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Vi är Dille
Dille är de ungdomar vi förbereder för framtiden, de 

vuxenstudent som vill prova något nytt, de milsvida 

skogarna vi förvaltar. Dille är våra byggnader där människor 

bor och utvecklas, 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 supports the Sustainable Development Goals



På gården  i Ås studerar närmare 250 personer fysiskt eller på distans. Under maj 2021 togs södra delen av skolhuset i bruk efter att blivit 
färdigbyggt.  
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FANTASTISKA 

MEDARBETARE

100%
FÖRNYBAR EL- OCH 

VÄRMEFÖRBRUKNING

2 860
MWh FRÅN DRIVMEDEL, TRÄFLIS OCH 

ELFÖRBRUKNING

130
MWh EGENPRODUCERAD EL 

FRÅN SOL

21
TON CO2-E PER 

HELTIDSTJÄNST 2020

Hållbara nyheter 2020

• Koncernens solceller genererade 130 MWh vilket 

motsvarar halva gårdens elförbrukning

• Nettotillväxten i koncernens skogar var 1 076 m3sk vilket 

motsvarar ungefär 1 478 ton reducerande 

koldioxidutsläpp genom kolbindning i biomassa ovan och 

under mark

• Ett pilotprojekt genomfördes för minskat matsvinn på 

Arctura med gott resultat, läs mer på sida 26 

• Fastighetsverksamheten har övergått till 100% Biodiesel 

(HVO 100)

• Gidås Hållbarhetsbyrå har under året utvecklat en digital 

prototyp för aktivitetsbaserad klimatbokföring. Byrån 

hoppas lansera tjänsten under hösten 2021

• En om- och tillbyggnad har genomfört omfattande nytt 

kontor, nya klassrum, omklädningsrum, sadelkammare 

och häststall. Byggnationen stod klar i maj 2021 och 

omfattar ca 750 kvadratmeter nya fräscha lokaler för 

bättre arbetsmiljö. 

108
BALANSOMSLUTNING 

(MKR)



113
FANTASTIC CO-

WORKERS

100%
RENEWABLE ELECTRICITY 

AND HEATING IN OUR 
FACILITIES

2 860
MWh FROM FUEL, 

ELECTRICITY AND BURNING 
OF BIOMASS

108
MILLION SEK IN TOTAL 

ASSETS

130
MWh SOLAR ENERGY 

PRODUCTION

21
TONNES CO2 EQ PER 

FULLTIME EMPLOYEE 2019 

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

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

Estate management, Forestry, and Sustainability Advisory. The group 

consists of the mother company and seven subsidiaries organised 

horizontally. 

SUSTAINABILITY LETTER 2020

This year has been challenging in many ways. The corona pandemic 

has caused societal disruption and a health crisis across the Globe. 

For us at Dille, our restaurants have been particularly exposed to 

such disruption. And as a result, we were forced to close our final 

restaurant location. However, with disruption there is also 

opportunity. We continue to expand our education services which 

allows us to spread a greener and brighter future where our goal is 

to put sustainability at hear for every student. We have continued to 

grow during the fiscal year 2020 despite disruption and risk linked to 

the pandemic. 

Best regards, Georg Eriksson (CEO)

OUR SUSTAINABILITY AGENDA

Dille has three focus areas: Climate action, Human and Ethic 

Responsibility, and Sustainable Economic Growth. Our over all 

sustainability 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. Our road map is however clear. 

ABOUT THE REPORT

This is Dilles third 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 

companies in Jämtland (Sweden) to report voluntarily in accordance 

with the GRI core option framework.

EXTERNAL ASSURANCE

Please see assurance statement (in Swedish) from external auditor 

on page 31.
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Kontakt
Georg Eriksson
Koncern-VD
+46 70 – 685 59 39
Georg.e@dille.se

Hållbarhetsredovisningen 
är skild från 
årsredovisningen och har 
blivit upprättad i enlighet 
med GRI Standards, nivå 
Core. 

Kontaktuppgifter
Georg Eriksson

+46 70 685 59 39
Georg.e@dille.se

Det här är Dilles tredje 
hållbarhetsredovisning. 
FNs globala mål för hållbar 
utveckling har varit 
bidragande i 
redovisningens 
utformning.



1 076
SKOGSKUBIKMETER (M3SK) I 

TILLVÄXT 2020 EFTER 
AVVERKNINGAR

För dig som läsare
GRI Standards och dess principer för hållbarhetsrapportering har använts för 

utformningen av denna redovisning och dess omfattning. Principerna är: 

Intressentinvolvering, Hållbarhetssamanhang, Väsentlighet och Fullständighet. 

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). För mer och övrig finansiell information hänvisas till 

årsredovisningarna för respektive bolag

Redovisningen gäller för verksamhetsåret 2020 med start januari 2020 till och 

med sista december 2020 och omfattar alla koncernens hel- eller delägda bolag. 

Det är Dille Bolagen och dess styrelse som är avsändare och huvudansvarig för 

hållbarhetsredovisningen. Senaste redovisningen publicerades 2020-03-25 

avseende verksamhetsåret 2019. 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

FÖRÄNDRINGAR FRÅN TIDIGARE REDOVISNING
En tidigare redovisning finns publicerad för verksamhetsåret 2019. Det har inte 

skett några väsentliga ändringar av redovisningens omfattning. 

UTSLÄPPSBERÄKNINGAR GHG-PROTOKOLLET
Allmänna förbättringar i utsläppsberäkningarna har tillämpats. Till exempel har 

beräkningarna för råvaror i Scope 3 förbättras med en flermetodsjämförelse. För 

nordisk elmix gäller 250 g CO2e per kWh (Energimarknadsinspektionen, 2019). 

Vidare har utsläppsfaktorer för drivmedel och andra energikällor hämtats från 

Miljöfaktaboken framtagen av Värmeforsk vilket omfattar utsläpp i användandefas 

(scope 1) samt även produktion och distribution av bränslen (scope 3). 

GRI-STANDARDS

Det har inte tillkommit nya eller fallit bort några indikatorer jämfört tidigare 

redovisning. Redovisningen 2020 grundar sig på intressentinvolveringen från 2018 

och väsentlighetsanalysen för samma period. 

För GRI 405-1 (sida 20 och 21) har en ändring gjorts i rapporteringen av 

styrelsemedlemmar och vd:ar/chefer. Ändringen innebär att från och med 2019 

räknas enbart externa styrelseledamöter. 

