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Eleda Group är en expansiv koncern med fokus på anlägg-
nings-, entreprenad- och servicetjänster inom infrastruktur. 
Koncernen verkar via regionala bolag i flera regioner i 
södra och mellersta Sverige.

Vi bedriver verksamhet inom eldistribution, förnybar energi, 
vatten & avlopp, fjärrvärme, datacenter samt fiber och 
energi. Vi riktar oss mot både privat och offentlig sektorn. 

Vi bygger och utvecklar för framtiden, men även för en 
fungerande vardag. 

Eleda-koncernen är det lokala företaget med det stora 
företagets resurser, kompetens och system.

Eleda arbetar för ett hållbart företagande genom att vara 
en stark aktör på marknaden och genom gediget yrkes-
kunnande skapa långvariga relationer med våra kunder 
och partners.

För Eleda innebär ett hållbart företagande en långsiktig 
ansvarsfullhet.

Miljömässiga, sociala och ekonomiska  faktorer ska utgöra 
grunden för företagets verksamhet. Hållbarhetsarbetet 
omfattar såväl företagets  anställda som företagets leveran-
törer eftersom dessa är en  väsentlig del i Eledas respektive 
regionbolags leveranskedja. 

Eledas verksamhet skall vara miljömässigt, socialt, och 
ekonomiskt accepterad över tid.

Vårt hållbarhetsarbete utgår från de 17 Globala målen 
och har en direkt koppling till vår affär.

För att framgångsrikt lyckas med vår uppgift tar vi ansvar 
gentemot våra medarbetare, partners och samhället i stort.

Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör, från ledning till 
partners och från första idé till färdigt projekt. Följande är 
särskilt viktigt för att styra vårt hållbarhetsarbete:

 ■ Affärsplan, strategi och  
koncernövergripande målkarta

 ■ Policyer
 ■ Uppförandekod
 ■ Riskhantering
 ■ Krav vid inköp och på leverantörskedjan
 ■ Rutiner och arbetssätt
 ■ Utbildningar
 ■ Partnerskap

Vi ska säkerställa att gällande lagstiftning, föreskrifter och 
tillstånd efterlevs inom arbetsmiljö, miljö, säkerhet och 
kvalitet. På detta sätt bidrar Eleda med sina regionbolag 
till en hållbar utveckling. Vårt hållbarhetsperspektiv om-
fattar såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt ansvar.

Denna Hållbarhetsrapport gäller för Eleda BidCo AB och dess dotterbolag (tillsammans ”Eleda Group”) och är den lagstadgade håll bar hetsrapporten enligt 
årsredovisningslagen Eleda Group ska arbeta för ett hållbart företagande genom att vara en stark aktör på marknaden med sund ekonomi samt att genom ett 
gediget yrkeskunnande skapa långvariga relationer med nöjda kunder. Eleda Groups verksamhet skall vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar över 
tid. För att framgångsrikt lyckas med vår uppgift tar vi ansvar gentemot våra medarbetare, partners och samhället i stort. I rapporten lyfter vi Eledas syn på 
hållbart företagande, samt FN:s Global Compacts 10 principer.

DET HÄR ÄR VI
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1.1 inledning
Vår ambition är att proaktivt bidra till att minska använd-
ningen av icke förnybara resurser, öka värdet för samhället 
och utveckla nya tekniska lösningar tillsammans med våra 
leverantörer, kunder och partners.

Eledas tjänsteutbud skall alltid genomsyras av ett håll-
barhetstänk och vara miljömässigt fokuserat.

Vår Hållbarhetsrapport omfattar tre av våra region-
bolag Akeab, Mark & Energibyggarna i Göteborg AB 
och Salboheds.  
 
1.2 Korta ord från vår VD
Vi kan nu sammanfatta 2020 som ett utvecklande år,
präglat av Covid-19 och nya utmaningar vi aldrig
tidigare utsatts för. Det är med stolthet och ödmjukhet
som jag tillsammans med övriga koncernledning kan
konstatera att Eleda har en affärsmodell och trygg
organisation som även i dessa utmanande tider står starka 
och fortsätter leverera enligt förväntan. Vi på

Eleda ser hållbarhetsarbetet som en självklar del av vår 
verksamhet. Vi vill bland annat genom vårt engagemang 
i föreningslivet bidra till att skapa en trygg miljö för våra 
barn och unga. Men vi vill även vara med och se till att 
utvecklingen inom vår bransch går framåt. 

Ett år kantat av pandemi och krävande situationer, kräver 
styrka och uthållighet, vilket vår personal visat prov på. 

