskilt stor nytta av systemet. 
Under 2017 använde 1250 av Elkraft Sveriges kunder EnergiWEB. 

Energikartläggning
Att genomföra en energikartläggning ger en bra överblick över vad energin i verksam-
heten används till och vilka besparingsmöjligheter som finns. Den rapport som lämnas till 
kunden i slutet av projektperioden innehåller en sammanställning av statistik såväl som 
åtgärdsförslag och ekonomiska kalkyler. 

Hos Elkraft Sverige växte tjänsten från början fram utifrån en förfrågan från en kund. 
Kunden behövde hjälp med att uppfylla de lagkrav kring energikartläggning som trädde i 
kraft under 2014. Elkraft Sverige bedömde att uppdraget var intressant och såg samtidigt 
möjligheterna i att utveckla tjänsten tillsammans med kunden. Idag är tjänsten etablerad 
och i slutet av 2017 arbetade den tekniska avdelningen med 25 pågående energikartlägg-
ningsprojekt. Under året slutfördes tre energikartläggningar.   

Flertalet av Elkraft Sveriges kunder drivs av lagkraven när de fattar beslut om att genomföra en energikartlägg-
ning. Samtidigt börjar fler och fler få upp ögonen för att projekten är lönsamma eftersom de resulterar i konkreta 
förslag på energibesparande åtgärder som även innebär kostnadsbesparingar. Rekommendationerna från de tre 
energikartläggningsprojekt som avslutades under 2017 ger exempelvis kunderna möjlighet att minska sin energi-
användning med i genomsnitt 23 procent. Genom den ekonomiska kalkyl som tas fram i samband med projekten 
har kunderna även möjlighet att se hur lång tid det tar innan investeringarna kan räknas hem. Det underlättar när 
investeringsbesluten ska fattas.     

Större företag ska enligt lag genomföra en energikartläggning vart fjärde år och rapportera denna till Energimyn-
digheten. Elkraft Sverige arbetar även med uppföljning av energikartläggningar vilket innebär en uppföljning av 
genomförda effektiviseringsåtgärder inför nästa inrapportering.



På jakt efter energitjuvar   

Att arbeta med energikartläggningar innebär att ge sig ut på jakt efter energi
tjuvar. Det kan vara fläktar till maskiner som är bortplockade, överdimensio
nerade maskiner, drifttider som borde korrigeras eller markvärme som står på 
året runt. Trots att kunderna har kommit olika långt i sitt arbete med att energi-
effektivisera brukar det alltid finnas möjlighet till ytterligare förbättringar, även 
hos dem som under flera år har arbetat målmedvetet med att minska sin energi-
användning. 

Under 2017 har Elkraft Sverige till exempel arbetat med en kund som finns 
över hela Sverige. På en av deras anläggningar hade olika initiativ för att minska 
energianvändningen från belysningen lett till energibesparingar på 30 procent. 
Kunden trodde därför inte att det var möjligt att ytterligare sänka energi
användningen i någon större utsträckning.  

Precis som kunden misstänkte fanns det små möjligheter att göra förbättringar 
när det gällde belysningen. Däremot upptäcktes att ett stort källarutrymme i 
fastigheten hade en temperatur som var betydligt högre än vad verksamheten 
krävde. Det visade sig att kunden betalade stora summor årligen för fjärrvärme 
för att värma upp källarutrymmet utan att egentligen veta varför. Efter att ha 
blivit uppmärksammad på detta valde kunden att påbörja ett arbete med att 
undersöka vad de kan göra för att minska fjärrvärmeanvändningen och därmed 
även kostnaderna för den.  
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I takt med att kostnaderna för solceller har minskat har intresset för att installera 
dessa ökat. Investeringen ses ofta som en del i arbetet med att minska koldioxid
utsläppen från el och fler och fler av Elkraft Sveriges kunder intresserar sig för att 
göra en sådan investering. 