REDUKTION OCH UTSLÄPP AV CO2

Skogen binder koldioxid i mark, ved och 

barr. Den årliga tillväxten i skogen är ett 

mått på hur stor kollagret blivit. Tillväxten 

finns att hämta från skogsbruksplanerna 

vilka uppdateras med jämna mellanrum. 

Tillväxten räknas om till kol med samma 

metod som används i den nationella 

inventeringen och rapporteringen till IPCC. 

Vi räknar på våra utsläpp och jämför med 

den årliga kolbindningen. Samtidigt 

fortsätter vi att fokusera på 

utsläppsreducerande åtgärder. 

- 1 478
TON BUNDEN KOLDIOXID MED EN 

KLIMATPOSITIV EFFEKT PÅ 
ATMOSFÄREN

826
TON UTSLÄPP AV KOLDIOXID i 

KONCERNEN

-

=

- 653
TON CO2 SUMMERAD 
KLIMATNYTTA 2020



Kortfattat om Dille
2020 bestod koncernen av 8 bolag inom fem affärsområden; 

Fastighet, Hållbarhet, Restaurang, Skog och Utbildning. Dilles 

huvudkontor finns på Dille Gård i Ås utanför Östersund. På 

huvudkontoret centreras koncerngemensamma 

servicefunktioner inom 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. Vi bedriver enbart 

verksamhet i Sverige.

FASTIGHET

Dille fastighet förvaltar och utvecklar koncernens fastigheter. 

Bolaget bedriver uthyrning av elevboende och anläggningar för 

bland annat skolverksamhet, hundträning och djurstall.

HÅLLBARHET

Gidås Hållbarhetsbyrå är Dille Bolagens nya innovativa start-up. 

Gidås är en konsultfirma på hållbarhetsområdet med kunnande 

och expertis inom exempelvis hållbarhetsredovisning och 

utsläppsberäkningar. 

RESTAURANG

Under året har beslut fattats om att avveckla 

restaurangverksamheten. Under 2020 har bolaget bedrivit 

Restaurang Arctura, lodge och konferens. Sedan mars 2021 

kvarstår enbart lodgeverksamheten i bolaget medan 

avvecklingsprocessen fortsätter under 2021. 

SKOG

Dille Skog har helhetslösningen för dig som äger, brukar eller 

förvaltar skog. Med egna maskingrupper kan bland annat 

avverknings- och gallringsuppdrag utföras i hela Jämtland. Dille 

förvaltar ett eget skogsinnehav om cirka 900 hektar. 

UTBILDNING

På Dille Gård erbjuds gymnasieskola, vuxenutbildning och 

Yrkeshögskola inom skog och djur. Vi har utbildningar inom 

djursjukvård, häst, arbete med hund, skogsmaskinförare, jakt- och 

viltvård,  äventyrsturism, och tunga transporter. Här kan du 

förbereda dig för högre studier eller för ett framtida drömyrke 

med ditt intresse som drivkraft. Många utbildningar erbjuds både 

fysiskt och digitalt. Våra elever kommer från hela Sverige. I dag 

har vi utbildning på två orter, Östersund och Sundsvall. 

Dille spelar en viktig roll för den hållbara samhällsomställningen. 

Jordbruk, Djur och Skog är branscher i snabb förändring med 

många framtidsmöjligheter till jobb och högre studier. Vi vet att 

matproduktionen och andelen hållbara material måste öka för att 

nå målen i Parisavtalet. För att klara av omställningen krävs 

kompetens och naturbruksprogrammet spelar därför en 

avgörande roll för en grön framtid. 

Dille Bolagen AB Hållbarhetsredovising jan-dec 2020 Sida 7

Jaktlärare Anders Nilsson anar något bortom skogsbrynet. Jakt och viltvård erbjuds både som gymnasieprogram och Vuxenutbildning.
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DILLE FASTIGHET – 100%

ORGANISATIONSSCHEMA

DILLE SKOG - 91%

DILLE GÅRD – 91%

DILLE RESTAURANG – 100%

DILLE SKOLSKOGEN – 91% DILLE SKOGSSKOLAN - 91%

GIDÅS HÅLLBARHETSBYRÅ – 91%

DILLE BOLAGEN - 100 % FAMILJEN ERIKSSON

RESTAURANG

UTBILDNING

SKOG

HÅLLBARHET

FASTIGHET

ORGANISATION

Dille Bolagen är ett familjeföretag och idag är sjätte generationen 

verksam på Gården i Ås. Koncernen ägs till majoritet av familjen 

Eriksson, bestående av far och två söner. 

Dille Bolagens huvudkontor ligger på Dille Gård i Ås. Där sköts 

merparten av koncerns administration inom HR, ekonomi och 

övriga servicefunktioner. Koncernens nya huvudkontor togs i bruk 

i Maj 2021.

Alla bolagen är svenska aktiebolag och ägs direkt av Dille Bolagen 

AB. VD för respektive bolag är oftast minoritetsägare. Viktiga 

varumärken inkluderar för verksamhetsåret Restaurang Arctura 

och Gidås hållbarhetsbyrå. Koncernen 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). 

Ägarförhållanden avser ställningen per den 31/12 2020.

Koncernens nya huvudkontor har designats med fokus på framtidens arbetsplatser där vi behöver flexa mellan att vara hemma och på
jobbet. Smarta funktioner bidrar till förbättrad ergonomi och hållbara material genomsyrar hela miljön. 



Koncern-vd har ordet
Oavsett om du jobbar inom fastighet, restaurang, i skogen 

eller med utbildningen är man en del av vår Dille-familj. 2020 

har inte liknat något annat år. Det har varit lärorikt, 

spännande och utmanande på samma gång. Det jag främst 

tar med mig är att ingenting är omöjligt och det fantastiska 

driv som hela Dille-familjen uppvisat under året. 

Trots nedstängningar, restriktioner och en allmän oro står hela 

Dille stadigare än någonsin. Detta har varit ett prövningens år för 

många företag. När jag tänker tillbaka är jag övertygad om att vi 

gått starkare ur pandemin än när vi gick in i den även om vi har 

haft en svår situation i restaurangverksamheten. Under året 

beslutades att lägg ned verksamheten och det känns tungt att 

behöva avtacka ett antal medarbetare. Men det finns mycket 

positivt som vi kan ta med oss från det gånga året.

Vi har till exempel lyckats starta upp Vuxenutbildning i Sundsvall, 

en för koncernen nygammal ort, och vi fortsätter att öka antalet 

studerande. Vi har färdigställt nya lokaler på gården och vårt nya 

huvudkontor står nu klart.