Eleda har som ambition och mål att vara en av bran-
schens mest attraktiva arbetsgivare, detta sätter stor 
press på hur vi hanterar vår viktigaste resurs, vår perso-
nal. Vi lägger därför stor vikt vid kompetensutveckling 
och utbildning av våra anställda. Hälsa och säkerhet 
går alltid först, våra medarbetare skall arbeta på trygga 
och säkra arbetsplatser. Och ska alltid komma hem till 
sin familj. Branschens utmaningar inom hållbarhet är 
väl kända och för att få till en förändring och skapa en 
hållbar värld behöver vi alla ta vårt ansvar. Mål 17 talar 

om att skapa en gemenskap och genom den kan vi göra 
mycket för att ta oss i rätt riktning, mot en hållbar framtid.  
Vi ser nu med glädje och positivitet fram emot 2021.  

1.3 Hur vi skapar värde
Genom ett hållbart tjänsteutbud, tillväxt av nya tjänster 
och strategisk om positionering i långsiktigt hållbara 
marknader. 
Vi skall bygga och utveckla för en hållbar vardag, både nu 
och i framtiden.  
Inkludera ESG (Environmental, social and corporate 
governance) i all verksamhet inom Eleda. 

1.4 Vår hållbarhetsstrategi och organisation
Eleda har en ESG chef som rapporterar direkt till Eledas 
Koncern-VD.

För de långsiktiga strategiska  hållbarhetsfrågorna 
har vi en arbetsgrupp med representanter från de olika 
regionbolagen som sammanträder kvartalsvis. Gruppens 
förslag och arbete, beslutas om i koncernledningsgruppen. 

Vi deltar i relevanta miljö- och sociala frågor där vi 
tror att vi kan påverka tillsammans. Vi tror starkt att vårt 
hållbarhetsprogram ger en gemensam framdrift för alla 
inblandade och hoppas att vi kan inspirera fler företag att 
agera för en bättre värld och arbeta långsiktigt inom sitt 
affärsområde för att skapa en hållbar utveckling. 

I vår hållbarhetsplan finns några grundläggande 
målsättningar, bekämpa klimatförändringar, hållbar 
konsumtion och produktion, arbetsvillkor och säkerhet, 
samt jämställdhet. 

 ■ Vi skall minska vårt CO2 utsläpp med  
50% till 2030 

 ■ Vi skall verka för att byta ut 50% av vår 
fordons park över tid till hybrid eller elfordon

 ■ Vi ska ha 20% kvinnor i ledande befattningar

INLEDNING

ÄVEN VÅRA TJÄNSTER BIDRAR TILL MÅLEN

Eleda är verksamma inom eldistribution, förnybar energi, vatten & avlopp, fjärrvärme,  
datacenter samt fiber och energi. Det innebär att vi bidrar till FN:s globala mål för  
ett hållbart samhälle även genom de tjänster vi erbjuder.
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Vi arbetar för minskade utsläpp genom att styra vårt re-
sande och användande av fossila bränslen.

Vi ska göra affärer på ett hållbart sätt, genom medvet-
na val kan vi förbättra för våra medarbetare och ge dom 
bättre arbetsvillkor

Vi ska säkerställa att hela vår värdekedja uppfyller samma 
grundläggande krav som Eleda har i sin uppförandekod 
genom bland annat leverantörs audits

Vi arbetar kontinuerligt med jämställdhet och mång-
fald, och ser det som en självklarhet att oavsett kön eller 
bakgrund skall alla ha lika möjligheter. 

Vi ska verka för att ha en arbetsplats med hög frisknärvaro. 
Vi verkar för att nyanställda skall bli rätt  informerade 

och utbildade för att skapa en större samhörighet och lägre 
personalomsättning.  

Som företag har vi som ambition att vara en självklar och 
stark aktör på marknaden, men även en stabil och trygg 
arbetsgivare där vi erbjuder vår personal olika typer av 
engagemang till förmån för en mer hållbar värld. På detta 
sätt får vi fler människor involverade i det viktiga arbete 
som så många fantastiska organisationer utför. Att vi kan 
stödja dessa organisationer ekonomiskt eller med våra 
tjänster och engagemang är naturligtvis också en fördel, 
och skapar hållbarhet.

Med det sagt - det är en attraktiv modell för alla parter. Vi 
får växa med våra medarbetare och förhoppningsvis också 
bli en mer attraktiv arbetsplats.

Samtidigt stödjer vi vårt samhälle att utvecklas i rätt 
riktning och klimatpåverkan minskar. Det är något som 
vi är stolta över!

