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Dille är de ungdomar vi förbereder för framtiden, de möten vi skapar i våra restauranger, 

de milsvida skogarna vi förvaltar, Dille är de hus människor bor i, Dille är framtiden, men 

framförallt är Dille de människor som gör allt detta möjligt. 

Vissa av oss är nya medan andra har massor av erfarenhet. Vi förenas bakom 

tisteln, symbolen för växtkraft, viljestyrka och mångfald. Dille skapas av 

människor som älskar att sticka ut och göra det oprövade. 

Vi är människor av olika åldrar, kön, sexuell läggning och bakgrund. Vi 

är alla olika. Men det som förenar oss på Dille är den resa vi påbörjat. 

Den sjätte generationens resa mot nya mål och en blommande 

framtid där vi tror att genom det oprövade skapas framgång. 

Häng med på vår resa – för vi har bara börjat.



• Dille fastighet installerade över 1 000 kvadratmeter 
solceller

• GIDÅS hållbarhetsbyrå levererade hållbarhetsrapport åt 
Discovery Networks Sweden

• Koncernenstyrelsen antog en ny hållbarhetsstrategi med 
sex fokusområden

• Dille påbörjade arbetet med sin första 
hållbarhetsredovisning 

• Koncernstyrelsen antog målet om att hela Dille ska vara 
klimatpositivt till år 2022
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Dille Bolagen AB Hållbarhetsredovising jan-dec 2018 Sida 3



Dille is a company group situated in Jämtland, at the heart of 

Sweden. Dille has five business areas; Education, Food and 

tourism, real estate management, forestry and sustainability. The 

group consists of the mother company and seven subsidiaries 

organised horizontally. 

At Dille we are very proud to have published our first sustainability 

report despite our moderate size. It shows how serious we are 

about climate action, equal rights and opportunities and 

sustainable economic growth. Do not hesitate to contact us if you 

require further information or just wish to know more about us. 

Best regards,

Georg Eriksson  - Dille Group CEO

The agenda has three focus areas: Climate action, Humans and 

Ethic Responsibility, and Sustainable Economic Growth. Our over 

all sustainable goal is to make Dille a climate positive partner by 

2022. A partnership with us will have a positive impact on the 

planet. Ambitious goals require long term strategies and we face 

many challenges. For example we have had over 500 tonnes of 

carbon dioxide emissions into the atmosphere and an identified 

policy gap regarding supply chain management.

This is Dilles first sustainability report and the report has been

prepared in accordance with the GRI Standards: Core option. We 

are, to the best of our knowledge, amongst the first family owned 

company group in Jämtland to report voluntarily in accordance 

with the GRI core option framework.

You will find an assurance statement (in Swedish) from Deloitte on 

page 33.

fantastic coworkers

renewable electricity and 
heating in our facilities

MWh from fuel, electricity 
and burning of biomass

in total assets

sqm installed solar panels

Tonnes CO2e per fulltime 
employee 2018 
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Om redovisningen
Det här är vår första hållbarhetsredovisning. Vi är både 

stolta och glada över att ha påbörjat resan mot ett mer 

hållbart Dille. Rapporten beskriver våra mest väsentliga 

hållbarhetsområden, dess inverkan på vår omvärld samt 

hur vi hanterar dessa. Hållbarhetsredovisningen är skild 

från årsredovisningen och har blivit upprättad i enlighet 

med GRI Standards, nivå Core. FNs globala mål för hållbar 

utveckling har varit bidragande i redovisningens 

utformning. Ett extern utlåtande från våra revisorer på 

Deloitte finns på sidan 33. 

Trevlig läsning.

Georg Eriksson
Koncern-VD
+46 70 – 685 59 39
Georg.e@dille.se
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• GRI Standards och dess principer för hållbarhetsrapportering har använts för utformningen av denna redovisning och 

dess omfattning. Principerna är: Intressentinvolvering, Hållbarhetssamanhang, Väsentlighet och Fullständighet. Övriga 

principer om redovisningens kvalitet har också tillämpats. 

• För mer och övrig finansiell information hänvisas till årsredovisningarna för respektive bolag

• Dille refererar till hela koncernen och omfattar Dille Gård AB (556417-3853), Dille Skog AB (556717-9790), Dille 

Skolskogen AB (559073-2763), Dille Skogsskolan AB (559073-2771), Dille Fastighet AB (556511-2850), Gidås

Hållbarhetsbyrå AB (559060-4475), Dille Restaurang AB (556762-2484) och moderbolaget Dille Bolagen AB (556264-

3576).

• Det är Dille Bolagen och dess styrelse 

som är avsändare och huvudansvarig 

för redovisningen

• För mer information om hur vi har 

räknat fram olika nyckeltal hänvisar vi till 

kapitlet Om nyckeltalen på sidan 31

• Hållbarhetsredovisningen finns även 

publicerad online på 

www.dille.se/hallbarhet

• Redovisningen gäller för 

verksamhetsåret 2018 med start 

januari 2018 till och med sista 

december 2018 och omfattar alla 

koncernens hel- eller delägda bolag
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2018 bestod koncernen av 8 bolag inom fem affärsområden; 

Fastighet, Hållbarhet, Restaurang, Skog och Utbildning. Alla bolag 

är organiserade horisontellt och Dilles huvudkontor finns i 

centrala Östersund. På huvudkontoret centreras 

koncerngemensamma servicefunktioner inom legala, finansiella 

och administrativa områden samt hållbarhet. 

Dille Bolagen är en kapitalförvaltare med ägande i flera 

dotterbolag i Jämtland. Dille är ett familjeföretag som har 

utvecklat fem affärsområden från grunden där VD för respektive 

dotterbolag oftast är minoritetsägare till 9% av aktierna.  Vi 

bedriver enbart verksamhet och försäljning av produkter/tjänster i 

Sverige/Jämtland. Våra kunder varierar från elever, virkesköpare 

och andra företag/organisationer både i Jämtland och från andra 

delar av Sverige. Vi har inga direkta utländska engagemang.  

Dille fastighet förvaltar och utvecklar koncernens fastigheter. 

Bolaget bedriver uthyrning av elevboende och anläggningar för 

bland annat skolverksamhet, hundträning och djurstall.

Gidås Hållbarhetsbyrå är Dille Bolagens nya innovativa start-up. 

Gidås är en konsultfirma på hållbarhetsområdet med kunnande 

och expertis inom exempelvis hållbarhetsredovisning och 

utsläppsberäkningar. GIDÅS har kunder i Stockholms- och 

Östersundsområdet. 

Dille Restaurang driver sedan 2008 Restaurang Arctura och sedan 

2017 Torvalla Wärdshus, båda i Östersund. Från och med 

december 2018 ingår även Arctura Lodge och konferens (tidigare 

Camp Södergren) i bolaget. Inom restaurang möter vi tillresta 

turister och gäster från hela världen. 

Dille Skog har helhetslösningen för dig som äger, brukar eller 

förvaltar skog. Med en egen maskingrupp kan bland annat 

avverknings- och gallringsuppdrag utföras i hela Jämtland. Dille 

förvaltar ett eget skogsinnehav om cirka 900 hektar. 

På Dille Gård erbjuds gymnasial- och vuxenutbildning inom skog, 

djurvård och häst. Här kan du förbereda dig för högre studier vid 

universitet/högskola eller för ett framtida drömyrke med ditt 

intresse som drivkraft. Våra elever kommer från hela Sverige men 

majoriteten från Jämtland. 

Jan-dec
2016

Jan-dec
2017

Jan-dec
2018

Antal anställda 118 140 141

Antal heltidstjänster 29 34 36

Balansomslutning (MKR) 90 102 111

Omsättning (MKR) 32 42 44

Antal aktiebolag 4 7 8

Antal uthyrningsbäddar 53 53 120

Skogsareal (ha) 700 800 900

Antal lunchgäster per 
dag (ca)

100 150 200

Antal elever 66 70 100
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91%
9% VD

91%
9% VD

91%
9% VD

91%
9% VD

100%

91%
9% VD

91%
9% VD

***

Alla bolagen drivs i aktiebolag. 
VD för respektive bolag är 
oftast minoritetsägare.  

* Varumärket ägs av Dille
** Varumärket ägs ej av Dille



Vi lägger ett händelserikt 2018 bakom oss. Året har kantats av 

tunga investeringar i nya utbildningar, utökat fastighetsinnehav 

och nybyggnationer. Som resultat redovisar koncernen en 

gemensam förlust. 2019 har däremot börjat mycket starkt för 

Dille och vi är nu redo för nästa tillväxtfas. 

Från och med januari 2019 tog jag över rollen som Dilles nya 

koncern-VD. Jag är fylld av energi inför denna utmaning. Att få 

förvalta det familjen byggt upp under generationer känns både 

ärofyllt och inspirerande. Nu är det dags för den sjätte 

generationens agenda, med hållbarhet i fokus. Dille har under 

många år utvecklats och i dag är vi en unik familjekoncern 

bestående av åtta bolag inom fastighet, utbildning, skog, 

restaurang och hållbarhet. 