En annan stor nyhet är att vi föreslås som köpare av Berga 

Naturbruksgymnasium. En fantastisk skola strax söder om 

Stockholm i Haninge kommun. Där går idag ca 160 

gymnasieelever och vi ser verkligen fram emot att arbeta 

tillsammans när vi kan träffas igen. En otroligt spännande 

tillväxtresa har bara börjat. 

Hållbar utveckling är den utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov. Dille är en familjeägd koncern. I dag är 

det den sjätte generationen som driver koncernen framåt. För oss 

är hållbarhet ganska enkelt. Det handlar om att utveckla så att 

nästa generation kan ta vid. Att förvalta och utveckla, snarare än 

att förbruka är den princip vi står fast vid och har gjort så i flera 

generationer. Det är för oss principen om en hållbar framtid. 

DILLES SYN PÅ HÅLLBARHET
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, bortom rapporten? 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

Dille Bolagen AB Hållbarhetsredovising jan-dec 2020 Sida 9

Koncernchef och Hållbarhetskonsult Georg Eriksson. Georg är Agronom och har studerat vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SE), Cranfield
University (UK) och University of Illinois (US).



Dilles policy- och 
styrningsagenda
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. 

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.  

UTVÄRDERING AV POLICYRAMVERK
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. Avvikelser 

uppkommer enbart genom att en medarbetare själv rapporterar 

till ledningen, eller sin närmsta chef, eller att någon i ledningen 

identifierar en avvikelse. 

Vi har under 2020 implementerat en utvärderingsmodell och 

policyavvikelserapportering kopplat policyefterlevnad. 

Dille Bolagen AB Hållbarhetsredovising jan-dec 2020 Sida 10

Sommaren 2020 ordandes sommarcafé på Dille Gård Naturbruksgymnasium. Besökare fick även prova på att rida. 



STRUKTUR FÖR GENERELL 
HÅLLBARHETSSTYRNING
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 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.

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, dels  genom att 

ha revisor i samtliga bolag,  men även i det hänseendet att vi vill 

minimera risk kopplat till hållbarhet. Väsentliga hållbarhetsrisker 

och förändringar rapporters till styrelsen tertialsvis.

Dille Bolagens 
kärnvärderingar
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På Dilles huvudkontor på gården i Ås sköts det mesta av koncernens administration, HR, ekonomi och ledningsfrågor



Kartläggning av de 
globala målen
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. Inom Dille stödjer vi 

FNs mål och därför har vi gjort en kartläggning om hur Dille bidrar 

till målen. 
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VÄSENTLIGA ASPEKTER 
FÖR KONCERNEN

LÄNKADE GLOBALA 
HÅLLBARHETSMÅL 

Föredömlig kunskapsspridning av 
hållbarhetsfrågor i hela värdekedjan 

Investeringar och relationer som 
bidrar till en hållbar framtid

Utbildning av hög kvalitet för alla

Klimatpositiv verksamhet 2022 

Förnybar energiförbrukning

Minska matsvinnet i våra restauranger

Stolta medarbetare och en 
inkluderande arbetsplats fri från 
diskriminering

God och säker arbetsmiljö i samtliga 
verksamheter

UNIKA

FOKUS

BAS

På Dilles Hundcenter utbildar vi både människor och hundar att 
lösa kluriga uppdrag. 

När skolan startade 2005 hade vi ett tiotal elever på inriktning 
islandshäst. I dag har vi 130 gymnasieelever. 



KONCERNENS 
PRIORITERADE OMRÅDEN

LÄNKADE 
GLOBALA 
MÅL

LÄNKADE 
GLOBALA 
DELMÅL

EXEMPEL PÅ KONCERNENS BIDRAG

UNIKA

Föredömlig 
kunskapsspridning 
av 
hållbarhetsfrågor i 
hela värdekedjan 

12.6
12.8

Hållbarhetsredovisning enligt GRI sedan 2018
Delta i publika sammanhang för trendspaning 
och kunskapsspridning

Egen hållbarhetsbyrå som delar med sig av 
kunskap genom blogginlägg, konsultuppdrag 
och digitala verktyg

Investeringar och 
relationer som 
bidrar till en 
hållbar framtid

8

Projekt för att göra gården helt oberoende av 
elnätet

Samverkan mellan dotterbolag för ökad 
resurseffektivitet

FOKUS

Inkluderande 
utbildning av hög 
kvalitet för en 
grönare framtid

4.3
4.5

12.8

Elevuppföljningar och verka för inkluderande 
samtalsklimat. Blanda Vuxenelever med 
gymnasieelever för ökad mångfald

15 utbildningar och hundra tusentals 
utbildningstimmar inom gröna näringar som 
främjar utvecklingen av en levande landsbygd

Inkludera aspekter av hållbarhet i 
utbildningarnas innehåll. Utbildningen Hållbar 
framtid gjordes sökbar 2019

Reducera 
utsläppen i 
värdekedjan och 
bli en klimatpositiv 
verksamhet 2022 

13.3
15.2

Omfattande analyser av utsläppens fördelning 
i hela koncernen. FSC och PEFC certifieringar.  

Åtgärder som att övergå till HVO100  i 
fastighetsverksamheten beslutat från och med 
2020-04-01

Förnybar 
energiförbrukning 
och öka andelen 
fossilfria 
energikällor

7.2
130 MWh egenproducerad el från solceller

Utreda möjligheterna till elektrifierad 
fordonsflotta

Minska matsvinnet 
i våra restauranger 
och lokala råvaror

2.4
12.3

Implementerat Arctura Sustainability Hub med 
förankring i lokal matproduktion

BAS

Stolta 
medarbetare och 
en inkluderande 
arbetsplats fri från 
diskriminering

5.1
5.5

10.3

Medarbetaraktiviteter och trivsel 

Friskvårdstimmar och värdegrunden de nio 
tistlarna

God och säker 
arbetsmiljö i 
samtliga 
verksamheter

8.5
8.8

Arbetsplatsrevisioner enligt rådande lagkrav. 
FSC och PEFC certifieringar och tillämpning av 
försiktighetsprincipen genom revision

Kompetensutveckling och riskkartläggningar
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Dilles hållbarhetsagenda
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 aspekt i vår 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

VISION
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.