UTVALDA TJÄNSTER FN:S GLOBALA MÅL

Laddinfrastruktur för elbilar

Anläggning av fjärrvärme

Spårarbete och järnvägsinfrastruktur

Underhåll av vattenkraft

Utveckling av vindkraftsprojekt

Anläggning och underhåll VA

Datacenter och fiberanläggning

Elmätare och energieffektivisering

Förlänger livslängden på betongkonstruktioner

Bygger och servar stamnätet för el
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1.5 Affärsetik och antikorruption

Lagstiftning och internationella 
konventioner
Vi följer alltid de lagar, regler och förordningar som gäller 
på de marknader där vi är verksamma. Vi förväntar oss 
att även våra affärspartners gör det. 

Antikorruption
Vi ska göra affärer på ett etiskt korrekt sätt och motverkar 
aktivt all form av korruption. Mutor, dolda provisioner 
eller andra olagliga eller oetiska förmåner är inte tillåtna. 
Vi engagerar oss inte i sådan verksamhet som vi inte öppet 
kan stå för. 

Vi är öppna och ärliga i vårt agerande och hanterar aldrig 
transaktioner i det dolda eller använder oss av tredje part 
dvs mellanhand eller agent för att muta.

Affärsrelationer 
Vi strävar efter långsiktiga och goda relationer, vi arbetar 
konkurrenskraftigt och ingår aldrig avtal med konkurrenter 
eller några överenskommelser vad gäller prissättningar, 
kartellbildningar eller avtal vad gäller marknadsandelar.

Representation
Vi är alltid, och ska även upplevas som, professionella och 
opartiska i våra affärsrelationer. Medarbetare varken tar 
emot eller ger otillbörliga ersättningar i form av gåvor, 
tjänster, resor eller representation som gör att hens ställning 
och opartiskhet kan ifrågasättas. Gåvor och representation 
ska vara lätta att koppla till vår verksamhet.

Intressekonflikter
Vi undviker situationer och sammanhang som kan försätta 
oss i en verklig eller upplevd intressekonflikt genom att 
hålla isär personliga intressen från affärssammanhang.

Skydd av tillgångar
Vi använder bolagets materiella och immateriella tillgångar 
på ett ansvarsfullt sätt och skyddar dem från skador, stöld 
och förlust. 

Insiderhandel 
Vi utnyttjar inte någon typ av insiderinformation för att 
utöva insiderhandel eller andra typer av marknadsmissbruk. 
Med insiderinformation menas information kring bolaget 
som inte är känd för allmänheten. Mer information kring 
dessa frågor och hur vi arbetar med dem finns i Eleda 
Groups insiderpolicy.  

Redovisning och rapportering
Vi redovisar affärsaktiviteter, finansiell situation och re-
sultat i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser.

Penningtvätt
Vi accepterar inte penningtvätt och undviker att försätta 
oss i situationer där risk för penningtvätt föreligger. 

Informationshantering 
Vi skyddar konfidentiell information som erhållits inom 
Eleda Group eller från våra kunder på ett sådant sätt att 
den förblir konfidentiell. Vi samlar endast in personupp-
gifter om kunder, medarbetare och tredje part i enlighet 
med gällande lagar och förordningar. All lagring av per-
sonuppgifter sker på ett säkert sätt. 

Information kring hur vi kommunicerar, hur vi  förhåller 
oss till media och hur vi använder  sociala medier, kan 
man läsa mer om i Eleda Groups kommunikationspolicy.
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1.6 Mänskliga rättigheter

Vi stödjer och respekterar de internationellt erkända 
mänskliga rättigheterna. Kränkningar av dessa rättigheter 
får aldrig förekomma. Vi samarbetar inte med företag om 
det föreligger misstanke om att de mänskliga rättigheterna 
inte respekteras fullt ut.

Tvångsarbete och barnarbete
Vi accepterar inte någon form av barnarbete, tvångsarbete 
eller ofrivilligt arbete. Vi samarbetar med våra leverantörer 
för att motverka och förebygga barnarbete och tvångsarbete 
och avbryter samarbeten om misstanke om tvångsarbete 
eller barnarbete föreligger.

Föreningsfrihet
Vi värnar rätten till föreningsfrihet och respekterar kol-
lektivavtal. Samtliga medarbetare har rätt att ansluta sig 
till föreningar och organisationer och att organisera sig 
fackligt utan att riskera diskriminering, trakasserier eller 
någon typ av repressalier. 