Generationsskiften är både roliga, utmanande och känslosamma. 

Det är också starten på något nytt. En ny agenda för framtidens 

Dille. Min största drivkraft är att hitta förbättringar. Jag menar att 

vi måste utveckla vårt inledda klimatarbete, vi ska till exempel 

vara klimatpositiva till år 2022. Framtiden kommer att medföra 

många spännande utmaningar och för att vi fortsatt ska kunna 

leverera värde till våra intressenter och regionen behövs 

kompetens inom dessa områden, vilket jag som agronom med 

specialisering mot miljöledning kommer att bidra med. 

För mer information om våra finansiella nyckeltal hänvisas till 

årsredovisningarna för respektive bolag. Du hittar även mer 

information om Dilles olika verksamheter på nätet.

Som vi förstår det, är vi en av regionens första familjekoncerner 

att frivilligt publicera en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s 

riktlinjer. Det känns både viktigt och historiskt för oss. Men vad är 

hållbarhet egentligen, förutom en rapport? Komplexa frågor 

brukar kräva komplexa svar. Men för oss på Dille är det ganska 

enkelt. Hållbarhet är en konkurrensfördel. Det är en möjlighet att 

ena våra affärsområden, attrahera nya talanger och kunder och 

öka värdet av Dille som varumärke. I slutändan handlar hållbarhet 

för oss om att sticka ut och att ständigt göra det oprövade för en 

positiv inverkan på miljön omkring oss. Vi är inte perfekta, men vi 

gör allt vad vi kan för att hela tiden bli lite bättre. Välkommen att 

hänga med på vår resa.

Bästa hälsingar,
Georg Eriksson
Koncern-VD Dille bolagen
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Dille har en bred mångfald av verksamheter som på olika sätt 

kompletterar varandra. En stor utmaning är att skapa en enhetlig 

bolagsgrupp som utvecklas i samma riktning. 

Dille strävar efter att vara en värderingsstyrd organisation. Det 

innebär ett större fokus på värderingar och kultur snarare än 

policydokument. Målsättningen är att varje individ ska våga och 

vilja ta ansvar för sitt handlande i olika situationer. Det hjälper oss 

att bli mer effektiva i målstyrningen.

Precis som att det finns en mångfald av verksamheter finns en 

mångfald av styrningsmekanismer. Det är koncernstrategin och 

vår värdegrund som är utgångspunkten för hela koncernen och 

hållbarhetsredovisningen. 

De nio tistlarna är Dilles gemensamma värdegrund. Värdegrunden 

gäller för alla som verkar inom eller på uppdrag av Dille och 

innehåller våra kärnvärderingar liksom uppförandekod. Förutom 

vår gemensamma värdegrund har koncernen antagit en ny 

koncernstrategi från 2019. 

Strategin innehåller sex fokusområden och flera mål om hur vi ska 

utvecklas med sikte på år 2022.  Våra sex fokusområden är: 

Tillväxt, Lönsamhet och kassaflöde, Medarbetarna, Ett Dille, 

Innovation och Hållbarhet. Det är ett styrdokument för hela Dille 

som ständigt utvecklas. Strategin talar om vart Dille ska och 

värdegrunden styr hur Dille kommer dit. 

Utöver koncernstrategin och värdegrunden finns specifika 

policyramverk för de olika verksamheterna och specifikt för 

dataskydd och integritet. För mer information om vår 

integritetspolicy hänvisar vi till dille.se/integritet. Det är upp till 

varje VD att implementera och rapportera eventuella avvikelser 

mot våra gemensamma och specifika ramverk. Rapportering sker 

till styrelsen. 

Exempel på branschspecifika ramverk kan vara hur vi handskas 

och bedömer risken för skogsbränder i våra egna skogar och på 

uppdrag hos andra. Andra exempel finns inom säkerhet, maskiner 

och alkohol- och droger.  

Vi har inte haft några bekräftade fall av policyavvikelser eller satt 

in några specifika åtgärder för policyefterlevnad i organisationen. 

Dille har ingen formell process för intern auditering vilket är en 

brist i vår styrningsagenda. Avvikelser uppkommer enbart genom 

att en medarbetare själv rapporterar till ledningen, eller sin 

närmsta chef, eller att någon i ledningen identifierar en avvikelse. 

Koncernen behöver formulera en tydligare agenda för 

rapportering och intern auditering under 2019 för att säkerställa 

en god styrningseffekt. 

I samband med hållbarhetsredovisningen har Dille identifierat ett 

policygap om hur vi hanterar, utvärderar och upphandlar i 

leverantörskedjan. Gapet gäller både uppströms och nedströms i 

hela kedjan. Under 2019 jobbar vi med att ta fram ett nytt och 

förtydligat policyramverk med syfte att säkerställa en långsiktigt 

konkurrenskraftig och hållbar leverantörskedja som främjar Dille 

Bolagens tillväxt och utveckling.

Varje VD för respektive bolag har det övergripande ansvaret att 

implementera och följa upp branschspecifika policyramverk och 

riktlinjer. Ansvaret gäller även den gemensamma 

koncernstrategin och värdegrunden. 

Styrelsen har ansvar för beslut som överstiger ett visst basbelopp 

eller beslut som är av särskild strategisk betydelse. VD har 

ansvaret för löpande förvaltning i enlighet med respektive VD-

instruktion. Styrelsen utsåg i början av 2019 en ny koncern-Vd 

med ansvar för press, hållbarhet, budgetuppföljning, utveckling av 

befintliga samt nya affärsområden och koncernstrategin. Alla 

VD:ar och andra chefer bildar tillsammans en ledningsgrupp som 

sammanträder under informella förhållanden en gång i veckan. 

Inom området för hållbarhet sammanfattar vi alla uträkningar och 

underlag i Dilles egna Sustainability Management System. Där kan 

vi överskådligt uppdatera och analysera hållbarhetsdata. Systemet 

bygger på att samla alla utsläppsfaktorer, rådata ur bokföringen 

och verifikathänvisningar till vare post uppdelat för varje GRI-

indikator. Det bidrar till att öka informationens transparens, 

jämförbarhet, fullständighet och pålitlighet.
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Vi gillar att möta nya 
människor. Varje möte 
kan bidra med oanade 
möjligheter och vi ser 

potentialen i alla möten.

Vi är ärliga mot varandra 
och uppskattar feedback. 
Vi tror på öppenhet och 
transparens, istället för 

att stänga dörrar öppnar 
vi dem.

Vi strävar efter att hitta 
enkla lösningar på 

komplexa problem. 
Enkelheten är kraftfull, 
kostnadsmedveten och 

överskådlig.

Vi är stolta över vårt goda 
resultat och vi räds inte 

större aktörer. Vi stoltserar 
genom att vara en aktör att 

lita på och gillar när det 
hettar till.

Jordnära innebär 
bokstavligen att vi tar hand 
om det som finns i jorden 
och att vi inte krånglar till 
det som redan är enkelt.

Vi samarbetar och skapar 
en trygg arbetsplats där 

alla känner sig välkomna. 
Vi bjuder in nya kulturer 

och människor med öppna 
armar.

Vi är bäst när det gäller. Vi 
ligger steget före våra 

konkurrenter och skapar 
resultat för oss själva och 
regionen på ett sätt som 

ingen annan.

Vi tar ansvar för det lokala, 
återinvesterar och 

accelererar vårt sociala 
samt miljömässiga ansvar. 

Vi jobbar nära varandra 
och skapar samhörighet.

Vi älskar att tänka 
annorlunda och att vara 

innovativa. Att göra saker 
på ett nytt sätt eller det 

ingen annan gjort skapar 
möjligheter att utvecklas.
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Hållbarhet är en del av vår gemensamma koncernstrategi. Inom 

ramen för hållbarhet arbetar vi med fysiska förbättringar och 

åtgärder i våra dotterbolag. Det handlar också om processen att 

mäta och följa upp. 

De investeringar Dille gör i exempelvis fordon, solceller och 

fastighetsåtgärder är alla satsningar som hjälper organisationen 

att växa och bidra till ett bättre samhälle. Dessutom kan Dille 

genom GIDÅS konsultverksamhet hjälpa och stötta andra i sitt 

hållbarhetsarbete. Att vara transparent och dela Dilles kompetens 

och erfarenhet med andra är en viktig del av Dilles 

hållbarhetsagenda. 

Dilles hållbarhetsagenda bygger på tre områden:

1. Hållbar ekonomisk tillväxt

2. Människor och ansvar

3. Miljö och klimat

Hållbar ekonomisk tillväxt innefattar bland annat affärsetik, 

resultatorienterad beslutsfattning och kvalitet. Människor och 

ansvar handlar om att skapa en säker och attraktiv arbetsplats 

och att ta ansvar för likabehandling. Vårt arbete för miljö och 

klimat handlar främst om att minimera koncernens miljöpåverkan 

i form av utsläpp och resursförbrukning

Hållbarhetsagendan bidrar till att utvärdera nya åtgärder, 

investeringar och affärsområden. För att genomföra en åtgärd 

krävs beslutsunderlag som visar hur den totala hållbara 

prestationen påverkas. Agendan gäller för alla koncernens hel-

eller delägda bolag och för engagemang uppströms och 

nedströms i leverantörskedjan. 