MÅL TILL 2022
1. Årlig hållbarhetsredovisning enligt GRI fr.o.m. 

verksamhetsåret 2018

2. Klimatpositiv verksamhet

3. 100 % förnybar energi i våra egna fastigheter

4. Fossilfria drivmedel

5. Eliminera matsvinn

6. En jämställd koncern 

NYCKELFAKTORER

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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MÅLUPPFÖLJNING 2022

ÅRLIG HÅLLBARHETSREDOVISNING (GRI)

KLIMATPOSITIVA 2022

FOSSILFRIA DRIVMEDEL

100% FÖRNYBAR ENERGI I FASTIGHETERNA

Genomfört sedan 2018

CO2-utsläppen stiger men skogens 
klimatpositiva effekt är högre

Cirka 20% av den totala 
förbrukningen klassas som förnybar

Uppfyllt sedan 2018

ELIMINERA KONCERNENS MATSVINN Vi implementerad ett digitalt 
informationsverktyg i restaurangen

EN JÄMSTÄLLD KONCERN
Koncernen består till 45% kvinnor i 
hela organisationen, på ledande 
befattningar knappt 10%.



VÅRA RESURSER
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BYGGNADER 
OCH MASKINER 

MARK OCH 
SKOG 

FINANSIELLT 
KAPITAL

MÄNNISKOR, IT 
OCH KUNSKAP

Värdekedja och 
affärsmodell
Koncernen förfogar över en mängd olika resurser. Av våra 

resurser skapar vi värde för våra intressenter, både internt 

och externt. Vår affärsmodell bygger på synsättet impact-

potential.

Våra resurser kan delas in i fyra övergripande kategorier: 

Byggnader och maskiner, Mark och skog, finansiellt kapital, samt 

människor, IT och kunskap. 

Under 2020 investerades över 10 MKR i nya byggnader. Vi 

finansierar stora delar på egen hand och tillsammans med vår 

bank. Totaltsett förvaltar koncernen närmare 8 000 kvm under 

tak. 

Marken använd t.ex. till hagar och beten men även utbildning av 

nya skogsmaksinförare. Koncernen är finansiellt stabil och vi kan 

tillsammans med vår bank investera i nya projekt. Våra 

medarbetare och deras kunskaper, erfarenheter och 

egenutvecklade it-programvaror är viktiga resurser för vårt 

värdeskapande. 

AFFÄRSMODELL

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. 

Tusentals kvadratmeter lokaler till elevboenden, 
lektionssalar och djurstallar. 100% förnybar el 
och egen värme från skogsråvara

15 utbildningar inom djur och skog. Totalt ca. 
250 elever på gymnasiet, yrkeshögskola och 
Vuxenutbildning, och närmare 200 tusen 
levererade utbildningstimmar årligen.

5,9% medelbonitet per hektar skog, 
kolbindning ovan och under mark 
samt övningsytor för utbildning. 

LEVERERAT VÄRDE

AFFÄRSMODELL

113 fantastiska medarbetare som alla driver 
Dille framåt



LEVERANTÖRSKEDJA & GEOGRAFI

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

Koncernen har hundratals leverantörer och majoriteten kommer 

från närområdet. Dille bedömer utifrån ett koncernperspektiv att 

minst 80% av leverantörerna inom samtliga affärsområden 

kommer från området  Jämtland/Härjedalen vilket koncernen 

definierar som lokalt. 

VÅRA VIKTIGASTE INTRESSENTER

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

KARTLÄGGNING
Alla intressenter sammanfattas och jämförs 
mellan affärsområden

URVAL
Koncernledningsgruppen 
sammanfattar och beslutar om urval

VÅRA VIKTIGASTE
INTRESSENTER
Se urvalet på nästa sida

METOD FÖR 
INTRESSENTKARTLÄGGNING



INTRESSENT VIKTIGA FRÅGOR DIALOGFORMAT
HUR VI HANTERAR
FRÅGORNA

Chefer och 
styrelsen

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, 

Medarbetare

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

Kunder

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.

Leverantörer

GDPR och hantering av 
personuppgifter
Utsläpp till luft
Arbetsmiljöförhållanden

Dille.se
Avtal
Personliga möten
Intervjuer
Nätverkande
evenemang

God affärsetik, avtalsramar och 
policy, hållbarhetsredovisning. 

Myndigheter 
och kommun

Miljöefterlevnad
Transparens
Utbildningskvalitet
Branschfrågor
Affärsetik

Webben Dille.se
Evenemang
Pressmeddelanden
Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning, policy, 
pressmeddelanden, 

Ägarna

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

Väsentlighet
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 19 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. Däremot ser vi det som 

en möjlighet i framtida redovisningar. 

PRIORITERING AV HÅLLBARHETSFRÅGOR
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 

reviderades senast för verksamhetsåret 2018. 
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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

90% 84% 

ANDEL MEDARBETARE SOM TYCKER 
DET ÄR JÄTTEBRA ATT DILLE 
HÅLLBARHETSREDOVISAR

ANDEL MEDARBETARE SOM 
ANSER ATT HÅLLBARHET ÄR 
JÄTTEVIKTIG



Människor & ansvar
Dilles fokus på människor och ansvar handlar om att skapa 

en trygg, inkluderande och familjär arbetsplats för alla. Vi 

har inte registrerat några fall av kränkande särbehandling, 

mobbing eller diskriminering på våra arbetsplatser.

ICKE-DISKRIMINERING

Det är varje VD:s ansvar att säkerställa att medarbetare 

behandlas lika. Koncernen har inga bekräftade fall av 

diskriminering eller kränkande särbehandling för 2020. Vi har 

också 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. 

ANTAL ANSTÄLLDA

2020 hade koncernen 113 medarbetare på lönelistan, varav 

antalet heltidstjänster uppgick till 39. Dille har utöver sina 113 

medarbetare 8 chefer och/eller företagsledare samt 4 

styrelsemedlemmar, varav två är externa. 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 2020 hade koncernen 45 tjänstemän 

och 68 arbetare, 57% var tillfälligt anställda och 42% 

tillsvidareanställda. Alla anställda i koncernen, hel eller deltid, 

omfattas av kollektivavtal. 

MÅNGFALD OCH LIKABEHANDLING

Koncernen delas in i tre kategorier; Styrelsen, Vd:ar/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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HELTIDSTJÄNSTER 2018 2019 2020

Män 21 21 22

Kvinnor 15 18 17

Summa 36 39 39

KONCERNENS KÖNSFÖRDELNING 
BASERAT PÅ ANTAL HELTIDSTJÄNSTER

PERSONALSTYRKA 
2020

ANTAL
ANDEL 

KVINNOR

Totalt antal anställda 113 54%

Varav tillsvidareanställda 48 50%

Prov- eller 
visstidsanställning

65 57%

Varav heltid 39 44%

Varav deltid 74 60%

MEDARBETARE 2018 2019 2020

Män 55 54 52

Kvinnor 76 66 61

VD:AR/CHEFER*

Män 7 7 7

Kvinnor 1 1 1

STYRELSEN**

Män 4 2 2

Kvinnor 0 0 0

* Totalt i ledningsgruppen (vd:ar/chefer plus styrelsen) är vi 10 
individer 2019 varav 2 har styrelseuppdrag. 
** Avser externa ledamöter from. 2019
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ÅLDERSFÖRDELNING

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, vd:ar/chefer samt 

styrelsen. 

