
JÄMTKRAFT 
Att framtidssäkra Jämtkraft handlar om balans 
Energibranschen är en av de sektorer som har störst möjlighet att påverka världens 
chanser att nå klimatmålen. Som aktör i den branschen är det en förmån och ett 
ansvar. 

 

Energibranschen är en av de sektorer som har störst möjlighet att påverka världens chanser att 
nå klimatmålen. Som aktör i den branschen är det en förmån och ett ansvar. Vi på Jämtkraft är 
fast beslutna om att bidra till dessa mål och att en omställning till fossilfri energiförsörjning är 
den enda vägen dit. Därför vill vi öka andelen förnybar energi. Det vill vi göra genom att 
erbjuda fler kunder förnybar urkraft från sol, vind, vatten och skog. I Jämtland finns det gott 
om rika skogar, friska vindar och strömmande vatten. Och solen lyser även här på våra 
breddgrader. Den viktigaste kraften är dock vår egen energi. Den som kommer inifrån dig och 
inifrån oss. Det är vi som bor, jobbar och växer upp här som avgör vilken framtid vi skapar 
för Jämtland. Och för världen. Häftigt va? 

Jag sammanfattade mitt första år som VD och år 2018 som stabilt och starkt. 2019 års resultat 
är likväl stabilt och vi levererade ett resultat före skatt på 412 miljoner kronor. Återigen en ny 
höjdpunkt i Jämtkrafts historia. Det goda resultatet är en balans av väder, långsiktig 
positionering och kompetenta kollegor. Jag fascineras dagligen över den gemensamma 
kompetensen och engagemanget som finns hos mina medarbetare, det inspirerar även mig 
som ledare. 

Jämtkraft är väl positionerad i den dynamiska samhällsutvecklingen vi ser omkring oss. Vi 
balanserar en förvaltande verksamhet som andas robusthet, trygghet och förtroende med en 
framåtriktande verksamhet där vi driver affärsutveckling, innovation och partnerskap. Den 
balansakten är inte lätt men helt nödvändigt för att långsiktigt framtidssäkra Jämtkraft. En 



annan utmaning är att balansera väder med lönsamhet. Väder är den största enskilda faktor 
som påverkar vår tillgång till vatten, vind och biobränsle. 

Ett minnesvärt år 
Det starka samhällsengagemanget för klimatet genomsyrar också vår verksamhet där 
Jämtkrafts ambition och målsättning är att vara en del av en samhällsutveckling som tar 
ansvar för att leverera fossilfri energi. Att positionera sig som energibolag i en föränderlig 
värld är inte enkelt, men eftersträvansvärt. Vår vision att vara Sveriges bästa energipartner 
2025 är befäst och via vårt ledarskap, våra partners, våra resurser och prioriteringar har vi 
kommit en bra bit på väg. 

Under 2019 etablerades en ny enhet; Strategi, Innovation och Hållbarhet som ska utveckla 
affärsmodeller och via omvärldsanalys skapa ett underlag för fortsatt strategi. Tack vara den 
enheten är vi med i matchen om smarta samhällen, digitalisering, solenergi, vätgas och allt 
annat som är relevant för oss som regionalt energibolag och samhällsbyggare. 

I början av 2020 tog Jämtkrafts styrelse ett viktigt beslut kring Långforsens kraftstation. Ett 
beslut att avveckla kraftstationen sätter punkt för år av diskussioner som berört många. Att 
poängtera är dock att ryggraden i det svenska energisystemet är fortsatt vattenkraft. Här är det 
avgörande att vi och resten av energibranschen visar tydligt att vattenkraft kan gå hand i hand 
med miljö, natur och besöksnäring.  

Mer förnybar energi 
Det centrala i vår verksamhet är fortsatt elproduktion, värme och distribution, med vattenkraft 
som bas. Under 2019 byggde och invigde vi Sveriges mest moderna solcellspark och 
breddade därmed vår elproduktion. Dessutom bidrog alla medarbetare på Jämtkraft att skapa 
den parken tillsammans genom att sätta de första solpanelerna på plats. Den medarbetardagen 
var både minnesvärd och symbolisk för framtida kraft och nyttjande av sol som energikälla. 
Då det gäller elproduktion kopplad till vind så har projektet Hocksjön stor potential till en 
balanserad portfölj av elproduktion i Jämtkraft. Vi avvaktar tillståndsprocessen men den 
dialog vi haft med närboende, entreprenörer och samarbetspartners är ett bevis på att en 
nyckel till framgång är att utveckla vår verksamhet i samklang med samhället och i ständig 
dialog. 