Våra affärsområden och bolag är utformade för att komplettera 

varandra. Det är vår modell för att skapa stabilitet och minimera 

risk. Dille använder sig av försiktighetsprincipen i det hänseendet 

att vi vill minimera risk kopplat till hållbarhet. Certifieringar är ett 

viktigt arbete för detta. På skogssidan är koncernen bland annat 

FSC och PEFC certifierat.  

Dille är en lokal och familjär koncern. Det ska spegla arbetet med 

hållbarhet. Vi ska agera föredöme i hållbarhetsfrågor för regionen 

vi verkar inom. 

Dille ska vara en aktör att lita på idag och under lång tid framöver. 

Vi ska föregå med gott exempel och sticka ut på 

hållbarhetsagendan. År 2022 är vi klimatpositiva och en affär med 

oss år 2022 kommer ha en positiv inverkan på klimatet.

1. Årlig hållbarhetsredovisning enligt GRI fr.o.m. 
verksamhetsåret 2018

2. Klimatpositiva år 2022

1. Tydliga utsläppsdirektiv

2. Inkluderande arbetssätt som skapar engagemang

3. Synlighet och kommunikation

4. Legitima uträkningar och redovisningsprinciper

5. Transparens och kompetens

6. Utvärdering och riskhantering enligt 
försiktighetsprincipen
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Hållbar utveckling är den utveckling som tillgodoser dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers förmåga att tillgodose 

sina behov. Det är ett samband mellan ekonomiska, miljömässiga 

och sociala aspekter. 

2016 presenterade FN nya globala mål som ska främja hållbar 

utveckling. Det kan beskrivas som ett ramverk för vad hållbarhet 

innebär och vad länder, politiker och företag ska fokusera på. Det 

finns 17 huvudmål och inom dessa 169 delmål. Målen är ett 

överskådligt helhetsgrepp på hållbarhetsagendan men samtidig 

komplext om man studerar det närmare.    

Dille har en viktig roll att spela för Jämtlands utveckling. Vi 

förvaltar och utvecklar viktiga beståndsdelar både i dag och för 

framtiden. Våra utbildningar skapar framtidstro, våra skogliga 

satsningar bidrar med nya jobb i glesbygden och våra 

restauranger gör att människor kan mötas. För oss är hållbarhet 

en möjlighet. Möjligheten att utvecklas och därmed bli det 

självklara valet för nya talanger, kunder och leverantörer. 

På Dille ser vi de globala målen som en viktig agenda att bevaka 

och förstå och det är viktigt att vår affärsmodell speglar målen. De 

globala målen är en möjlighet för Dille att växa. Målen bidrar till 

vår vision om att sticka ut på flera olika sätt. Därför har vi gjort en 

kartläggning av målen för att förstå hur de globala målen bidrar 

till olika konkurrensfördelar för våra affärsområden. 
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Skogen är unik. Det är få industrier som kan generera så stora 

konkurrensfördelar som den Svenska skogen i förhållande till hållbarhet. 

Nyttan med skog är många: ren luft, rent vatten, kulturella- och 

rekreationsvärden, matförsörjning, biologisk mångfald och nya hållbara 

material. Skog kan dra nytta av alla målen i teorin. För Dille handlar det 

främst om att stadigt öka skogsinnehavet och säkerställa att tillväxten 

överstiger avverkningarna, vilket det gör för 2018. 

Hur människor bor och trivs i sina inomhusmiljöer är en central 

hållbarhetsfråga. Hur dessa fastigheter drivs, hur energieffektiva de är eller 

med vilka material de är byggda är också centralt. Med vår egen 

uppvärmningscentral möjliggör vi 100% förnybar värme till våra egna 

fastigheter. 

Utbildning är en förberedelse och investering för framtiden.  Att utbildningen 

bedrivs med hög kvalitet, i samarbete med näringen och på lika villkor är 

viktigt. Dille bedriver utbildningar inom gröna näringar som främjar 

utvecklingen av en levande landsbygd och nya hållbara affärsmodeller. 

Hur livsmedel odlas, förädlas och transporteras är vikta frågor ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Hos oss har det lokalproducerade varit en viktig 

pusselbit och 2018 kommer 50% av allt nöt, fläsk och lammkött från 

jämtländska producenter. Under 2019 arbetar vi fram nya rutiner för hur vi 

hanterar och minskar andelen matsvinn. 

Vi fokuserar på att genomföra faktiska åtgärder som skapar bättre 

förutsättningar för framtidens generationer. Till exempel genom att installera 

1100 kvadratmeter solceller. GIDÅS hjälper även andra företag att mäta och 

följa upp utsläpp och/eller hållbarhetsdata. Att hitta viktiga partnerskap är 

viktigt för oss. 
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Vi utvärderar våra bolag och 

affärsområden utifrån två kriterier. 

Potential to Grow och Impact on People

and Planet. Vi vill driva företag som har 

potential att växa och som samtidigt har en 

viktig plats i människors liv och vardag med 

en positiv påverkan på miljön omkring oss. 

Impact-Potential modellen är vårt sätt att 

utvärdera nya och befintliga 

affärsprocesser och långsiktigt skapa 

värde. Vi letar alltid efter ny potential med 

hög impact-faktor. 

Dille äger och sköter flera 
byggnader för boende, djurstall 
och utbildning. 

Vi har skogs- och 
lantbruksmaskiner för drift, 
entreprenad och utbildning. 

Vi förvaltar och äger ca 900 ha 
skog i Jämtland. 

Under 2017/2018 investerades 
över 15 MKR. Vi finansierar stora 
delar på egen hand och 
tillsammans med vår bank. 

Vi är fler än 100 medarbetare 
som alla driver Dille framåt. 

Vi har en balansomslutning i 
koncernen på över 111 MKR i 
form av byggnader, fastigheter, 
maskiner och varumärken. 
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Uthyrning och 
fastighetsservice

Konsulttjänster inom 
hållbarhet

Restaurangverksamhet och 
event

Skogsförvärv, avverkning, 
förvaltning och kringtjänster

Utbildning gymnasiet, 
vuxenskola och yrkeshögskola
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Fakturor baserade på summa SEK (övre) och antal 
registrerade fakturor (nedre)

Koncernen har många leverantörer. De flesta kommer från 

närområdet i Jämtland där vi bedriver verksamhet. Det är viktigt 

för oss att våra leverantörer är lokala och samarbeten långsiktiga. 

Dilles leverantörer kan delas in i följande kategorier:

• Telefoni och kommunikation

• IT och drift

• Finansiella tjänster

• Råvaror

• Bränsle och olja

• Material och bygg

• Kontorsmaterial

• El och värme

I takt med att Dille växer ökar ansvar för att kontinuerligt 

utvärdera leverantörskedjan och därmed säkerställa att en säker, 

miljömässig och konkurrenskraftig kedja bibehålls. I dagsläget gör 

Dille det bland annat genom granskning på koncernnivå. Under 

2019 tas nya riktlinjer för leverantörsutvärdering och bedömning 

fram där vissa krav på exempelvis hållbarhetsredovisning, 

transparens och lokal förankring kommer finnas med. Under 2018 

har 40% av våra 10 största leverantörer ett årligen återkommande 

hållbarhetsengagemang i form av rapporter, berättelser eller 

redovisningar.  

Koncernen har hundratals leverantörer och majoriteten kommer 

från närområdet. Dille bedömer utifrån ett koncernperspektiv att 

ca. 85% av leverantörerna inom samtliga affärsområden kommer 

från Jämtland/Härjedalen. En möjlig förbättring till 2019 års 

redovisning är att ta fram djupare underlag för den geografiska 

spridningen av Dilles leverantörer samt tydligare strategi för 

utvärdering av nya leverantörer. 
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Alla intressenter samlas i en lista och 
jämförs mellan affärsområden

Se urvalet på nästa sida

En person eller organisation som 
påverkas av eller påverkar Dilles 
verksamhet.

Koncernledningsgruppen 
sammanfattar och beslutar om urval

Vi värdesätter dialogen och hållbarhetsredovisningen är en 

inbjudan till alla intressenter att lära sig mer om oss. Det är också 

ett tillfälle för oss att lära av våra intressenter och förstå dem 

bättre. 

Dille Bolagen har en mängd intressenter. De rankas som både 

interna och externa. En intressent är en person eller organisation 

som påverkas av eller påverkar Dilles verksamhet. Det kan vara 

både ofta eller mer sällan de påverkas. Vi anser att alla 

intressenter kan bidra med insikter till våra verksamheter. De har 

alla en viktig roll att spela i utvecklingen av koncernen och 

dialogen med dem är viktig. 