ELEDAS STYRDOKUMENT

Innehåller rekommendationer som adresserar de mest  centrala miljöfrågorna från ett policy- 
och riskperspektiv, och implementeras inom hela  verksamheten. En kontinuerlig process 
för miljöriskanalys har därför införts och bygger dels på ett  internt självutvärderingsarbete 
samt interna revisioner, dels på värdering utförd av oberoende konsulter inom miljö- och 
hållbarhet. Arbetet och processen bygger på akeabs lilla gröna och ger stöd för  
kartläggning och eliminering av miljörisker som är kopplade till verksamheten.
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3. God hälsa och välmående  

RISK ÅTGÄRDER ANSVARIG

● Risk för psykisk ohälsa Tydliggöra stödfunktioner och 
möjlighet till företagshälsovård 
även inom psykologi 

HR- ansvarig på respektive 
regionbolag 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

5. Jämställdhet  

RISK ÅTGÄRDER ANSVARIG

◆ Risk för låg förändringstakt för att 
öka jämställdheten på chefsposi-
tioner och i ledningsgruppen

Tillgodose individers behov och 
potential genom utbildningar 
för att anta ledarpositioner i 
organisationerna. 

HR- ansvarig på respektive 
regionbolag 

◆ Risk för att medarbetare diskrimi- 
neras eller trakasseras

Utöka 
medarbetarundersökningar 

HR- ansvarig på respektive 
regionbolag 

JÄMSTÄLLDHET

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

RISK ÅTGÄRDER ANSVARIG

◆ Risk för olyckor och skador vid  
utförande av dagligt arbete 

Tydliggör säkerhetsaspekter i 
Arbetsmiljöplaner och arbets-
beredningar. Arbeta aktivt med 
systematiskt arbetsmiljöarbete.  

KMA- Ansvarig på respektive 
regionbolag 

● Risk för ökad ohälsa bland 
medarbetare

Tydliggöra stödfunktioner och 
möjlighet till företagshälsovård. 

HR- ansvarig på respektive 
regionbolag 

◆ Risk för att inte bibehålla och  
attrahera rätt kompetens

Fortsätta utvecklingsarbetet att 
vara en attraktiv arbetsgivare 

Ledningen i respektive 
regionbolag. 

● Risk för otillbörligt agerande i  
samband med affärsuppgörelser

Tydliggöra riktlinjer genom 
uppförandekod och relevant 
utbildning 

ESG chef tillsammans med 
respektive regionbolags VD & 
HR ansvarig 

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

1.7 RISKANALYS 
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12. Hållbar konsumtion och produktion 

RISK ÅTGÄRDER ANSVARIG

◆ Risk att förlora affärer om Eleda 
inte kan leverera enligt beställa-
rens krav utifrån miljöperspektivet 

Vi tar vårt ansvar för att ändra 
hur vi producerar och konsume-
rar varor och resurser. Tydlighet 
och kommunikation om arbetet 
internt. 

Respektive regionbolag 

◆ Risk att kortsiktig ekonomisk vinst 
ställs mot ett proaktivt och strate-
giskt hållbart perspektiv

Tydliggöra ståndpunkt och rikt-
linjer internt. 

Respektive regionbolag  

◆ Risk för bristande anpassnings-
förmåga till omvärldsförändringar 
och konjunkturnedgång

Utbildning av personal och 
utveckling av befintliga ruti-
ner och system. Väl bearbetad 
resursplanering för eventuella 
omplaceringar vid behov.  

Respektive regionbolags ledning 

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

13. Bekämpa klimatförändringarna  

RISK ÅTGÄRDER ANSVARIG

◆ Risk för en alltför långsam anpass-
ning till de förändringar som be-
hövs för att minska CO2-utsläpp

Säkerställ kartläggning av Scope 
1 och 2, samt redogör för Scope 
3. Ta fram strategi för att mins-
ka utsläpp, minskas med 50% 
fram till 2030 

ESG-Chef tillsammans med 
respektive regionbolags 
hållbarhetsansvarig  

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

17. Genomförande och globalt partnerskap

RISK ÅTGÄRDER ANSVARIG

● Risk för minskat förtroende och en 
varumärkesrisk

Bibehålla och utveckla befintliga 
relationer. Arbeta aktivt för nya 
relationer. 

Respektive regionbolags ledning 

● Risk för att vi eller våra sam-
arbetspartners bryter mot eller 
inte respekterar de mänskliga 
rättigheterna

Tydliggöra uppförandekoder 
både för leverantör, kund och 
internt. 
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Under verksamhetsåret 2021 kommer vi arbeta vidare utifrån de globala målen som vi idag har identifierat, för att ut-
veckla vårt arbete med hållbarhetsrisker ytterligare. Det finns en klar förbättringspotential i det arbetet och med stöd av 
specifika system ser vi stora möjligheter att strukturera och effektivisera det.