Stark aktör i omställningen 
Under 2019 fortsatte utsläppen att öka, COP-mötet i Madrid blev en besvikelse, USA hoppade 
av klimatöverenskommelsen och den svenska energiöverenskommelsen från 2016 stannade 
av. Att vi på Jämtkraft tar dessa händelser till oss är viktigt och ska fungera som en fortsatt 
inspiration till att vi ska vara ett bolag som gör skillnad, på riktigt. 

Sverige har en vilja att leda omvärlden till att bli fossilfri. Jämtkraft har som målsättning att 
vara en stark aktör till att det målet ska infrias, men framförallt är vi ett regionalt bolag i 
Jämtland med ett stort intresse att vara en samhällsbyggare och möjliggörare för regional 
utveckling. Glädjande kan vi konstatera att Jämtkraft minskat sitt koldioxidutsläpp med 39 
procent under 2019, vilket till stor del beror på vårt beslut att förbruka mindre torv. Ett 
driftsäkert år med mindre förbrukning av fossil olja är en ytterligare parameter till den 
positiva utvecklingen. 



 I stort och smått finns vi med och stöttar, tar initiativ och leder samhällsutvecklingen i 
Jämtland. Genom stöttning av idrotts- och kulturella föreningar och klubbar, via event och 
genom engagemang i samhälleliga initiativ som ”Hej Främling” och ungdomars 
entreprenörskap via UF – Ung företagsamhet, finns en bredd i engagemanget i länet. Vi har 
initiativ i samtliga ägarkommuner och ser oss också engagerade där våra kunder finns. 

Tillsammans löser vi behoven 
Våra partnerskap med nationella Volkswagen och Diös är exempel på partnersamarbeten där 
vi som energibolag erbjuder våra produkter och tjänster för att effektivisera och optimera 
energi, men också på hur framtida affärsmodeller kommer att se ut. Under 2019 adderade vi 
ytterligare partners till vårt bolag där vi tror på att våra gemensamma handlingar kommer att 
leda till ett bättre samhälle i Jämtland och i Sverige. 

Ensam är aldrig stark och våra samarbeten med andra energibolag ger både kraft och mod att 
fortsätta utvecklas och vara initiativrika. Vi utvecklar det gemensamägda bolaget ”Bee 
charging solutions” och vi etablerade ett nytt bolag ”Utvecklingskluster Energi AB” 
tillsammans med Öresundskraft, Tekniska verken i Linköping, Jönköpings energi och Umeå 
energi. Bolaget ska leda den digitala tjänsteutvecklingen i energiarenan. Vi stärker vår 
relevans och konkurrenskraft på marknaden via samarbete med andra regionala energibolag 
och partners utanför energibranschen. Områden såsom digitalisering, automatisering, 
elektrifiering, batterilagring och energieffektivisering kommer vi att behöva lösa tillsammans. 

Uppmärksammat 
Medialt har vi uppmärksammats för både vår kreativitet att genomföra elnätsarbeten via 
elcykel till fjälls, vårt initiativ till inköp av fossilfritt flygbränsle för våra affärsresor och 
uppstartsprojektet kring en flygbränslefabrik för att via CO2 utvinna flygbränsle. Under Q4 
2019 var det mediala genomslaget tre gånger större jämfört med hela 2018. Mediebilden av 
Jämtkraft är gynnsam med få negativt vinklade artiklar och bidrar till att vårt varumärke 
uppfattas som solitt.   

Under 2019 blev vi utsedd till ”Excellent arbetsgivare”, där vi prisades både för vårt 
hållbarhetsarbete och som attraktiv arbetsgivare. Vårt program för ledarskapsutveckling och 
ett dedikerat arbete för ökat medarbetarskap skapade grunden för nomineringen. Vi har också 
fått stiga högst upp på prispallen för vårt miljöarbete då vi erhöll 2019 års hållbarhetspris i 
Östersunds kommun. 

Att få priser och utmärkelser är förstås fantastiskt och ett bevis på att vi gör rätt saker, men det 
är omsorgen om varandra, vår kompetens och vår kvalitet på arbetet på daglig basis som gör 
att jag med stolthet och tillförsikt ser på vårt pågående arbete med framtidssäkring. 