Vi för dialog på flera olika sätt. Bland annat med hjälp av enkäter 

via våra digitala plattformar, i daglig verksamhet och samtal, i 

samarbeten och undersökningar. Via media och hemsidor sker 

även viss dialog. 

Dille Bolagen är medlem i svenskt näringsliv och dess 

underföreningar så som Friskolornas riksförbund, Visita, 

skogsentreprenörerna m.fl.

För att identifiera våra intressenter har vi utgått från definitionen 

av vad en intressent är. Därefter genomfördes en workshop med 

representanter från alla affärsområden där vi kartlagde 

intressenterna. Det slutgiltiga urvalet av intressentgrupperna 

gjordes gemensamt i koncernens ledningsgrupp. 
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Av våra medarbetare 
tycker att hållbarhet 

är jätteviktig.

Av våra medarbetare 
tycker det är jättebra 
att Dille hållbarhets-

redovisar.



Energi
Ekonomiskt resultat
Upphandlings- och inköpsrutiner
Hälsa och säkerhet i arbetet
Utbildning och kompetensutveckling
Mångfald och likabehandling

Styrelsemöten
Löpande möten
Strategimöten
Enkät
Årsredovisning
Ledningsmöten
Dille Nytt
Personliga möten

Koncernstrategi, policy, 
kärnvärderingar De nio tistlarna, 
grafisk profil, 

Ekonomiskt resultat
Energi
Vatten
Relation anställda/ledning
Hälsa och säkerhet i arbetet
Mångfald och likabehandling

Dille Nytt
Webben Dille.se
Personalmöten
Medarbetar-undersökning 
(enkät)
Årsredovisning
Löpande dialog

Koncernstrategi, utbildningar, 
intern revision och styrning av 
arbetsmiljö och 
säkerhetsaspekter

Bemötande
Kundomsorg
Miljöefterlevnad
Lokalproducerat
Utbildningskvalitet
Matsvinn

Webben Dille.se
Intervjuer
Enkäter
Marknadsföring
Löpande kontakt

Kärnvärderingar De nio tistlarna, 
grafisk profil, 
kundundersökningar, 
marknadsföring och PR, digitala 
kanaler för dialog.

GDPR och hantering av personuppgifter
Utsläpp till luft
Arbetsmiljöförhållanden

Dille.se
Avtal
Personliga möten
Intervjuer
Nätverkande
evenemang

God affärsetik, avtalsramar och 
policy, hållbarhetsredovisning. 

Miljöefterlevnad
Transparens
Utbildningskvalitet
Branschfrågor
Affärsetik

Webben Dille.se
Evenemang
Pressmeddelanden
Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning, policy, 
pressmeddelanden, 

Likviditet
Ekonomiskt resultat
Marknadsnärvaro
Mångfald och likabehandling
Utsläpp till luft
Icke diskriminering

Styrelsemöten
Dille Nytt
Hemsida
VD-rapporter
Årsstämma
Ägarmöten

Finansiell analys, finansiella 
rapporter, mäta och förbättra, De 
nio tistlarna, koncernstrategi

För att konkretisera och tydliggöra vårt hållbarhetsarbete har en 

väsentlighetsanalys under 2018 genomförts. Den bygger på 

intressentinvolvering och dialog. Resultatet är 11 väsentliga 

hållbarhetsfrågor och över 50 indikatorer

Alla trettiotre hållbarhetsfrågor inom GRI Standards har 

utvärderats internt ur ett väsentlighetsperspektiv. Ett viktigt 

bidrag till detta hart varit vår medarbetarundersökning inom hela 

organisationen och i ledningen. Vi har även studerat 

branschtrender och konkurrenter i deras bedömningar av 

väsentliga hållbarhetsfrågor. 

I vår dialog med kunder, leverantörer, konsulter och myndigheter 

har intervjuer spelat en viktig roll. På sidan 21 kan du se hur vi har 

prioriterat de viktigaste frågorna.

Vi har inte tagit upp några egna hållbarhetsfrågor utöver GRI 

Standards ramverk till årets redovisning. Det utesluter däremot 

inte att vi kommer göra det nästa år. 
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Hållbarhetsfrågor som rankas över intervallet anses väsentliga. Frågor inom markerat intervall bevakas men rapporteras ej. 

Frågor under intervallet anses ej vara väsentliga för det verksamhetsår redovisningen avser. Väsentlighetsanalysen revideras 

vartannat år. 
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1. Ekonomiskt resultat
2. Marknadsnärvaro 
3. Indirekt ekonomisk påverkan
4. Upphandlings- och 

inköpsrutiner
5. Anti-korruption
6. Konkurrenshämmande 

aktiviteter
7. Material
8. Energi

9. Vatten
10. Biologisk mångfald
11. Utsläpp till luft
12. Utsläpp till vatten och avfall
13. Miljöefterlevnad
14. Leverantörsbedömning miljö
15. Anställning
16. Relation anställda/ledning
17. Hälsa och säkerhet i arbetet
18. Utbildning och 

kompetensutveckling
19. Mångfald och likabehandling
20. Icke-diskriminering
21. Organisationsfrihet och 

kollektiva förhandlingar
22. Barnarbete
23. Tvångsarbete
24. Säkerhetsrutiner
25. Ursprungsbefolkningars 

rättigheter

26. Bedömning mänskliga 
rättigheter

27. Lokalsamhällen
28. Social leverantörsbedömning
29. Politik och lobbying
30. Kunders hälsa och säkerhet
31. Marknadsföring och märkning
32. Kundintegritet
33. Socioekonomisk efterlevnad



Dilles fokus på människor och ansvar handlar om att skapa en 

trygg, inkluderande och familjär arbetsplats för alla. Inom Dille 

accepteras inga former av kränkande särbehandling, mobbing 

eller diskriminering. 

Det är varje VD:s ansvar att säkerställa att medarbetare 

behandlas lika. Koncernen har inga bekräftade fall av 

diskriminering eller kränkande särbehandling under 2018. Det 

innebär dock inte att sådant inte förekommer. Vi har ett viktigt 

ansvar mot våra elever att motverka mobbing. En medveten 

strategi är att blanda vuxenelever med gymnasieelever för att 

motverka mobbing och/eller kränkande särbehandling. VD ska 

rapportera till styrelsen när det uppstår kränkande särbehandling 

och/eller diskriminering mellan personal, elever eller mellan elev-

personal. 

2018 hade koncernen 130 medarbetare på lönelistan, Det 

motsvarar 36,4 heltidstjänster. Dille har utöver sina 130 

medarbetare 9 chefer och företagsledare samt 2 externa 

styrelsemedlemmar. Dille har en hög omsättning av personal på 

restaurang och det är en utmaning för hela branschen. Det har 

varit generellt fler män än kvinnor under verksamhetsåret. 

Baserat på antalet heltidstjänster har det varit fler män än 

kvinnor. Under 2018 hade koncernen 34 tjänstemän och 99 

arbetare.  69% var tillfälligt anställda och 31% tillsvidareanställda. 

Alla anställda i koncernen, hel eller deltid, omfattas av 

kollektivavtal. 

Koncernen delas in  i tre kategorier; Styrelsen, Chefer och 

medarbetare. Fördelningen skiljer sig mellan olika affärsområden.  

Vi har en stort utmaning med att anställa fler kvinnor i skogen. 

Det är också en utmaning hela branschen har. Ett initiativ vi deltar 

i är ett årligen återkommande Skogskollo för unga tjejer i 

samarbete med Skogstekniska Klustret. 
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Män 14,99 20,56 20,71

Kvinnor 13,63 13,61 15,66

Summa 28,62 34,17 36,37
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Män Kvinnor

Män 45 58 55

Kvinnor 64 73 76

Män 9 9 9

Kvinnor 0 0 1

Män 5 5 4

Kvinnor 0 0 0

Summa 118 140 141

Totalt antal anställda 141 54%

Antal tillsvidareanställda 43,71 30%

Varav heltid 36 40%

Varav deltid 105 57%
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Förutom att analysera könsfördelningen i koncernen tittar vi även 

på åldersfördelning. Ålder delas in i tre kategorier, under 30 år, 

mellan 30 och 50 år samt över 50 år. Intervallen fördelas sedan 

över de tre kategorierna medarbetare, chefer och företagsledare 

samt styrelsen. 

Majoriteten av samtliga i koncernen är under 30 år. Precis som 

könsfördelningen skiljer sig även åldersfördelningen mellan olika 

affärsområden. Inom restaurang är det t.ex. oftast yngre 

medarbetare. 

Vi tror på mångfald. En bred mångfald hjälper oss att ta bättre 

beslut eftersom fler perspektiv inkluderas i beslutsprocessen. Att 

strategiskt arbeta med ålders- och könsfördelning är viktigt. Det 

är samtidigt en utmaning för Dille att skapa jämlikhet inom alla 

fem affärsområden som i sin tur konkurrerar i olika branscher. 
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Eftersom Dille inte har några utländska engagemang är risken för kränkning av mänskliga rättigheter, 

t.ex. människohandel, mycket låg. Mot bakgrund av detta bedöms indikatorer inom området för 

mänskliga rättigheter som oväsentliga. Däremot, att motverka alla former av kränkande särbehandling 

på grund av sexuell läggning, religionstillhörighet eller etnisk bakgrund är en viktig fråga för hela Dille.  