1.6 Globala målen – Hur vi vill utvecklas och bidra

GLOBALA MÅLEN KOMMENTAR

5. Jämställdhet Eleda skall verka aktivt för att skapa en god dynamik i alla organisationer. 
Eleda skall verka aktivt för att locka och rekrytera minst 30% kvinnor av 
totala nyanställningar per år. Våra samarbetspartners ska erbjuda likvär-
dighet oberoende av kön.

8. Anständiga 
arbetsvillkor och 
ekonomisk 
tillväxt

Eleda är en trygg arbetsplats där varje medarbetare har möjlighet att ut-
vecklas och bidra i vår tillväxtresa, utveckling av oss som arbetsplats, våra 
team och oss som individer. Alla tre komponenter är  
viktiga när vi fortsätter växa och bidra med respekt, trygghet,  
kommunikation och gemenskap

12. Hållbar  
konsumtion  
och produktion

För oss är det viktigt att vi har en smart och hållbar affär och fortsätter 
arbetet med att utveckla vårt tjänsteutbud med den senaste teknologin, och 
i tillägg till detta alltid ha ett cirkulärt tänk i den mån det är möjligt. Vi 
tar vårt ansvar för att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och 
resurser. Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även 
sociala och ekonomiska fördelar som ökad konkurrenskraft

13. Bekämpa 
klimat- 
förändringarna

Eledas största klimatpåverkan har vi genom användandet av vår fordons 
och maskinflotta, energiförbrukning och uppvärmning av kontor, samt 
inköp av visst material. Därför lägger vi mycket kraft på att minska vårt 
affärsresande, byta ut vår fordonsflotta till hybrid och elfordon i den mån 
det är möjligt. Men även att driva fler möten och sammankomster digitalt.

17. Genomförande 
och globalt 
partnerskap

Vi sätter högt värde på samarbete och partnerskap. Genom partnerpro-
jekt ökar vi den inhemska kapaciteten för skatt- och andra intäkter. Vår 
tro är att tillsammans är man stark och kan påverka i större utsträckning 
än ensam. Tillsammans kan man påverka i rätt riktning och göra goda 
saker. Det här arbetet ser vi som ett av våra bidrag till det globala målet. 
Genomförande och globalt partnerskap. För genom våra samarbetspartners, 
med stöd från oss, så bidrar vi gemensamt till ett bättre samhälle. Samt 
med vårt tjänsteutbud kan bidra till en mer hållbar värld.

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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Inom Eleda Group identifierar vi oss som ett lag.
Vi är medvetna om att vi ska dra fördel av varandras 

olikheter och att det samlade resultatet är beroende av 
samtliga medarbetares bidrag varje arbetsdag.

Tillsammans skapar vi en atmosfär där vi ställer upp 
för varandra, vi tar stolthet i individens prestation som 
ger gruppen goda resultat. ”Laget före jaget” ska vara 
självklart såväl internt som externt. Närheten till beslut 
och möjligheten att påverka sin egen arbetssituation tror 
vi också är viktiga beståndsdelar i en dynamisk, trivsam 
arbetsplats.

I vår omvärldskommunikation manifesterar vi vår starka 
tro på samverkan med #Tillsammansför17. Självklart en 
anspelning på FN:s globala mål nummer 17 – Genomförande 
och partnerskap. – Ingen kedja är starkare än den svagaste 
länken och det är handling som definierar vem vi är, och 
vi är Eleda Group.

2.1 Våra värdeord

Kvalitet
Vi står bakom våra åtaganden och strävar alltid efter högsta 
standar¬den. Vi levererar våra arbeten med hög kvalitet 
och med beställarens bästa för ögonen detta genom kva-
litetssäkringar och fortlöpande utbildning av all personal. 

Engagemang 
Tydligt engagemang hos våra medarbetare skapar trygghet 
och en bättre arbetsplats, på så sätt förbättras även våra 
arbeten.

Gemenskap 
Gemenskapen som finns inom Eleda är en av det absolut 
viktigaste egenskaperna, vi strävar alltid efter en öppen 
och familjär känsla.

Respekt
På Eleda behandlar vi varandra och de människor vi möter 
med respekt, vi vågar vara tydliga och raka mot varandra 
och tar med öppet sinne emot andras funderingar, åsikter 
och tankar.