Jag ser fram emot 2020. Vi har ett viktigt år framför oss där balans är en ledstjärna i våra 
satsningar att engagera oss i regional utveckling, utveckla nya lösningar för lagring och 
styrning av energi, en modern handelsverksamhet inom koncernen, en nätverksamhet som 
kräver investeringar i jämvikt med intäktsreglering, en lönsam partnerstrategi och en stabil 
produktionsportfölj. I en alltmer krävande omvärld i förändring behöver vi dessutom 
säkerställa harmoni för våra medarbetare. Balans i livet, på jobbet och som en del av det 
Jämtkraft vi vill vara tillsammans. 



Erik Brandsma 
vd & koncernchef Jämtkraft AB 

Affärsmodell 
Jämtkraft tar ansvar genom hela värdekedjan i företaget, från naturresurser till 
kundleveranser. Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet är dialog med de som berörs 
av verksamheten, intressenterna. 

 

 

1. Resurser in 
De resurser vi jobbar med är energi från: sol, vind, vatten och skog samt finansiella, 
maskinella och personella tillgångar. Förnybar energi omvandlas till el och värme i våra 



produktionsanläggningar. Andra tillgångar i den här processen är till exempel partners och 
deras kompetens samt branschsamverkan.  

 

2. Hur vi gör 
Jämtkraft med dotterbolag producerar, distribuerar och säljer el och värme. Den el vi 
producerar själva kommer från förnybara energikällor. Koncernen erbjuder även 
energiförvaltning och externa tjänster som till exempel drift, underhåll och redovisning till 
vindkraftparker – det vi kallar för ”Park Management”. Jämtkraft erbjuder även 
elhandelsprodukter och laddlösningar för elbilar via varumärket Bee Charging Solutions.  

 

3. Vårt erbjudande 



Från egenproducerad förnybar energi erbjuder vi hållbara energilösningar, som el- och 
värmeavtal, elbilsladdning, delägande i solpark och vattenkraft samt energioptimering. Vår 
affärsidé är att tillgodose och utveckla kundernas behov av hållbara energilösningar i Norden.  

 

4. Värdet vi skapar 
Med kompetenta medarbetare och övriga resurser i företaget kan vi tillhandahålla 
ägarkommunerna och dess medborgare, kunder och intressenter unika energilösningar som 
bidrar till hållbar bekvämlighet med en leveranssäker infrastruktur.  

Organisation 

 



Jämtkrafts organisationskarta. Vd samt enheterna Elnät, Kvalitet & Service, Ekonomi & Finans, Strategi & 
Innovation, HR, Elproduktion, Kommunikation, Värme och Energilösningar. Under enheterna finns även ett 
antal avdelningar. 

Ansvar för vårt hållbarhetsarbete är integrerat i Jämtkrafts verksamhet. Det betyder att varje 
medarbetare beaktar vad som är ekonomiskt möjligt, miljömässigt riktigt och socialt 
ansvarsfullt i sitt jobb.  

Styrelsen har det yttersta ansvaret för koncernens organisation och övergripande styrning av 
dess angelägenheter. Vd är styrelsens förlängda arm och ansvarar för den löpande 
verksamheten med hållbar utveckling. Ledarna inom varje funktion har ansvar för att tänka 
framåt och utvärdera risker och konsekvenser utifrån hållbarhet samt ge stöd till medarbetarna 
i de dagliga uppgifterna. Hållbarhetsarbetet samordnas av Jämtkrafts enheter och stäms av i 
koncernledningsgruppen.  

  

FN:s globala mål 
Jämtkrafts verksamhet tar avstamp i FN:s 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. 
Av dessa 17 har vi valt ut åtta specifika mål som vi identifierat som mest relevanta 
och viktiga för Jämtkraft. 

 

Vi har integrerat FN:s globala mål i hela Jämtkrafts verksamhet samt valt att fokusera på 
följande mål:  

3) Hälsa och välbefinnande   
5) Jämställdhet   
7) Hållbar energi för alla   
8) Anständiga arbetsvillkor och hållbar tillväxt   
9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur   



12) Hållbar konsumtion och produktion   
13) Bekämpa klimatförändringarna   
15) Ekosystem och biologisk mångfald  

Under flikarna Ekonomi, Miljö och Människa kan du läsa om resultaten inom respektive 
område. 