Koncernstrategin och värdegrunden är våra främsta styrdokument för detta. Vi har inte haft några 

anmälda fall enligt exemplen ovan. 



Ett tvärsnitt i organisationen visar att kvinnor har 13% lägre 

medellön än män på årsbasis 2018. Information om lönenivåer 

för olika tjänster har inte varit tillgänglig under 2018 och därför 

tar inte procentsatsen hänsyn till detta. Det innebär att Dille inte 

nödvändigtvis har fel lönestats utan skillnaden beror främst på att 

kvinnor och män har olika typer av tjänster. Procentsatsen 

omfattar majoriteten av de medarbetare som har en heltidstjänst 

med månadslön. År 2016 hade kvinnor en högre nivå än män. Vi 

behöver förbättra mätprocesserna per tjänst och kön till 2019.

Koncernstyrelsen har särskilt delegerat frågor om säkerhet och 

arbetsmiljö till respektive VD:s ansvarsområde. Eventuella tillbud 

och arbetsplatsolyckor rapporteras till styrelsen.  Under 2018 har 

vi inte haft några bekräftade fall av arbetsplatsolyckor. Tillbud 

förekommer och följs upp med skyddsronder, rutiner och 

policydokument. 

Dille har inte haft något strukturerat arbetssätt för friskvård 

tidigare. I början av 2019 har Dille däremot påbörjat arbetet med 

att utreda möjligheterna till en koncerngemensam 

friskvårdssatsning. I koncernstrategin finns mål om att 

sjukfrånvaron inte ska öka jämfört året innan. 2018 når Dille inte 

den målsättningen. Sjukfrånvaro, i procent av totalt antal 

arbetade timmar, ligger på 3,57% för 2018 och motsvarar ca. 1,3 

tjänster. Det är något högre för män än kvinnor samma år. En 

heltidstjänst motsvarar 1 920 timmar per år.
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Som chef eller medarbetare har man möjligheten att får leda men också bli ledd av andra. Vi tror på att 

både ge och ta ansvar och alla har möjligheten att prova på flera olika affärsområden. Det är en 

medveten strategi för att skapa en attraktiv arbetsplats. Mixen av affärsområden skapar en viktig 

kompetensbank som Dille kan fördela över bolagsgränserna när det behövs. Det är en av Dilles främsta 

styrkor. 



Vårt fokus på miljö och klimat handlar om att minimera utsläppen 

från våra egna verksamheter och att vår energiförbrukning är 

100% förnybar. Vi gör det genom att i den mån det är möjligt välja 

lokala leverantörer, prioritera fossilfria bränslen och ställa vissa 

krav i leverantörskedjan. Vårt främsta styrdokument är 

koncernstrategin med målet om att vara klimatpositiva till år 

2022. 

Vi arbetar målinriktat och medvetet för att minska vår påverkan 

på miljö och klimat. Som en del av vår riskstrategi finns 

miljöbedömningar och lagkrav alltid med som viktig aspekt vid 

olika investeringar.

Dille Skog är både FSC och PEFC certifierat vilket bidrar till ett 

långsiktigt hållbart skogsbruk. Dille Fastighet investerade och 

installerade mot slutet av 2018 över 1 000 kvadratmeter solceller. 

Det är en av Jämtlands största anläggningar och 2019 är första 

säsongen som anläggningen är i drift. Anläggningen gör Dille 

Fastighet och Dille Gård självförsörjande på el året om genom att 

lagra sommarens överproduktion i vattenkraft. I vissa fall ställer vi 

krav på, eller prioriterar, leverantörer som publicerar 

hållbarhetsredovisning. 

2018 förbrukade koncernen 2 121 MWh fördelat på el, värme 

(skogsflis) och drivmedel. 2016 beställde koncernen en 

energikartläggning av Sweco. Med hjälp av kartläggningen har vi 

kunnat genomföra energieffektiviserande åtgärder och förbättrat 

rutiner för uppföljning. Till exempel genom att årligen 

sammanfatta energiförbrukningen i en särskild rapport som 

region Jämtland-Härjedalen får ta del av. 

Dilles energiförbrukning delas in i tre kategorier; El, värme 

(förbränning träråvara) och drivmedel. Mellan åren 2017 och 2018 

har energiförbrukningen minskat med 2% (ca. 35 MWh). 
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2016 426 643 1 364 300 100 708    1 891 651  

2017 507 063 1 177 800 471 914    2 156 777 

2018 571 781 761 060 788 340 2 121 181

27%

36%

37%

procentuell fördelning av energislag

El

Värme

Drivmedel

2017 2018

2 156 MWh
2 121 MWh

Den totala 
energiförbrukningen 
2018 har minskat 
med 2% jämfört året 
innan.



2018 är det första året vi räknar på utsläpp till luft. Basåret sätts 

till 2017 eftersom det är från och med det året alla fem 

affärsområden varit aktiva. Sedan 2017 har våra totala utsläpp 

ökat med 28%. Det är framförallt scope 3 som ökat mest. Scope 2 

är Dilles lägsta utsläppskategori eftersom all el- och 

värmeförbrukning kommer från förnybara källor. Utsläpp från 

drivmedel är vår största utmaning att hantera för att minska 

utsläppen kortsiktigt.  

Utsläppen delas in i tre nivåer enligt riktlinjerna i GHG-protokollet 

(scope). Scope 1 innefattar direkta utsläpp från Dilles egna fordon 

och förbränning av skogsflis. Scope 2 innefattar indirekta utsläpp 

från el- och fjärrvärmeförbrukning från huvudnätet.  Scope 3 

omfattar aktiviteter uppströms i leverantörskedjan; råvaror till 

restaurang, affärsresor och övernattningar, samt kontorsmaterial. 

Scope 1 43 153 244 

Scope 2 1,7 1,3 1,3 

Scope 3 100 256 281

SUMMA 144,7 409,3 526,3
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Även om Dilles verksamhet står för en liten del av regionens utsläpp har vi en viktig roll i sammanhanget. I 

våra utbildningar sätter vi agendan för framtidens beslutsfattare. I våra restauranger kan vi skapa forum 

för ökad medvetenhet och av skogen kan samhället fasa ut fossilbaserade material som t.ex. plast. Dille 

har förutsättningarna att driva frågan om minskade utsläpp på flera plan. Dille har beslutat att år 2022 

binda mer kol än vad som förbrukas på årsbasis. En affär med oss kommer ha en positiv inverkan på 

klimatet. 
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Våra utsläpp i denna kategorin kommer från förbränning av 

drivmedel (diesel och bensin) och från förbränning av skogsflis till 

egen uppvärmning. Vi har avgränsat oss till ägda fordon och 

maskiner vilket också motsvarar helheten i koncernen. 

Utsläppen från drivmedel har ökat med ca 100 ton från basåret, 

vilket motsvarar en ökning om 60 %. 2017 sattes våra 

skogsmaskiner i drift och ökningen 2018 beror på en ökad 

produktion på skogsmaskinerna och ett generellt ökat körande av 

egna minibussar och tjänstebilar. Bokföringen och 

fakturaunderlag från våra leverantörer, där volym och inköpspris 

framgår, ligger till grund för beräkningarna. 

Enbart en liten skala fjärrvärme från Östersundsnätet 

förekommer. Elförbrukningen 2018 uppgick till ca. 570 MWh. Vår 

elleverantör Jämtkraft har garanterat 100% förnybar el vilket 

innebär att våra indirekta utsläpp från elförbrukning är 0 (enligt 

Jämtkrafts egen hållbarhetsredovisning för 2018). Alla utsläpp 

inom ramen för scope 2 härleds därmed till enbart fjärrvärme, 

som redan är i mycket liten skala. 

Vi har avgränsat scope 3 till affärsresor (resor och övernattningar i 

tjänst), råvaror till restaurang (kött, fisk och skaldjur, mejeri, samt 

frukt och grönt) och kontorsmaterial (papper, utskrifter och 

kringtjänster).  

Koncernen gör ca. 100 resor per år, de flesta inom Sverige. Vi har 

ingen formell resepolicy men strävar efter det billigaste och mest 

miljövänliga alternativet. Vi kan konstatera att 94% av alla 

affärsresor 2018 gjorts med flyg. Det finns förbättringspotential 

genom att kunna öka andelen tågresor. Då skulle utsläppen från 

affärsresor minska. 

Enligt uppgifter från råvaruleverantören köper Dille in nästan lika 

stor volym kött och chark som frukt och grönt. Utsläppen per kilo 

kött är däremot betydligt högre. År 2016 hade Dille flera 

råvaruleverantörer än 2017/18 vilket innebär att vi inte haft 

tillgång till konsekvent inköpsinformation för samtliga år. 