40% av alla anställda 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

VÅRT ANSVAR FÖR MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER
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 avseende exemplen ovan. 
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MEDARBETARE 2018 2019 2020

<30 74 54 45

30-50 37 47 51

>50 20 19 17

VD:AR/CHEFER*

<30 1 1 1

30-50 1 1 1

>50 6 6 4

STYRELSEN**

<30 2 1 1

30-50 0 0 0

>50 2 1 1

* Totalt i ledningsgruppen (vd:ar/chefer plus styrelsen) är 
vi 10 individer 2019 varav 2 har styrelseuppdrag
** Avser externa ledamöter from. 2019

ÅLDERSFÖRDELNING 2020

< 30

30-50

> 50



KVINNORS MEDELLÖN I FÖRHÅLLANDE TILL 
MÄNS
Vi har delat in koncernen i ett antal övergripande kategorier. I 

beräkningen av skillnader i löner mellan män och kvinnor har vi 

utgått från medeltimlön. En heltidstjänst motsvarar 160 timmar i 

veckan. Samanställningen av kategorierna och personer inom 

samma kategori med snarlika arbetsuppgifter visar att kvinnor har 

6% lägre medellön än män per timme.  En bidragande orsak till 

detta är att beräkningsunderlaget motsvarar hela koncernen där 

att vi i hög utsträckning befinner oss i branscher med låg andel 

kvinnor. Vi har genomfört ett antal blindrekryteringar under 2020 

som en åtgärd i ledet att öka jämställdheten i koncernen. 

HÄLSA OCH SÄKERHET I ARBETET

Koncernstyrelsen har särskilt delegerat frågor om säkerhet och 

arbetsmiljö till respektive VD:s ansvarsområde. Eventuella tillbud 

och arbetsplatsolyckor rapporteras till styrelsen. Under 2020 har 

vi inte haft några fall av arbetsplatsolyckor. Tillbud förekommer 

och följs upp med skyddsronder, rutiner och policydokument. 

Dille har inte haft något strukturerat arbetssätt för friskvård 

tidigare. Under 2020 implementeras en friskvårdssatsning i fler 

bolag. I koncernstrategin finns mål om att sjukfrånvaron inte ska 

öka jämfört året innan.  Sjukfrånvaron har minskat för män men 

samtidig ökat för kvinnor. 

DILLE – EN ATTRAKTIV ARBETSPLATS FÖR 
ALLA
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. 
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Fysisk aktivitet är en viktig del av vardagen. Koncernchef Georg Eriksson (leder medeljympa på Friskis och Svettis) tillsammans med elever 
från profil Islandshäst och profillärare Malin Bengtsson (andra från vänster), Wilma Moberg och Alva Broddegård. 

FRÅNVARO PÅ GRUND AV 
SJUKDOM*

2018 2019 2020

Män 3,8% 4% 3%

Kvinnor 3,3% 1% 2%

* I procent av totalt antal arbetade timmar



Miljö och klimat
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. 

HUR VI HANTERAR FRÅGORNA

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 2020 är andra 

säsongen som anläggningen är i drift. Under året har 

anläggningen producerat 130 MWh el vilket motsvarar 32% av 

gårdens elförbrukning.

ENERGIANVÄNDNING

2020 förbrukade koncernen 2 860 MWh fördelat på el, värme 

(skogsflis och fjärrvärme) och drivmedel. Under året har en ökning 

uppstått samtidig som solcellerna gjort rekord sedan de 

installerades.  

Drivmedel står för ca 60% av förbrukningen, El 14% och Värme 

26%. Se hela fördelningen på sidan 31, Energi- och miljöfakta. 

Energiförbrukningen har gått upp sedan basåret 2018. Ökningen 

motsvarar cirka 40%.  Drivmedel står för den största ökningen 

vilket härleds till att vi har utökat med en avverkningsgrupp på 

skogssidan. Andelen biogena (förnybara) energikällor motsvarar 

ungefär 50% totalt sett inom alla kategorier, HVO står för 2% av 

andelen drivmedel. Övriga källor är helt förnybara eller 

upphandlas med förnybara avtal hos leverantör. 
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Under hösten 2019 hade Dille Gård besök av Friskis och Svettis Östersund för att inspirera till rörelse med musik. På bilden:
Georg Eriksson, ledare medeljympa och koncernchef Dille Bolagen. Foto: Alexander Landström, 2019.

På Dille finns alla möjliga spännande djur, du träffar dem inom våra Djurvårdutbildningar på både Gymnasiet och Vuxenskolan.
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UTSLÄPP TILL LUFT

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. 

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

till 2018 eftersom det är från och med det året alla fem 

affärsområden varit aktiva. Sedan 2018 har våra totala utsläpp 

ökat med 8%. Det är framförallt scope 3 som ökat mest. Medans 

scope 1 minskar något. 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.

DILLE SKA VARA KLIMATPOSITIVT 2022
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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Skogen binder kol genom att omvandla koldioxid till biomassa ovan och under mark. Biomassan används till smarta produkter som kan ersätta 
både betong och plast. 

 -   100   200   300   400   500   600   700   800   900

2018

2019

2020

UTSLÄPP PER SCOPE

TON CO2E – BASÅR 2018 
Scope 1 Scope 2 Scope 3

KOLDIOXIDUTSLÄPP FRÅN VÅR VERKSMAHET



UTSLÄPPSKATEGORIER

Beräkningarna omfattar 6 kategorier: Drivmedel, Energi, 

Affärsresor och övernattningar, inköp av råvaror, transporter och 

inköp av kontorsmaterial. 

För drivmedel omfattas direkta utsläpp i användandefas i 

arbetsmaskiner, egna bilar och tjänstefordon (scope 1). Även 

indirekta utsläpp från produktion och distribution (scope 3) av 

bränslen ingår i beräkningarna. Diesel utgör mer än 90% av 

förbrukningen inom kategorin och cirka 5% av 

drivmedelförbrukningen klassas som biogena källor. För 

arbetsmaskinerna i skogen är andelen biogena drivmedel 

närmare 20%. 