Jämtkrafts styrelse har vidare antagit fyra övergripande strategiska affärsmål kopplade till de 
åtta prioriterade hållbarhetsmålen ovan. Våra affärsmål är:  

• Lönsam verksamhet 
• Fossilfri energi  
• Hållbara relationer och nöjda kunder  
• Attraktiv och säker arbetsplats  

 

Målet handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla 
åldrar. Att förebygga insatser och behandling för att minska antalet människor som dör i 
förtid av icke smittsamma sjukdomar samt främja psykisk hälsa och välbefinnande. 

Jämtkraft arbetar på olika sätt förebyggande med hälsa och välbefinnande för medarbetarna. 
På ett praktiskt plan erbjuder Jämtkraft till exempel hälsokontroller, eget gym och ekonomisk 
stöttning till företagets idrottsförening samt friskvårdsbidrag. 

Vi har infört ett nytt system, Winningtemp, för att kontinuerligt fånga upp såväl hur 
medarbetarna mår som åtgärdsförslag. Vi fortsätter att utveckla ”Hälsomånaden” med 
aktiviteter/inspirationsföreläsningar där stress och balans i livet/livspussel lyfts som ett 
fokusområde. Vi försöker också främja medarbetares möjlighet att vara mobil i sin arbetsroll 
på Jämtkraft och erbjuder till exempel arbetsplatser på så kallade co-office i Åre och 
Östersund. I vårt arbetsplatsprojekt ”Artut” har vi, förutom att uppgradera lokalerna, som mål 
att skapa den bästa arbetsplatsen. Målet innebär att Jämtkraft behöver göra en förflyttning, 
från ett traditionellt arbetssätt till att skapa en arbetsmiljö efter medarbetarnas behov med 
deras välmående i fokus. 

Jämtkraft jobbar även för att främja hälsa och välbefinnande för medborgarna genom olika 
sponsoraktiviteter inom idrott, kultur, hållbar utveckling och sociala verksamheter.  

https://www.jamtkraft.se/link/c6c44dfee6404e63a51059c40efbbdd0.aspx
https://www.jamtkraft.se/link/850537d429d841dfa89bae06e376211c.aspx
https://www.jamtkraft.se/link/179eaa0b7c654f55be103155b0e256dc.aspx


 

Målet handlar om att uppnå jämställdhet och alla kvinnors egenmakt. Att avskaffa alla former 
av diskriminering av kvinnor och att kvinnor ska ha samma möjligheter till deltagande och 
ledarskap överallt. 

Jämtkraft har fler män än kvinnor anställda. Företaget arbetar kontinuerligt med att öka 
andelen kvinnliga medarbetare och skapa möjligheter till utveckling för de kvinnor som 
arbetar inom företaget idag. Vi deltar och driver nätverk för att stärka kvinnor i branschen 
såsom Qraftsamling och BRIP (branschintroduktionsprogram för kvinnor). 

Företaget ser ett stort behov att öka intresset för de tekniska arbetsuppgifterna, framförallt 
bland tjejer, och att det måste börja redan i skolorna. Som ett led i det arbetet samarbetar vi 
med Handelskammaren i projekten ”Arbetsmarknadskunskap” och ”Teknikbuss” som riktar 
sig till gymnasielever och elever i årskurs 8 och 9. I verksamheten ”Campus on Tour” 
välkomnar vi universitetsstudenter till vår verksamhet. Jämtkraft tar även emot studiebesök 
och erbjuder praktikplatser samt feriearbeten för att visa ungdomar vad det innebär att jobba 
inom energibranschen. 

Vår sponsringspolicy tar hänsyn till jämlikhetsperspektivet. Sponsringen ska understödja och i 
den mån det är möjligt balansera incitament/pengar till både tjejer och killar. Kvinnor och 
män som spelar i samma division ska behandlas lika i ett sponsringsperspektiv. 