Beräkningarna för 2016 bygger därför på uppskattade volymer 

med hjälp av fakturaunderlag för 2016 om hur en basmånad kan 

se ut.  Beräkningarna för 2016 har därmed ett större felintervall. 

För kontorsmaterials används en generell utsläppsfaktor baserat 

på inköpsvolym i SEK. Kontorsmaterial innefattar papper, toner 

och diverse kringtjänster. Det utgör en relativt liten del av Dilles 

utsläpp.  
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På Dille Gård finns både djur och människor som behöver tillgång 

till friskt vatten. Dille Fastighet extraherar ca. 5 kubikmeter vatten 

per dag ur egen källa. Sommaren 2018 upplevde Dille Fastighet 

mycket låga vattennivåer vilket resulterade i en period av brist. 

För att minska risken för vattenbrist och inte påverka lokala 

ekosystem negativt behövs bättre styrning och rutiner för mätning 

av vattenförbrukning samt strategier för att elever, personal och 

djuransvariga ska hushålla och förstå värdet av vatten. I dagsläget 

återanvänder eller återvinner Dille inget vatten som förbrukats. 

Under början av 2019 sattes ett nytt modernare vattenfilter i drift 

vilket kommer minska förlusterna i systemet och därmed den 

totala vattenförbrukningen.  För vattenanvändning avgränsas 

beräkningarna enbart till Dille Fastighet eftersom övriga 

verksamheter anses ej väsentliga för redovisningen 2018.

Scope 3 innehåller inga renodlade utsläpp från transporter, t.ex. 

förflyttning av maskiner mellan uppdrag eller leveranser av 

råvaror/material. Vissa transporter fångas upp i 

råvaruberäkningarna, men transporter från leverantör till våra 

respektive restauranger omfattas inte av beräkningarna. För att 

göra informationen mer transparent kan transporter renodlas till 

nästa års redovisning. Till 2019 bör även beräkningar av matavfall 

inkluderas. Till nästa års redovisning ämnar Dille att även räkna 

på det kol som årligen binds i egen skog för att redovisa den 

totala kolbalansen. 
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Grundvatten 5

Ytvatten (sjöar, floder, våtmarker mm) 0

Regnvatten 0

Kommunalt vatten 0,2

Avloppsvatten från annan organisation 0

Av de totala utsläppen från råvaror står kött och chark 

för 79%, fisk och skaldjur 1%, frukt och grönt 10% och 

mejeri 9%. 

Kött och chark står enbart står för 46% av totalt inköpt 

volym men samtidigt för 79% av råvarornas samlade 

utsläpp. Att öka andelen frukt och grönt och att handla 

av lokala leverantörer när det är möjligt är en 

nyckelfråga för att hantera utsläppen. 

Kött och chark 46%

Fisk och skaldjur 3%

Frukt och grönt 40%

Mejeri 12%



2018 har varit ett år kantat av stora investeringar och en osäkrare 

marknadsekonomi. Dille lägger ett tufft 2018 bakom sig och första 

kvartalet 2019 har börjat starkt. 

Koncernens strategi är att bygga en sammanhållen stabilitet med 

bolag som kompletterar och bygger starkare varumärken åt 

varandra. Vi fokuserar på gröna näringar och Dille har idag 

utvecklats till ett ekosystem snarare bolagsgrupp. Under de tre 

senaste verksamhetsåren har Dille växt kraftigt. Tillväxten beror 

på stora investeringar i maskiner, byggnader och humankapital. 

Under en treårsperiod har vi investerat i nya fastigheter, 

byggnader, maskiner, tagit över arrende av lägenhetshotell och 

startat nya restauranger.

I koncernstrategin ingår vårt arbete för stabilt kassaflöde, resultat 

och tillväxt. Styrelsen beslutar om budget varje år och det är VD:s 

ansvar att implementera och utföra prognoser under 

verksamhetsåret. Koncernen tertialredovisar i samband med 

styrelsemöten och budgetuppföljning sker månadsvis. Dille 

koncernredovisar inte med stöd av årsredovisningslagen 7 kap. 

3§. Koncernen omsatte 2018 drygt 43 MKR vilket är en ökning 

med 3,5% från 2017. 

Koncernen redovisar ett negativt resultat på ca. 3 MKR 2018. 

Notera att inga ekonomiska siffror tar hänsyn till koncerninterna 

transaktioner. 

Vi har inte haft några bekräftade korruptionsfall eller relaterade 

incidenter under 2018. Vår styrning bygger på den gemensamma 

värdegrunden och gäller Dilles engagemang i hela 

leverantörskedjan, både uppströms och nedströms. Det är 

respektive VD:s ansvar att motverka korruption i alla beslut. Dille 

har under början av 2019 antagit Institutet Mot Mutors 

näringslivskod som gemensamt policydokument. 

Inom Dille finns sju ledande befattningshavare i form av 

styrelsesuppleanter och verkställande direktörer. Alla Dilles 

befattningshavare är anställda lokalt i Jämtland/Härjedalen. 
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Dilles bolag kan dra nytta av varandras kompetenser, resurser och nätverk. Precis som ett naturligt 

ekosystem växer koncernens som en enhet. Ibland påverkas vårt ekosystem av faktorer utifrån; 

makroekonomiska trender, konkurrens och väder för att nämna ett fåtal. För att skapa ett robust 

ekosystem behöver vi monitorerna och bevaka dessa faktorer, lära av våra misstag och bygga ett ännu 

starkare och motståndskraftigare Dille. Det är hållbar ekonomisk tillväxt för oss. 



1 – Marknadsrisker

1.1 Makroekonomiska 
trender

1.2 Konkurrens och 
marknadstrender

Omvärldsbevakning och anpassning av 
verksamheter. Rapportering till styrelsen

Implementering av vår innovativa tillväxtagenda och 
nytänkande affärsdriv

2 - Anställningsrisker

2.1 Kompetensförsörjning

2.2 Strejk

Vi startar utbildningar som är eftertraktade och 
konkurrenskraftiga. Fokus på att skapa en attraktiv 
arbetsplats.  

Transparent och aktiv dialog med medarbetarna. 
Bevakning av nationella förbund. 

3 - Operativa risker

3.1 Driftstörningar

3.2 Arbetsrelaterade skador

Inom skog är vi extra känsliga för driftstörningar. Vi 
säkerställer genom att certifiera enligt PEFC och FSC. 

Vi hanterar både maskiner och djur i koncernen. Vi 
arbetar med målmedveten kvalitetssäkring av 
körbehörighet, utbildning och skyddsronder. 

4 - Hållbarhetsrisker

4.1 Korruptionsincidenter

4.2 Miljöföroreningar

Implementering av vår värdegrund samt 
transparens i inköpsprocesser och prioritering av 
lokala leverantörer. 

Vi är FSC och PEFC certifierade på skogssidan. 

5 – Legala och politiska 
risker

5.1 Politiska viljor och 
regelverk

5.2 Legala 

Dialog med lokala politiker och bevakning av 
nationella lobbygrupper. 

Ledningsgruppen för kontinuerlig dialog med 
styrelsen och koncern-VD. Alla bolag har revisor. 

6 - Finansiella risker

6.1 Likviditet och kassaflöde

6.2 Avkastning

6.3 Räntor

Vi prioriterar interna affärer när vi kan och fördelar 
resurser så effektivt vi kan över bolagsgränserna. 

Budgetuppföljning och systematisk analys av 
nyckeltal. 

Dialog med banken och makroekonomisk 
bevakning. 

7 - IT
7.1 Dataintrång och digital 
infrastruktur

Implementering av koncernens gemensamma 
integritetspolicy. Personuppgiftsbiträdesavtal med 
leverantörer och säkerhetsuppdateringar av IT-
system. 

8 - Övrigt
8.1 Varumärke och ryckte Fokusområde Ett Dille i koncernstrategin. Grafisk 

profil, pressmeddelanden och sponsring. 
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GRI 102-7, 102-8, 405-1 och 405-2

Data om anställdas ålder, kön, arbetade timmar och kontrakt 

hämtas i samband med årsbokslutet ur koncernens 

gemensamma HR-system. En heltidstjänst antas motsvarar 1 920 

timmar per år. 

GRI 302-1 och 302-4

Vår elleverantör Jämtkraft levererar 100% förnybar el från sol, vind 

och vatten. Vi hämtar uppgifterna om elförbrukning via vårt 

kundkonto på webben och från fakturor.  Elförbrukningen har 

sammanfattas för alla anläggningar, inklusive restauranger som är 

hyrda lokaler. 

Dille har ett eget system för uppvärmning av lokaler vars bränsle 

är 100% flis från skogsråvara. Fjärrvärmeanläggningen förbrukar 

årligen skogsflis motsvarande ca. 700 - 1000 MWh. Drivmedel 

används till tjänstebilar, maskiner och minibussar. Vi har en 

långsiktig ambition att göra fordonsflottan fossilfri. 