VI PÅ FÖRETAGET

Kvalitet

Respekt
Gemenskap

Engagemang
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2019

2019

2019

2020

2020

2020

Inte alls
7%

Inte alls
4%

Inte alls
10%

Inte alls
3%

Inte alls
4%

Inte alls
3%

Mycket bra
51%

Mycket bra
44%

Mycket bra
52%

Mycket bra
58%

Mycket bra
58%

Mycket bra
64%

Bra
42%

Bra
52%

Bra
38%

Bra
39%

Bra
38%

Bra
33%

Hur trivs du med eleda som arbetsgivare?

Hur trivs du med dina arbetsuppgifter?

Hur fungerar samarbetet med din närmsta chef?

2.2 Ett inkluderande företag
Trivselenkät genomförs varje år med följande frågor:
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2019

2019

2020

2020

Inte alls
4%

Inte alls
4%

Inte alls
3%

Inte alls
2%

Mycket bra
64%

Mycket bra
47%

Mycket bra
63%

Mycket bra
57%

Bra
32%

Bra
49%

Bra
34%

Bra
41%

Hur fungerar samarbetet med dina närmsta kollegor?

Följer du de säkerhetsföreskrifter som gäller på din arbetsplats?
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Kvinnor 8%
Män 92%

Kvinnor 9%
Män 91%

2.3 Med siktet på utveckling
Utveckling av oss som koncern, våra organisationer och 
oss som individer. Alla tre komponenter är viktiga när vi 
fortsätter växa och bidra med trygghet och  gemenskap. 
Att utveckla en arbetsplats är ett långsiktigt arbete, alla 
behöver vara involverade, engagerade och ha en vilja att 
bidra. Vi vill ge förutsättningar för involvering och engage-
mang, så att vi gemensamt kan utvecklas som arbetsplats, 
det gör vi genom; 

Kontinuerliga dialoger
En viktig del är möjligheten att kontinuerligt lyfta frågor, 
främst med sin närmsta chef. Genom kontinuerliga med-
arbetarsamtal som alla medarbetare har varje år. Eledas 
verksamhet skall präglas av respekt och förtroende för 
varje enskild individ så som för ledningen. 

Övergripande input
Årligen genomför vi även en medarbetarundersökning 
via Survey Monkey. En undersökning som inkluderar 15 
påståenden inom kategorierna mående, respekt, rättvisa, 
ledarskap och arbetsmiljö. 

Våra medarbetares utveckling driver vår gemensamma 
utveckling. Därför är det viktigt att respektive individ har 
möjlighet att påverka sin egen utveckling. Det sker i dialog 
med den närmsta chef kopplat till den egna rollen, men 
även möjligheter utanför. Varje medarbetare skall erbjudas 
relevanta utbildningar och ges möjlighet till utveckling av 
befintlig kompetens. 

En hälsosam arbetsplats
Vi vill vara en arbetsplats där vi kan må bra och ha kul 
tillsammans, samtidigt som vi gemensamt uppnår fantas-
tiska resultat. Vi fokuserar på att stärka friskfaktorerna 
på jobbet, de faktorer som främjar hälsa och förebygger 
ohälsa. Detta i kombination med tryggheten i att vi har 
ett gott stöd av professionella leverantörer när så behövs. 
Exempel på friskfaktorer hos oss är vårt fokus på tät dialog 
med närmsta chef, möjlighet att påverka sitt eget arbete 
och arbetsplatsen i stort. Att få möjlighet att lära känna 
varandra och därmed kunna stötta varandra och be om 
hjälp när det behövs. Och inte minst-att ha kul ihop!

2.4 Vi medarbetare i siffror
Att ha en jämn könsfördelning totalt och på ledarnivå 
lägger en grund för en jämnare fördelning även på 
Ledningsgruppsnivå när personer utvecklas och tar kar-
riärsteg inom organisationen. 
Ledningsgrupp - fördelning kvinnor och män: 
11 män och 1 kvinna. 

När de gäller nyrekrytering arbetar vi för att driva våra 
processer på ett neutralt sätt. På så sätt kan vi bibehålla 
och ytterligare stärka en jämn könsfördelning. Den största 
utmaningen har vi inom våra yrkesarbetare där en redan 
på utbildningsnivå ser snedfördelning mellan könen. För 
att skapa bättre förutsättningar samarbetar vi tex med 
olika organisationer och  skolor för att främja kvinnor 
inom anläggning och bygg. Medarbetare totalt - fördelning 
kvinnor och män: Totalt: 384 st, 350 män och 34 kvinnor. 

Fördelning i ledninsggruppen Fördelning bland medarbetare
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3.1 Arbetsmiljö och säkerhet 
Olyckor totalt under 2020 20 stycken. 52 tillbud.
Sjukfrånvaro 4,06% 2020 (3,59% 2019) 

Vi ser en ökad sjukfrånvaro under året, detta med 
covid-19 som en direkt påverkan. Eleda i stort har varit 
förskonade från ytterligare påfrestningar och negativa 
effekter av covid-19.