Energi omfattar el- och värmeförbrukning. Elförbrukningen 

motsvarar 100% förnybara energikällor och genererar netto-noll 

utsläpp. Värmeförbrukning omfattar dels fjärrvärme i vissa lokaler 

men även förbränning av biobränslen i egen värmepanna. Mer än 

90% av utsläppen inom kategorin energi klassas som biogena, 

vissa utsläpp från fjärrvärme avser förbränning av torv vilket 

klassas som fossil energikälla. 

Affärsresor omfattar resor i tjänst med flyg, tåg, buss, taxi eller 

dylikt även övernattningar på hotell ingår i kategorin. 

Råvaror tar hänsyn till inköp av t.ex. kött, fisk, grönsaker och frukt 

till våra restaurangverksamheter. En del råvaror importeras och 

andra handlas lokalt. Cirka 30% av allt kött inhandlas från lokala 

producenter.

Kategorin transporter omfattar inköpta transporttjänster av 

skogsmaskiner som förflyttas mellan arbetsobjekt. För att 

beräkna detta har kostnadsmetoden applicerats. 

För mer information om nyckeltalen och årsjämförelser hänvisas 

till sidorna 30, 31 samt 32.
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kolbinding Utsläpp

FÖRDELNING 
UTSLÄPPSKATEGORIER 2020

Drivmedel

Energi

Råvaror

Transporter

Affärsresor

Kontorsmaterial

21
Ton CO2e per heltidstjänst (en 

heltidstjänst motsvarar 2 080 timmar)

14
Kg CO2e per omsatt kkr, omsättningen 

2020 uppgick till 60 300 kkr.

NYCKELTAL UTSLÄPP 
2020

KOLDIOXIDUTSLÄPP FRÅN VÅR VERKSAMHET



Arctura Sustainability Hub
Under året genomfördes ett efterlängtat pilotprojekt på 

Restaurang Arctura med hjälp av Gidås Hållbarhetsbyrå. Ett 

bra sommarbete mellan två koncernbolag som synliggör våra 

kunskaper och engagemang för hållbarhetsfrågor.

Vi har hundratals lunchgäster varje vecka. Många kommer 

dessutom utifrån länet för att besöka vår region. Arctura med sin 

milslånga utsikt passar utmärkt som plattform och hub för 

kunskapsspridning av hållbarhetsfrågor. 

En viktig fråga i restaurang- och livsmedelsbranschen är att 

eliminera matsvinn. Detta kopplar tydligt till de Globala 

Hållbarhetsmålen nummer 2 och 12. Matsvinn kan uppkomma i 

fler led t.ex. vid transporter, lagring eller det som gästen slänger 

och lämnar på tallriken. 

Under 2020 lanserades en klimatmodell som Gidås

hållbarhetsbyrå tog fram. Den bygger på att samtliga 

koldioxidutsläpp i värdekedjan fångas upp i tydliga 

klimatberäkningar. Dessa kopplas sedan till den meny som 

serveras för dagen och ger en liveuppdaterad tallriksmodell 2.0. 

Dessutom integreras en applikation i hissen som talar om för 

gästen hur stort avtryck slängd mat skapar och daglig vägning och 

rapportering sker av den mat som slängs vid slutet av dagen. 

Resultatet blev att Arctura under de tre månader som systemet 

testades lyckades minska matsvinnet från verksamheten 

betydande. Vi drar dock inga större slutsatser ännu då systemet 

behöver testas ytterligare. Responsen från gäster, besökare, 

personal och koncernkollegor var mycket gott under tiden som 

projektet pågick.

Restaurang Arctura har arrenderats av Dille restaurang sedan 2009. Under 2021 avvecklas verksamheten och ingår inte längre i koncernens 
verksamhet.



VATTEN OCH VATTENANVÄNDNING
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 grundvattennivåer vilket resulterade i en period av 

vattenbrist. 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 2020.

FÖRBÄTTRINGAR TILL REDOVISNINGEN 2021

Nästa år kommer inte råvaror inkluderas i koldioxidberäkningarna 

eftersom restaurangverksamheten avvecklats. Därför kan ett nytt 

basår för koldioxidberäkningarna bli aktuellt, alternativt att 

basåret 2018 räknas om och att råvaror elimineras eller hanteras 

separat på annat sätt. 

TILLFÖRLITLIGHETSANALYS

Tillförlitlighetsanalysen klassificerar aktivitetsdatan i två kategorier 

(1 och 2) baserat på dataunderlagets tillförlitlighet. Syftet är att 

utvärdera dataunderlaget och visa huruvida datainsamlingen kan 

förbättras. Analysen baseras huvudsakligen på dataunderlagets 

fullständighet (dvs om viktiga data saknas) och detaljnivå (dvs. om 

data är uppmätt eller uppskattat). Generaliseringar och 

genomsnittsvärden för emissionsfaktorer utvärderas inte i denna 

del eftersom koncernen inte har möjlighet att påverka dessa. 

Om indata klassificeras som kategori 1 består underlaget av 

primärdata och är komplett eller har kompletterats med 

mätvärden. Om aktivitetsdata klassificeras som kategori 2 har 

genomsnittsvärden (sekundärdata) eller kvalificerade 

uppskattningar använts som parameter i dataunderlaget. 2020 är 

över 70% av underlaget klassat som primärdata (1). 
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KUBIK FÄRSKVATTEN PER DAG 2019 2020

Grundvatten 5 4,5

Ytvatten (sjöar, floder, våtmarker mm) 0 0

Regnvatten 0 0

Kommunalt vatten 0,2 0,2

Avloppsvatten från annan organisation 0 0

FÖRDELNING DATAKLASSER

Primärdata (1)

Sekundärdata (2)

Finns drömmen kvar? Vill du byta yrkesinriktning eller gå vidare i ditt yrkesliv? Utforska vårt utbud av Vuxenutbildningar på www.dillegard.se,
vi hjälper dig ta första klivet mot en ny yrkesbana. 



Hållbar ekonomisk 
tillväxt
2020 är ett blandat år för koncernen. Samtidigt som vi växer 

kraftig inom våra gröna områden har vi tvingats avveckla 

restaurangverksamheten. 

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 eget ekosystem. Under de tre senaste 

verksamhetsåren har Dille växt kraftigt. Tillväxten beror på stora 

investeringar i maskiner, byggnader och humankapital. 

Under 2020 har vi byggt nya lokaler på Dille. 