Trenden med solceller bidrar till en spännande utveckling på elmarknaden. Den som 
installerar solceller är plötsligt att betrakta som både producent och konsument av el. 
Den el som produceras via solcellerna distribueras precis som all annan el via elnätet 
och blir på så sätt en del av den totala elproduktionen i Sverige, även om det än så 
länge handlar om en mycket, mycket liten del.  

Som producent är det viktigt att få betalt för den solcellsel som produceras. Detta sker 
idag på olika sätt där det vanligaste är att producenten får betalt för överskottet, det 
vill säga för skillnaden mellan den el som produceras och den el som används i verk-
samheten. Beräkningen av överskottet görs många gånger utifrån schabloner istället 
för att utgå ifrån den verkliga produktionen och den verkliga konsumtionen. En sådan 
beräkningsmodell riskerar att bidra till att kunden inte får betalt för hela överskottet, 
utan endast för en del av det.    

Under 2017 utvecklade Elkraft Sverige en ny tjänst för direktfakturering av solcells
energi. Tjänsten har utvecklats med hjälp av smart mätteknik som mäter exakt hur 
mycket el som produceras och exakt hur mycket el som används i verksamheten. 
Kunden får betalt för den verkliga produktionen och betalar för den verkliga kon
sumtionen, vilket ger cirka 12 procent högre lönsamhet för kunden. De kunder som 
installerar solceller har med andra ord möjlighet att bidra till att tillgången på förnybar 
el ökar samtidigt som Elkraft Sverige kan hjälpa dem att göra deras investering ännu 
mer lönsam. 

Smart mätteknik 
vid direktfakturering av solcellsenergi
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Elkraft Sverige erbjuder en lustfylld och trygg arbetsplats 
där varje medarbetares kompetens och potential tas 
tillvara. Tillsammans är det möjligt att skapa en 
arbetsmiljö där var och en trivs och mår bra och 
där arbetet bygger på förtroende för varandra. 
Ett aktivt arbetsmiljöarbete är en
 förutsättning för att nå dit. 

Lustfylld, trygg arbetsplats



Gemenskap ger trygghet och arbetsglädje
Gemenskap och förståelse för varandras arbete är viktiga framgångsfaktorer för 
Elkraft Sverige. Mötet mellan kollegor bidrar till utveckling och arbetsglädje. Det 
ger också en känsla av trygghet och tillhörighet. I den medarbetarundersökning 
som genomfördes under 2017 svarade 93 procent att de ser fram emot att gå till 
jobbet. 97 procent svarade att de känner engagemang i sitt arbete.   

På kontoret i Stockholm börjar varje morgon med en gemensam fikastund. 
De mindre lokalkontoren försöker också att ordna med morgonfika de dagar 
då med arbetarna är på plats och inte har åkt direkt ut på kundbesök. Veckan 
avslutas med en gemensam fredagsfika. Det genomförs även ett antal aktiviteter 
under året där medarbetare från alla kontoren deltar, ett sådant exempel är den 
årliga julmiddagen. Detta bidrar till att öka förståelsen för att alla arbetar till
sammans, att verksamheterna inom Elkraft Sverige är en helhet. 

Medarbetarnas hälsa kommer främst
En sund och trivsam arbetsmiljö utgör grunden för att de anställda ska ha möj-
lighet att utvecklas och för att Elkraft Sverige ska kunna ge den bästa servicen till 
kunderna. Arbetet med att skapa en sund och trivsam arbetsmiljö sker dagligen. 
Medarbetarna har bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, liksom till årliga 
hälsoundersökningar och personlig rådgivning genom företagshälsovården. 

Under 2017 gjordes en satsning på nya kontorsstolar och alla medarbetare fick 
en individuell genomgång av arbetsplatsen tillsammans med en ergonom. 
Sjukfrånvaron var under året 5 procent. Det förekom inga arbetsplatsolyckor 
eller tillbud.
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  Sjukfrånvaro Arbetsplats- Frånvaro p.g.a. 
    olyckor  arbetsplatsolycka

Totalt       5,0%        0   0%

Män       2,1%        0   0%

Kvinnor       7,9%        0   0%



Uppstart för projektet Lustfyllt & Smart  

I november 2017 inleddes projektet Lustfyllt & Smart med en gemensam upp-
startsdag i Stockholm. Projektet förväntas bidra till en gemensam målbild och en 
ökad trygghet bland medarbetarna. Genom projektet vill Elkraft Sverige minska 
stressen och skapa förutsättningar för ett generöst förhållningssätt och en vilja 
till utveckling, förbättringar och professionell planering.