Yrkesarbetare utsätts för tunga belastningar genom 
tungt fysiskt arbete, och muskulära sjukdomar utgör den 
främsta enskilda orsaken till långvarig frånvaro i gruppen. 
Eledas regionbolag arbetar aktivt för att förebygga sjuk-
frånvaro genom utbildning och erbjuder rehabiliterings 
för långtidssjukskrivna att komma tillbaka till arbetet 
snabbare. Årliga arbetsmiljöundersökningar visar på ett 
högt välbefinnande bland medarbetarna.

3.2 Minskat resande – mer digitalt
Utsläpp till luft av växthusgaser från scope 1 (ton CO2) år 
2020 1750 ton. 

Från räkenskapsåret 2018/2109 så gick vi från ca 800 till 
ca 390 anställda, detta innefattar tre av Eledas regionbolag 
jämfört med 2018/2019 innefattas inte längre KEWAB i 
koncernen, detta är en av de bidragande faktorerna till 
det minskande Co2 utsläppet. Men även det påbörjade 
arbetet med förändring av våra fordon och maskinpark.  
Eleda har anpassat sig efter det rådande läge som vi alla 
stått och fortfarande står inför, en effekt av detta har varit 
mindre resande och mycket av de arbete, som varit möjligt, 
med kunder, beställare och leverantörer har skett digitalt. 
Men framför allt har alla interna möten inom regionbo-
lagen och Eleda flyttats över till den digitala världen, det 
arbetssättet har blivit en given del i vardagen och i detta 
ser vi stora fördelar både ekonomiskt, tidsmässigt och 
miljömässigt. 

Förändringsarbete tar tid och särskilt utmanande blir 
det när det är två parter som behöver anpassa sig till detta 
nya arbetssätt. Både vi själva och våra kunder. Det är ett 
pågående arbete och ett långsiktigt arbete med att ställa om. 
 

3.3 Med siktet på utveckling

Scope 1
Alla direkta utsläpp från en organisations verksamhet 
eller under dess kontroll. Inom Scope 1 har vi följande 
utsläppsfaktorer som vi har direkt påverkan på:

 ■ Målsättningen är att byta ut större delar av 
dessa till hybrid eller elbilar.

Scope 2
Indirekta utsläpp från el, värme och kyla som köps och 
används av organisationen. Inom Scope 2 har vi följande 
utsläppsfaktorer som vi har en indirekt påverkan på:

 ■ Energiförbrukning och fjärrvärmeuppvärm-
ning från våra kontor.

Scope 3
Alla andra indirekta utsläpp från organisationens akti-
viteter, som uppstår från källor som man inte äger eller 
kontrollerar. Dessa är oftast den största andelen av kol-
dioxidavtrycket. Inom Scope 3 är det svårare att få fram 
en heltäckande statistik. 

Under våren 2021 har ett genomlysningsarbete 
påbörjats för att få full koll på Scope 1 och Scope 2 
samt att få in majoriteten av de utsläpp som vi  orsakar 
i Scope 3. 

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA, SÄKERHET 

3 208
ton per år  

2018

2 834
ton per år  

2019

1 750
ton per år  

2020

20 olyckor
52 tillbud
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3.4 Hållbarhet 
Vi värnar om klimat och miljö och arbetar aktivt för 
att minska miljöpåverkan från vår verksamhet.  
Vi agerar för att minska utsläpp av växthusgaser och att 
minska förbrukningen av ändliga resurser. Vår verksamhet 
och produktion skall vara hållbar över tid. Produkter och 
tjänster ska väljas utifrån ett långsiktigt hållbarhetsper-
spektiv. Eleda Group följer alltid miljölagstiftning som 
gäller på de marknader där vi är verksamma samt till-
lämpar försiktighetsprincipen. Arbetet med miljömål har 
vidareutvecklats för att bättre möjliggöra uppföljning av 
implementering och efterlevnad. Som ett steg i att skapa en 
mer kontinuerlig process för rapportering och återkoppling 
har det beslutats om halvårsdata tas fram per månaderna 
maj respektive december. Alla medarbetare ska ha relevant 
kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett 
miljömässigt hållbart sätt. Varje medarbetare har också 
ett personligt ansvar att delta i arbetet med att förbättra 
miljöanpassningen och kvalitetssäkringen i de delar av 
verksamheten som denne har möjlighet att påverka. I 
Eleda Groups miljöpolicy framgår det hur vi arbetar med 
miljöfrågor.