LEVERERAT EKONOMISKT VÄRDE

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 2020 drygt 63 MKR vilket är en ökning 

med 3% från 2019. Vår restaurangverksamhet har tappat närmare 

80% i omsättning jämfört ett normalår till följd av Corona-

pandemin. 

Koncernen redovisar totalt ett resultat på 1,7 MKR 2020, vilket är 

något lägre jämför 2019. Bruttolönen utbetalad till medarbetare 

uppgick till 20 mkr under verksamhetsåret.  

ANTI-KORRUPTION

Vi har inte haft några bekräftade korruptionsfall eller relaterade 

incidenter under 2020. 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 antagit Institutet Mot Mutors näringslivskod som gemensamt 

policydokument. 

BEFATTNINGSHAVARE

Inom Dille finns sju ledande befattningshavare i form av 

styrelsesuppleanter och verkställande direktörer. Alla Dilles 

befattningshavare är anställda lokalt i Jämtland/Härjedalen. 

DILLE – ETT EGET EKOSYSTEM 

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. 
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RISKOMRÅDE RISK RISKNIVÅ RISKHANTERING

MARKNADS-
RISKER

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

ANSTÄLLNINGS-
RISKER

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. 

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. 

HÅLLBARHETS
RISKER

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. 

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. 

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. 

IT OCH DATA
7.1 Dataintrång och digital 
infrastruktur

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

ÖVRIGT 8.1 Varumärke och ryckte Fokusområde Ett Dille i koncernstrategin. Grafisk 
profil, pressmeddelanden och sponsring. 

Risk management
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UNDERSKRIFTER OCH EXTERNT 
BESTYRKANDE
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 2020-01-01 t.o.m. 2020-12-31

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. Dille och dess anställda och partners skall 

under inga omständigheter acceptera några förpliktelser för skada som 

åsamkats direkt eller indirekt genom användning och spridning av 

redovisningens information som har i samband med publicering eller 

därefter påkommits otillförlitliga och/eller felaktiga.  

AUDIT ASSURANCE STATEMENT

The board of trustees 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), are publishing the 2020 period sustainability 

report.

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. Dille, its employees and partners shall accept no 

liability for any damage caused directly or indirectly by the use of any 

information contained herein by any inaccuracies, defects or omissions in 

the report.

Östersund juni 2021

Dille Bolagen AB

Johan Eriksson

Styrelseordförande (chairman of the board)

Georg Eriksson

Koncern-VD och styrelseledamot (CEO)

Elias Eriksson

Styrelseledamot (board member)

Leif Lindholm

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

Revisorns yttrande avseende 
hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Dille Bolagen AB, org.nr 556264-3576

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2020 och 

för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH 
OMFATTNING
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.

UTTALANDE
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Östersund juni 2021

Deloitte AB

Lars Helgesson

Auktoriserad revisor



Om nyckeltalen

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). 

Många utsläppsfaktorer är hämtade från emissionfactors.com. 

Där felmarginalen ansetts vara för stor ( >60% i absoluta tal) 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.

Råvaror är en väsentlig utsläppskälla. Inköpt volym för 2020 

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

skaldjur, mejeri samt frukt och grönt. Under 2020 har 

förbättringar gjort ii beräkningarna vilket Våra 

utsläppsberäkningar följer samma indelning och en uppskattning 

är att uppgifterna kan variera +/- 30% 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. Restauranger har exkluderats i vattenanvändningen 

eftersom data saknas. 
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KATEGORI VÄRDE ENHET
GRI-

UPPLYSNING
KOMMENTAR

ENERGIFÖRBRUKNING 302-1 / 302-2

Drivmedel 1 717 MWh Ingår i 302-1
Avser både bensin och diesel i personbilar och 
arbetsfordon

El 525 MWh Ingår i 302-1 Avser samtliga egna fastigheter inklusive hyrda lokaler 

Värme 886 MWh Ingår i 302-1 Avser samtliga egna fastigheter inklusive hyrda lokaler

Energiförbrukning 3 129 MWh 302-1
Total energiförbrukning alla delkategorier i 
verksamheten

Förändring 
energianvändning 
åren 2017-2020

+ 903 MWh 302-2 Ökning med 903 MWh (ökning med 40%)

UTSLÄPP TILL LUFT 303-1, 303-2, 303-3

Drivmedel 446 167 kg CO2e ingår i 305-1 Direkta utsläpp från drivmedel

Drivmedel 40 810 kg CO2e Ingår i 305-3 Indirekta utsläpp från drivmedel

Råvaror 245 740 kg CO2e Ingår i 305-3
Indirekta utsläpp från råvaror (produktion och 
distribution)

Energi 343 kg CO2e Ingår i 305-1 Direkta utsläpp från fliseldning

Energi 13 428 kg CO2e Ingår i 305-2
Indirekta utsläpp från el- och fjärrvärmenätet, 
produktion och distr. 

Transporter 82 152 kg CO2e Ingår i 305-3 Indirekta utsläpp från vägtransporter

Affärsresor 495 kg CO2e Ingår i 305-3 Indirekta utsläpp från flyg, tåg, buss mm. 

Kontorsmaterial 352 kg CO2e Ingår i 305-3 Inköp av papper, toner mm. 

GHG Scope 1 446 510 kg CO2e 305-1 Totala direkta utsläpp från verksamheten

GHG Scope 2 4 275 kg CO2e 305-2
Totala indirekta utsläpp från energi- och 
fjärrvärmeförbrukning

GHG Scope 3 378 702 kg CO2e 305-3 Totala övriga indirekt utsläpp i värdekedjan

Kolbindning egen skog 649 ton CO2e Egen kategori Enligt beskriven metod på sida 6

Miljö- och energifakta 2020
Förteckning av verksamhetens samtliga miljö- och energikategorier under verksamhetsåret uppdelat 
per kategori och GRI-upplysning.
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Årsjämförelser miljö- och energifakta
Här redovisas olika årsjämförelser av väsentliga kategorier, t.ex hur utsläpp

Ton CO2e år-1 2017 2018 2019 2020

Scope 1 153 244 227 446

Scope 2 1,3 1,3 1,3 4,2

Scope 3 256 281 341 379

SUMMA 409 526 570 829

KG Utsläpp per omsatt 
KKR

5 12 10 14

Ton Utsläpp per 
heltidstjänst

2 15 15 21

GWP-VÄRDEN 
GLOBAL WARMING POTENTIAL

CO2 1

CH4 25

N2O 298
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OM DILLE 2018 2019 2020

Antal anställda 141 120 113

Antal heltidstjänster 36 39 45

Balansomslutning (MKR) 111 115 108

Omsättning (MKR) 44 61 61

Antal aktiebolag 8 8 8

Antal uthyrningsbäddar 120 120 120

Skogsareal (ha) 900 900 900

Antal lunchgäster per 
dag (ca)

200 190 70

Antal elever GY 100 120 130

Antal elever VUX 30 50 80

Antal elever YH 0 8 16

Koncernfakta
Här redovisas olika årsjämförelser av väsentliga koncernfakta och tillväxtmått



AKTIVITET CO2-FAKTOR ENHET KÄLLA

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 hållbarhetsredovisning 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, yoghurt 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.