Drivmedelsförbrukningen består till 99% av diesel och ca. 1% 

bensin. Elförbrukning från nätet används till belysning, 

direktverkande elvärme, viss del till varmvatten, övrig 

kontorsutrustning och fläktsystem. 

GRI 305-1, 305-2 och 305-3

Utsläpp till luft har beräknas enligt riktlinjerna i GHG-protokollet. 

Växthusgaser som ingår i beräkningarna är CO2, CH4, N2O, och när 

tillämpbart även HFCs, PFCs, SF6 ,och NF3. Uträkningarna 

begränsas till områden där vi har föraltningsansvar och 

operationell kotroll enligt GHGs definition (operational control). 

Det innebär att även om Dille Bolagen inte är delägare till 100% i 

alla bolag så tar vi hänsyn till 100% av utsläppen från alla Dilles 

verksamheter i beräkningarna. 

Många utsläppsfaktorer är hämtade från emissionfactors.com. 

Där felmarginalen ansetts vara för stor ( > +/-60%) har egna 

indikatorer använts från Naturvårdverket, andra myndigheter eller 

hållbarhetsredoviningar från leverantörer (avser el och 

fjärrvärme). 

Ett antagande har gjorts om att allt drivmedel och skogsflis som 

köpts in i större volymer förbrukas under verksamhetsåret. In och 

utgående lager har ej beaktats i beräkningarna. 

Eftersom Dille Fastighet till största delen värmer upp sina 

fastigheter med eget bränsle hamnar de beräkningarna under 

scope 1. Övriga uppgifter avseende el- och fjärrvärmeförbrukning 

hämtas från Jämtkrafts faktura underlag och avstämning i deras 

databas för kundstatistik.

Inga aktiviterer nedströms i leverantörskedjan ingår i 

beräkningarna. Dille är främst är en tjänstekoncern som inte 

genererar något direkt avfall (jämför ett producerande bolag). 

Däremot inom restaurang förekommer matavfall och svinn. Dilles 

ambition är att till nästa års redovisning implementera både 

strategier och mätrutiner för att hantera matavfall och svinn inom 

affärsområde restaurang. 

Råvaror är vår största utsläppskälla. Det är också den post där vi 

gör flest antaganden. Inköpt volym för 2017 och 2018 kommer 

från leverantören samlat på 4 kategorier; Kött, fisk och skaldjur, 

mejeri samt frukt och grönt. Våra utsläppsberäkningar följer 

samma indelning och en uppskattning är att uppgifterna kan 

variera +/- 60% uppåt och nedåt. Vi har inte tagit hänsyn till in eller 

utgående lager för verksamhetsåret. Uppgifter om utsläpp per kg 

råvara kommer från Sveriges lantbruksuniversitet och Mat-Klimat-

Listan som utformats av Institutionen för Energi och Teknik i 

Uppsala.  Klimatavtrycken uttrycks i koldioxidekvivalenter och 

innehåller utsläpp från primärproduktionen inklusive utsläpp från 

produktion av insatsvaror, förädling, förpackning och transport till 

Sverige. För mer information om Mat-Klimat-Listan hänvisas till:  

https://pub.epsilon.slu.se/8710/1/roos_e_120413.pdf

Våra reseleverantörer har försett oss med rese- och miljöstatistik. 

Alla bolag använder sig dock inte av en gemensam leverantör, då 

har fakturor och uppgifter ur bokföringen använts. 

Kontorsmaterial beräknas enligt bokföringen och inköpt volym. En 

generell utsläppsfaktor har använts för papper, utskrifter och 

diverse kringtjänster. Utsläppsfaktorn är i grunden framtagen i 

koldioxidekvivalenter per brittiska pund (GBP). Vi har antagit att 1 

GBP är lika med 11 SEK för alla åren beräkningarna avser. 

GRI 303-1; GRI 303-2 och 303-3

Uppgifter om vattenförbrukning från egen källa har lämnats av 

ansvarig för fastighetsförvaltningen. Det gäller även uppgifter om 

återvunnet och återanvänt vatten. Förutom egen källa har 

kommunalt vatten används till vårt huvudkontor i stan. 

Uppgifterna kommer från kommunens faktura där årsförbrukning 

kan avläsas. Restaurangerna har exkluderats i 

vattenanvändningen eftersom data saknas. 
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Förbränning Skogsflis 0,0094 Kg CO2e kWh-1 Naturvårdsverket, 2017

Fjärrvärme östersund 0,023 Kg CO2e kWh-1 Jämtkraft hållbarhetsredovisning 2018

Förbränning Diesel 0,302 Kg CO2e kWh-1 Naturvårdsverket, 2017

Förbränning Bensin 0,329 Kg CO2e kWh-1 Naturvårdsverket, 2017

Svensk elmix 125 g CO2e kWh-1 Naturvårdsverket, 2017

Förnybar el Jämtkraft
(vattenkraft 74 %, 
vindkraft 12%, bio, 14 %)

0 g CO2e kWh-1 Jämtkraft hållbarhetsredovoisning 2018

Flygresa medium haul 
average class 

85,84 g CO2e pass km-1
Economietrica: Department for Business, Energy and Industrial Strategy (2018). 2018 
Government GHG Conversion Factors for Company Reporting.

Flygresa short haul 157,77 g CO2e pass km-1
Economietrica: Department for Business, Energy and Industrial Strategy (2018). 2018 
Government GHG Conversion Factors for Company Reporting.

Flygresa long haul  
average class 

112,37 g CO2e pass km-1
Economietrica: Department for Business, Energy and Industrial Strategy (2018). 2018 
Government GHG Conversion Factors for Company Reporting.

Nötkött 26 Kg CO2e Kg kött-1
Elin Röös, 2014, Mat-Klimat-Listan version 1.1. Uppsala 2014, Swedish University of 
Agricultural Sciences

Lammkött 21 Kg CO2e Kg kött-1
Elin Röös, 2014, Mat-Klimat-Listan version 1.1. Uppsala 2014, Swedish University of 
Agricultural Sciences

Viltkött 0,5 Kg CO2e Kg kött-1
Elin Röös, 2014, Mat-Klimat-Listan version 1.1. Uppsala 2014, Swedish University of 
Agricultural Sciences

Fläskkött 6 Kg CO2e Kg kött-1
Elin Röös, 2014, Mat-Klimat-Listan version 1.1. Uppsala 2014, Swedish University of 
Agricultural Sciences

Fågelkött 3 Kg CO2e Kg kött-1
Elin Röös, 2014, Mat-Klimat-Listan version 1.1. Uppsala 2014, Swedish University of 
Agricultural Sciences

Köttfärs (50% nöt 50% 
fläsk)

16 Kg CO2e Kg kött-1
Elin Röös, 2014, Mat-Klimat-Listan version 1.1. Uppsala 2014, Swedish University of 
Agricultural Sciences

Chark (Falukorv 40% 
kötthalt)

7 Kg CO2e Kg kött-1
Elin Röös, 2014, Mat-Klimat-Listan version 1.1. Uppsala 2014, Swedish University of 
Agricultural Sciences

Fisk och skaldjur 3
Kg CO2e Kg filé_kg 
skaldjur-1

Elin Röös, 2014, Mat-Klimat-Listan version 1.1. Uppsala 2014, Swedish University of 
Agricultural Sciences

Mjölk, fil, youghurt 1 Kg CO2e liter (kg) -1
Elin Röös, 2014, Mat-Klimat-Listan version 1.1. Uppsala 2014, Swedish University of 
Agricultural Sciences

Grädde 4 Kg CO2e liter (kg) -1
Elin Röös, 2014, Mat-Klimat-Listan version 1.1. Uppsala 2014, Swedish University of 
Agricultural Sciences

Ost 8 Kg CO2e Kg -1
Elin Röös, 2014, Mat-Klimat-Listan version 1.1. Uppsala 2014, Swedish University of 
Agricultural Sciences

Smör 8 Kg CO2e Kg -1
Elin Röös, 2014, Mat-Klimat-Listan version 1.1. Uppsala 2014, Swedish University of 
Agricultural Sciences

Frukt norden (med skal) 0,2 Kg CO2e Kg-1
Elin Röös, 2014, Mat-Klimat-Listan version 1.1. Uppsala 2014, Swedish University of 
Agricultural Sciences

Frukt import (med skal) 0,6 Kg CO2e Kg-1
Elin Röös, 2014, Mat-Klimat-Listan version 1.1. Uppsala 2014, Swedish University of 
Agricultural Sciences

Salladsgrönsaker norden 1 Kg CO2e Kg-1
Elin Röös, 2014, Mat-Klimat-Listan version 1.1. Uppsala 2014, Swedish University of 
Agricultural Sciences

Salladsgrönsaker import 1,4 Kg CO2e Kg-1
Elin Röös, 2014, Mat-Klimat-Listan version 1.1. Uppsala 2014, Swedish University of 
Agricultural Sciences

Kontorsmaterial, 
utskrifter och relaterade 
servicefunktioner

0,3616 g CO2e GBP-1

Defra/DECC (2012). Guidelines to Defra/DECC's GHG conversion factors for company 
reporting. Department of Environment Food and Rural Affairs/Department for Energy and 
Climate Change, London.