Lustfyllt & Smart ger förutsättningar för Elkraft Sveriges medarbetare att till
sammans möta nya utmaningar och ta tillvara på möjligheter som uppstår. 
Fokus under uppstarten låg på företagets styrkor och vad det är som skapar 
arbetsglädje. Under det kommande året är fem halvdagar med olika teman 
inplanerade.
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Totalt:
Antal män  16

Antal kvinnor  18

Genomsnittsålder 43

Ledningsgruppen:
Antal män    4

Antal kvinnor    0

Genomsnittsålder 45

Styrelsen:
Antal män    4

Antal kvinnor    0

Genomsnittsålder 63

Tillsvidareanställda:
Antal män  15

Antal kvinnor  17

17

Möjlighet till utbildning

Det är viktigt att varje medarbetare har den kun-
skap och kompetens som krävs för att klara sina 
arbetsuppgifter och för att kunna bidra till företa-
gets fortsatta utveckling. Elkraft Sverige kartlägger 
regelbundet behoven och önskemålen om utbild-
ning. Alla utbildningsinsatser följs upp och utvär-
deras för att se om insatsen har varit tillräcklig eller 
om det krävs ytterligare utbildning inom något 
område. Varje medarbetare har en utvecklingsplan 
som uppdateras årligen. Under 2017 hade Elkraft 
Sveriges medarbetare 38 utbildningstimmar i 
genomsnitt. 

Genomsnittligt antal utbildningstimmar:
Totalt  38

Män   27

Kvinnor  47

Elkraft Sverige har som målsättning att jämställd
hetsarbetet ska vara en integrerad del av verk-
samheten, på alla kontor och på alla nivåer. I 
jämställdhets och diskrimi neringspolicyn berörs 
frågor såsom arbetsmiljö och arbetsförhållanden, 
rekrytering, löner, utbildning och kompetens
utveckling, föräldraskap och förvärvsarbete, och 
sexuella trakasserier. Utgångspunkten är att män 

0 st 
diskrimi-

neringsfall 
under 2017

Genom de utvecklingssamtal som genomförs av 
respektive chef finns också möjlighet att fånga upp 
behov och önskemål om utbildning och professio-
nell utveckling. Under 2017 har alla Elkraft Sveriges 
medarbetare haft ett utvecklingssamtal.  

Jämställdhet på arbetsplatsen

och kvinnor, i olika åldrar och med olika bakgrund, 
ska ges samma förutsättningar och möjligheter till 
utveckling inom företaget. Ingen medarbetare ska 
utsättas för sexuella trakasserier eller annan krän-
kande behandling.  

Visstidsanställda:
Antal män 1

Antal kvinnor 1

Heltidsanställda:
Antal män 16

Antal kvinnor 14

Deltidsanställda:
Antal män 0

Antal kvinnor 4



GRI 101 (2016): Utgångspunkter för redovisningen 
 
GRI 102 (2016): Allmänna upplysningar 

1021: Organisationens namn      
1022: Verksamhet, varumärken, produkter och tjänster 
1023: Lokalisering av huvudkontoret 
1024: Lokalisering av verksamheten 
1025: Ägarskap och juridisk form 
1026: Marknader 
1027: Organisationens storlek 
1028: Medarbetare och inhyrd personal 
1029: Leverantörskedjan 
10210: Väsentliga förändringar inom organisationen och i leverantörskedjan
10211: Försiktighetsprincipen 

10212: Externa initiativ 
10213: Medlemskap 

10214: Uttalande från VD 
10216: Värderingar, principer, standarder och normer 
10218: Styrning 