En betydande del av Eledas energiförbrukning, och även 
dess klimatpåverkan, hänger samman med förbränning av 
fossila bränslen i samband med egna transporter (direkt 
energi och direkta utsläpp) samt inköpta transporter och 
el (indirekt energi och indirekta utsläpp). Eledas initiativ 
för systematisk energieffektivisering innebär en succesiv 
strävan till lägre energikonsumtion och energikostnader 
samt minskat koldioxidutsläppen. I beslutade miljömål 
ingår just att följa upp och dokumentera samt minska 
energikonsumtionen men också att övergå till mer miljö-
vänliga energislag. Koncernens totala energianvändning 
och -kostnader skall ytterligare noggrant följas, mätas 
och dokumenteras framåt. Målet är att minska direkta 
koldioxidutsläpp fram till utgången av 2022 med minst 30 
procent relativt omsättningen beräknat från basåret 2019. 
Utsläppen som avses är de som orsakas av producerad och 
inköpt energi för eget bruk, egna transporter. De indirekta 
utsläppen från externa transporter, resor, inköpt material, 
produkt leveranser och avfallshantering kommer succesivt 
att belysas framåt.
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Eleda använder föreningslivet som sin marknadsplats 
för samhällsengagerade aktiviteter samt för att  stimulera 
affärsutveckling. 

Eleda identifierar sig som ett lag och följaktligen är 
majoriteten av föreningsinvesteringar i lagidrotter.

I värderingen av vem och var vi ska investera följer vi 
nedan kriterier:

Affärsutveckling
Vi tittar och värderar geografi, det kommersiella nätverket 
i föreningen, styrelse och på övriga intressenter. Vi sätter 
siffror på potentialen och vi är kravställande i dialogen med 
mottagaren. Vi arbetar aktivt med föreningens kommersiella 
nätverk för att skapa nya samarbetsmöjligheter och affärer. 

Varumärkesplacering
Vi exponerar vårt varumärke i en bred plattform. Kommersiellt 
och i breddverksamhet, föreningen eller organisationen 
måste vara inkluderande. Alla skall kunna deltaga på 
samma villkor. 

Kund och personalvård
Vi ser värdet av att kunna nyttja föreningens eventuella 
faciliteter för personalvård, specifika evenemang som ex-
empelvis möten både externa och interna. Detta  ytterligare 
ett steg i  riktning mot hållbarhet, nyttjandet av lokaler 
som endast annars används av föreningen. 

SAMHÄLLSENGAGEMANGSSTRATEGI
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GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Hälsa och välbefinnande

 ■ Vi uppmuntrar till delaktighet för alla, motsätter oss ”toppning” i unga åldrar.   

 ■ Vi förmedlar att domaren är mänsklig, att föräldrar ska heja på alla, att barnidrott 
ska bygga på glädje och lek. 

Hållbara städer och samhällen 

 ■  Vi stöder föreningslivets goda kraft och med vår närvaro  och våra varor/tjänster 
kan vi bygga platser för ett aktivt föreningsliv. Därmed är vi en vital del i det  
hållbara, cirkulära samhällshjulet. 

Genomförande och globalt partnerskap 

 ■  Vi inser att vi inte kan förändra världen själv.  
Offentlig sektor – Civilsamhället – Näringslivet har oändlig potential att  
påverka nästa generation till det bättre när man samhandlar.   

 ■  Vi är alla beroende av varandra och vi ska vara den bästa bit vi kan vara 
i samhällets gigantiska pussel. 

Jämställdhet

 ■ Vi arbetar aktivt mot Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål 2025 där 60-40% 
principen är högt prioriterad.  Vi investerar inte i föreningar som utestänger  
endera könet.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 ■  Vi medverkar aktivt till att föreningen bedriver en hållbar ekonomisk verksamhet.

VÅR SPONSRINGSVERKSAMHET  
– 5 MÅL SOM STYR



ENGAGERA
ESG arbetet kräver att personalen alltid 
är involverad, delaktig och engagerad.

KEEP IT SIMPLE  
Alla delar ska alltid vara enkla att förklara, 

motivera och argumentera kring. 

RESULTAT  
ESG-arbetet ska resultera i bade ekonomisk, 

social och miljömässig vinning. 



Om du har frågor kring Eleda Groups 
hållbarhetsrapport eller vill ha mer information, kontakta Eleda Groups 

Kommunikation & Hållbarhetschef, Emilie Condrup Masior
E-mail: emilie.condrup@eleda.se

www.eleda.se