Bensin Scope 1 Personbil 0,25308 Kg CO2ekv kWh-1 Värmeforsk 2011

Diesel Scope 1 Personbil 0,26496 Kg CO2ekv kWh-1 Värmeforsk 2011

Bensin Scope 3 0,02376 Kg CO2ekv kWh-1 Värmeforsk 2011

Diesel Scope 3 0,02376 Kg CO2ekv kWh-1 Värmeforsk 2011

Bensin 0,27684 Kg CO2ekv kWh-1 Värmeforsk 2011

Diesel 0,28872 Kg CO2ekv kWh-1 Värmeforsk 2011

Emissionsfaktorer
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GRI 
STANDARDS

INDIKATOR SIDNUMMER KOMMENTAR

GRI 102: 
Allmänna standard-
upplysningar

102-1 Organisationens namn 6

102-2 Viktiga varumärken, produkter och tjänster 7

102-3 Lokalisering av huvudkontoret 7

102-4 Länder där verksamhet bedrivs 7

102-5 Ägarstruktur och bolagsform 8

102-6 Marknadsnärvaro 7, 16

102-7 Organisationens storlek 32

102-8 Information om anställda 19

102-9 Leverantörskedja 16

102-10
Betydande förändringar i organisationen och dess 
leverantörskedja

16
Inga väsentliga 
förändringar föreligger 
2020

102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen 11

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

10

102-13 Medlemskap i organisationer 10, 16

102-14 Vd-ord 9

102-16 Organisationens värderingar och etiska riktlinjer 11

102-18 Struktur för styrning 11

102-40
Intressentgrupper som organisationen har en 
dialog med

17

102-41 Andel av anställda som omfattas av kollektivavtal 19

102-42 Princip för identifiering och urval av intressenter 16

102-43 Organisationens metod för intressentdialog 17

102-44 Frågor som lyfts fram av intressenterna 17

102-45 Affärsenheter som inkluderas i redovisningen 6

102-46
Process för att fastställa redovisningsinnehåll och 
avgränsningar

12-14, 16-18

102-47 Frågor som identifierats som väsentliga 18

102-48
Förklaringar av korrigeringar från tidigare 
redovisningar

6

102-49 Väsentliga förändringar i redovisningen 6

102-50 Redovisningsperiod 6

102-51 Datum för senaste redovisning 6

102-52 Redovisningscykel 6

102-53 Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen 29

102-54
Uttalande om att redovisningen följer GRI 
Standards

4

102-55 GRI-index 34, 35, 36

102-56 Externt bestyrkande 29

GRI-index

I GRI-index finns hänvisningar till de sidor i hållbarhetsredovisningen där information om de olika GRI-upplysningarna 

återfinns. GRI-upplysningarnas publikationsår är 2016 förutom GRI 403 som har publikationsår 2018.
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GRI 
STANDARDS

INDIKATOR SIDNUMMER KOMMENTAR

EKONOMISKT RESULTAT

GRI 103: 
Styrning

103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar 14-18

103-2 Hållbarhetsstyrning 10-13

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen 10

GRI 201: 
Ekonomiskt 
resultat

201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde 15, 27, 32

MARKNADSNÄRVARO

GRI 103: 
Styrning

103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar 14-18

103-2 Hållbarhetsstyrning 10-13

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen 10

GRI 202: 
Marknadsnärvaro

202-2 Andel ledande befattningshavare som anställts lokalt 27

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSRUTINER

GRI 103: 
Styrning

103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar 14-18

103-2 Hållbarhetsstyrning 10-13

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen 10

GRI 204: 
Upphandlings- & 
inköpsrutiner

204-1 Andelen utgifter som läggs på lokala leverantörer 16

ANTI-KORRUPTION

GRI 103: 
Styrning

103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar 14-18

103-2 Hållbarhetsstyrning 10-13

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen 10

GRI 205: 
Anti-korruption

205-3 Bekräftade korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder 27

ENERGI

GRI 103: 
Styrning

103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar 14-18

103-2 Hållbarhetsstyrning 10-13, 22

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen 10, 22

GRI 302: 
Energi

302-1 Energianvändning inom organisationen 22

302-4 Minskad energianvändning 22

UTSLÄPP TILL LUFT

GRI 103: 
Styrning

103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar 14-18

103-2 Hållbarhetsstyrning 10-13

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen 10

GRI 305: 
Utsläpp till luft

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) 23

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser, energi (Scope 2) 23
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GRI 
STANDARDS

INDIKATOR SIDNUMMER KOMMENTAR

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

23

VATTEN

GRI 103: Styrning 103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar 14-18

103-2 Hållbarhetsstyrning 10-13

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen 10

GRI 303: Vatten 303-1 Vattenanvändning per källa 26

303-2 Vattenkällor som väsentligt påverkas av 
vattenanvändning

26

303-3 Återvinning och återanvändning av vatten 26

HÄLSA & SÄKERHET I ARBETET

GRI 103: Styrning 103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar 14-18

103-2 Hållbarhetsstyrning 10-13

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen 10

GRI 403: 
Hälsa & säkerhet i 
arbetet

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

21

MÅNGFALD OCH LIKABEHANDLING

GRI 103: Styrning 103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar 14-18

103-2 Hållbarhetsstyrning 10-13

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen 10

GRI 405: 
Mångfald & 
likabehandling

405-1 Mångfald hos leding, styrelse och anställda 20, 21

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

405-2 Kvinnors grundlön och ersättning i förhållande 
till mäns

21

ICKE DISKRIMINERING

GRI 103: Styrning 103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar 14-18

103-2 Hållbarhetsstyrning 10-13

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen 10

GRI 406: 
Icke 
diskriminering

406-1 Antal fall av diskriminering samt vidtagna 
åtgärder

19
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www.dille.se

info@dille.se

Dille 226 - 836 95 ÅS
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