10240: Intressenter 
10241: Kollektivavtal   

10242: Identifiering och urval av intressenter 
10243: Intressentdialog 
10244: Nyckelfrågor för intressenterna 
10245: Enheter inkluderade i bokslutet 
10246: Definition av rapportens innehåll och avgränsningar 
10247: Nyckelfrågor 
10248: Ändringar avseende tidigare rapporterad information 
10249: Ändringar avseende nyckelfrågor och avgränsningar 
10250: Rapporteringsperiod 

10251: Datum för senast utgivna GRIrapport 
10252: Rapporteringscykel 
10253: Kontaktinformation för frågor kring rapporten 
10254: Uttalande om redovisningsnivå 
10255: GRIindex 
10256: Extern granskning 

GRI-index
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Sida/Kommentar

2
2
2
2
2
2
2, 17, ÅR
17
7
Ej tillämplig
När det är relevant 
tillämpar Elkraft 
Sverige försiktighets-
principen i samband 
med beslut.
910
Elkraft Sverige är med-
lemmar i Naturskydds-
föreningen.
4
4, 7
Ekonomiska beslut 
styrs genom rikt linjer 
från den norska Elkraft-
koncernen.
Beslut avseende miljö 
och social hållbarhet 
fattas av Elkraft 
Sverige AB.
5
Inga medarbetare om-
fattas av kollektivavtal.
5
67, 813, 1417
5
ÅR
2
5
Ej tillämplig
Ej tillämplig
1 januari31 december, 
2017
Ej tillämplig
1 januari31 december
20
2
1819
Rapporten är inte 
externt granskad.

Allmänna standarder   
             



Pålitlig, personlig affärspartner 
Nyckelfrågor: Tillväxt och lönsamhet, Kundnöjdhet, Affärsetik, 
Leverantörsuppföljning 
 

GRI 103 (2016): Styrning 
1031: Nyckelfrågor och avgränsningar 
1032: Styrning 
1033: Utvärdering 
 

GRI 205 (2016): Anti-korruption 
2053 Bekräftade korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder 
 

GRI 308 (2016): Leverantörsuppföljning, miljö 
3082: Negativ miljömässig påverkan i leverantörskedjan och vidtagna åtgärder 
 

GRI 414 (2016): Leverantörsuppföljning, social 
4142: Negativ social påverkan i leverantörskedjan och vidtagna åtgärder 
 

Smarta, enkla lösningar 
Nyckelfrågor: Kostnadseffektivitet, Energi och klimat, Biologiask mångfald 
 

GRI 103 (2016): Styrning 
1031: Nyckelfrågor och avgränsningar 
1032: Styrning 
1033: Utvärdering 
 

GRI 305 (2016): Utsläpp till luft 
3053: Indirekta utsläpp till luft (Scope 3) 
 

Lustfylld, trygg arbetsplats 
Nyckelfrågor: Trygga medarbetare, Hälsa och säkerhet, Professionell planering, 
Kompetensutveckling, Jämställdhet och mångfald 
 

GRI 103 (2016): Styrning 
1031: Nyckelfrågor och avgränsningar 
1032: Styrning 
1033: Utvärdering 
 

GRI 403 (2016): Hälsa och säkerhet 
4032: Arbetsrelaterade skador och sjukdomar 
 

GRI 404 (2016): Kompetensutveckling 
4041 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd 
4043 Andel medarbetare som har haft medarbetarsamtal 
 

GRI 405 (2016): Mångfald och likabehandling 
4051 Mångfald, totalt och inom ledning och styrelse 
 

GRI 406 (2016): Icke-diskriminering 
4061 Bekräftade fall av diskriminering och vidtagna åtgärder
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Väsentliga hållbarhetsfrågor
Sida/Kommentar

5
4, 67
4, 67

7

7,9

7

5
4, 813
4, 813

9

5
4, 1417
4, 1417

15

17
17

17

17



Box 42179, 126 17 Stockholm
Tel: 08-447 48 10 

Epost: info@elkraftsverige.se  |  www.elkraftsverige.se

Elkraft Sverige AB