Hotelnatt (UK) 24,0492082 kg CO₂e natt-1

CIBSE (2012). Energy Efficiency in Buildings, Guide F. The Chartered Institution of Building 
Services Engineers.#Department for Business, Energy and Industrial Strategy (2017). 2017 
Government GHG Conversion Factors for Company Reporting.
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Styrelsen för Dille Bolagen AB (556264-3576) och dess dotterbolag; Dille 

Gård AB (556417-3853), Dille Skog AB (556717-9790), Dille Skolskogen AB 

(559073-2763), Dille Skogsskolan AB (559073-2771), Dille Fastighet AB 

(556511-2850), Gidås Hållbarhetsbyrå AB (559060-4475) och Dille 

Restaurang AB (556762-2484) avlämnar härmed hållbarhetsredovisning för 

perioden 2018-01-01 till 2018-12-31.

Hållbarhetsredovisningen och dess publicerade innehåll är styrelsen ansvar. 

Dilles ansvar har varit att utföra kalkyleringar, kvalitetsgranskning av 

nyckeltal, urval, verifiering och insamlande av rådata som underlag till 

nyckeltal.  Dilles ambition har varit att minimera felkällor och eventuella 

felberäkningar. Samtidigt som försiktighetsåtgärder vidtagits i processen, så 

som verifikathantering och dataverifiering, av Dille är det läsarens ansvar att 

beakta att fel kan förekomma.

The board of directors of Dille Bolagen AB (556264-3576) and its

subsidiaries; Dille Gård AB (556417-3853), Dille Skog AB (556717-9790), Dille 

Skolskogen AB (559073-2763), Dille Skogsskolan AB (559073-2771), Dille 

Fastighet AB (556511-2850), Gidås Hållbarhetsbyrå AB (559060-4475) and 

Dille Restaurang AB (556762-2484). hereby publishes a sustainability report 

referring to the fiscal year of 2018-01-01 to 2018-12-31 (yyyy-mm-dd). 

The sustainability report and its content are the board of directors 

responsibility. Dilles main responsibility has been to conduct calculations of 

key performance indicators and to select, verify and collect raw data. 

However, whilst every care has been taken by Dille and its board of trustees 

to ensure the accuracy and completeness of the report, data and figures, 

the reader must recognise that as with any such work errors are possible 

through no fault of Dille. 

Östersund den 14 juni 2019

Dille Bolagen AB

Johan Eriksson

Styrelseordförande (chairman of the board)

Georg Eriksson

Koncern-VD och styrelseledamot (Group-CEO and permanent 

board member)

Elias Eriksson

Styrelseledamot (permanent board member)

Tom Pripp

Styrelseledamot (permanent board member)
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Georg Eriksson
Koncern-VD / Group-CEO
+46 70 – 685 59 39
Georg.e@dille.se

Till bolagsstämman i Dille Bolagen AB, org.nr 556264-3576

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 

2018 och för att den är upprättad i enlighet med 

årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 

Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 

Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en 

annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med 

den inriktning och omfattning som en revision enligt International 

Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser 

att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Östersund den 14 juni 2019
Deloitte AB

Lars Helgesson
Auktoriserad revisor



GRI 
Standards

Indikator Sidnummer Kommentar

ORGANISATIONSPROFIL

GRI 102: 
Allmänna standard-
upplysningar

102-1 Organisationens namn 6

102-2 Viktiga varumärken, produkter och tjänster 7-8

102-3 Lokalisering av huvudkontoret 7

102-4 Länder där verksamhet bedrivs 7

102-5 Ägarstruktur och bolagsform 7-8

102-6 Marknadsnärvaro 7

102-7 Organisationens storlek 7

102-8 Information om anställda 22

102-9 Leverantörskedja 18

102-10
Betydande förändringar i organisationen och 
dess leverantörskedja

18

102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen 12

102-12
Externa riktlinjer som organisationen stödjer 
och/eller omfattas av

12

102-13 Medlemskap i organisationer 19

102-14 Vd-ord 9

102-16
Organisationens värderingar och etiska 
riktlinjer

11

102-18 Struktur för styrning 10 och 12

102-40
Intressentgrupper som organisationen har 
en dialog med

20

102-41
Andel av anställda som omfattas av 
kollektivavtal

22

102-42
Princip för identifiering och urval av 
intressenter

19

102-43 Organisationens metod för intressentdialog 20

102-44 Frågor som lyfts fram av intressenterna 20

102-45
Affärsenheter som inkluderas i 
redovisningen

6

102-46
Process för att fastställa redovisningsinnehåll 
och avgränsningar

20-21

102-47 Frågor som identifierats som väsentliga 21

102-48
Förklaringar av korrigeringar från tidigare 
redovisningar

##
Ej tillämpbart eftersom tidigare 
redovisning saknas

102-49 Väsentliga förändringar i redovisningen ##
Ej tillämpbart eftersom tidigare 
redovisning saknas

102-50 Redovisningsperiod 6

102-51 Datum för senaste redovisning ##
Ej tillämpbart eftersom tidigare 
redovisning saknas

102-52 Redovisningscykel 6

102-53
Kontaktuppgifter för frågor om 
redovisningen

5 och 34

102-54
Uttalande om att redovisningen följer GRI 
Standards

5 och 6

I enlighet med GRI Standards nivå Core



GRI 
Standards

Indikator Sidnummer Kommentar

EKONOMISKT RESULTAT

GRI 103: 
Styrning

103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar 20-21 och 29

103-2 Hållbarhetsstyrning 10 och 12

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen 10

GRI 201: 
Ekonomiskt resultat

201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde 17 och 29

MARKNADSNÄRVARO

GRI 103: 
Styrning

103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar 20-21 och 29

103-2 Hållbarhetsstyrning 10 och 12

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen 10

GRI 201: 
Marknadsnärvaro

202-2 Andel ledande befattningshavare som anställts lokalt 29

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSRUTINER

GRI 103: 
Styrning

103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar 20-21 och 18

103-2 Hållbarhetsstyrning 10 och 12

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen 10

GRI 201: 
Upphandlings- & 
inköpsrutiner

204-1 Andelen utgifter som läggs på lokala leverantörer 18

ANTI-KORRUPTION

GRI 103: 
Styrning

103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar 20-21

103-2 Hållbarhetsstyrning 10 och 12

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen 10

GRI 205: 
Anti-korruption

205-3 Bekräftade korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder 29

ENERGI

GRI 103: 
Styrning

103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar 20-21; 25 och 31

103-2 Hållbarhetsstyrning 10; 12 och 25

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen 10 och 25

GRI 302: 
Energi

302-1 Energianvändning inom organisationen 25

302-4 Minskad energianvändning 25

UTSLÄPP TILL LUFT

GRI 103: 
Styrning

103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar 20-21; 26 och 31

103-2 Hållbarhetsstyrning 10;12 och 26

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen 10 och 26-28

GRI 305: 
Utsläpp till luft

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) 26

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser, energi (Scope 2) 26



GRI 
Standards

Indikator Sidnummer Kommentar

305-3 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) 26

VATTEN

GRI 103: Styrning 103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar 20-21; 28

103-2 Hållbarhetsstyrning 10-12 och 28

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen 12 och 28

GRI 303: Vatten 303-1 Vattenanvändning per källa 28

303-2 Vattenkällor som väsentligt påverkas av vattenanvändning 28

303-3 Återvinning och återanvändning av vatten 28

HÄLSA & SÄKERHET I ARBETET

GRI 103: Styrning 103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar 20-21 och 24

103-2 Hållbarhetsstyrning 10-12 och 24

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen 12 och 24

GRI 403: 
Hälsa & säkerhet i 
arbetet

403-2 Skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, 
frånvaro samt arbetsrelaterade dödsolyckor

24

MÅNGFALD OCH LIKABEHANDLING

GRI 103: Styrning 103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar 20-23

103-2 Hållbarhetsstyrning 10-12

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen 12

GRI 405: 
Mångfald & 
likabehandling

405-1 Mångfald hos leding, styrelse och anställda 22-23

I enlighet med svensk lagstiftning 
redovisas ej uppgifter om etniskt 
ursprung, religion, eller 
minoritetsgrupper

405-2 Kvinnors grundlön och ersättning i förhållande till mäns 24

Data omfattar ett tvärsnitt i 
organisationen och tar ej hänsyn till 
olika typer av tjänster eftersom 
informationen ej varit tillgänglig för 
verksamhetsåret. 

ICKE DISKRIMINERING

GRI 103: Styrning 103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar 20-22

103-2 Hållbarhetsstyrning 10-12

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen 12,22

GRI 406: 
Icke diskriminering

406-1 Antal fall av diskriminering samt vidtagna åtgärder 22
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