 
 
Målet innebär att till 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, 
tillförlitliga och moderna energitjänster.  
Att producera och distribuera el och värme är Jämtkrafts kärnverksamhet samt att ansvara för 
det lokala och regionala elnätet. Målet Hållbar energi för alla är därmed vårt mest relevanta 
och prioriterade mål.   
Jämtkraft producerar förnybar el från sol-, vind- och vattenkraft samt restprodukter från skog 
samt från trä- och skogsindustri. Vi har 17 vattenkraftverk, två delägda vindkraftparker, ett 
kraftvärmeverk och ett värmeverk. Jämtkrafts elnät med 871 mil ledningar transporterar el till 
63 380 kunder. Trots att vi har ett av landets mest geografiskt utbredda elnät har vi få avbrott. 
Vi har en leveranssäkerhet på 99,99 procent. Varje år investerar vi i vädersäkring och 
driftförbättrande åtgärder. Vi bygger och investerar också för att möjliggöra anslutningar av 



vindkraftsparker och energiintensiv industri. Allt detta tillsammans är viktiga och centrala 
delar i koncernens hållbarhetsarbete för att bidra till målet hållbar energi för alla.  

 
 
Målet innebär att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Att förbättra resurseffektivitet 
och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. Tvångsarbete, slaveri, 
människohandel och barnarbete ska avskaffas och alla arbetstagares rättigheter ska skyddas 
samtidigt som en trygg och säker arbetsmiljö ska främjas.  
Jämtkrafts arbete mot mål 8 sammanfattas i Jämtkrafts uppförandekod som innefattar FN:s 
Global Compact med de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och 
anti-korruption.   
Uppförandekoden visar bolagets värderingar och våra medarbetares förhållningsätt till 
varandra, omvärlden och miljön. Uppförandekoden gäller också Jämtkrafts leverantörer av 
varor och tjänster.  

 
 
Målet innebär att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 
industrialisering samt främja innovation. Att den vetenskapliga forskningen och industrins 
tekniska kapacitet ska förbättras.   
För Jämtkraft innebär målet att vi kontinuerligt fortsätter att investera i vårt elnät med 
vädersäkring och driftförbättrande åtgärder för att nätet ska motstå ökad påfrestning till följd 
av klimatförändringar. Vi arbetar med utveckling mot smarta elnät och att förbereda för 
anslutning av ytterligare förnybar energi. Vi deltar i forskningsprojekt av olika slag, i 
samverkan med universitet och högskola, inom branschföretaget Energiforsk och tillsammans 
med andra intressenter.  



 
 
Målet handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Att nyttja 
resurser bättre, minska mängden avfall och minimera negativa konsekvenser av vårt 
användande av produkter.  
För Jämtkraft innebär det till exempel att vi tittar på hela livscykeln vid större upphandlingar, 
det vill säga att vi utvärderar med hänsyn till driftsfasen och hur produkten kan tas om hand 
efter dess livslängd. En annan aspekt är att vi förser våra elkunder med hundra procent 
förnybar el, vilket leder till att våra kunder i sin tur får en bättre klimatprestanda. Vi byter 
succesivt ut vår fordonsflotta till fossilfria alternativ. Tillsammans med forskare tittar vi på att 
producera förnybart flygbränsle av restprodukter från vårt värmekraftverk. Vi har utvecklat 
världens första digitaliserade fjärrvärmenät i syfte att använda energin smartare. Tillsammans 
med fastighetsbolag utvecklar vi verktyg för energieffektivisering i fastigheter med målet att 
identifiera energitjuvar. Arbete som syftar till att nyttja våra resurser på bästa sätt och minska 
vår klimatpåverkan. 

 
 
Målet innebär att vi ska begränsa klimatförändringarna och dess konsekvenser, till exempel 
stärka motståndskraften mot naturkatastrofer.  
För Jämtkraft innebär målet att vi fortsätter att producera och distribuera förnybar el och 
värme, samt bidra till mer förnybar energi på marknaden som tränger bort fossil energi. Det är 
viktigt, inte minst inom transportsektorn där vi i Sverige har en stor förbättringspotential. 
Inom företaget jobbar vi med att öka medvetenheten och engagemanget i klimatfrågan hos 
medarbetarna för att ytterligare kunna minska den negativa påverkan vi gör till exempel när 
det gäller våra egna transporter. Ett exempel är vår obligatoriska miljöutbildning för 
nyanställda.  

 
 



Målet innebär ett hållbart nyttjande av landsbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, 
bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av 
biologisk mångfald och hindra utrotning av arter.  

För Jämtkraft har målet bäring på hela vår verksamhet men främst inom 
vattenkraften. Vattenkraften motsvarar 45 procent av landets samlade elproduktion och har en 
avgörande betydelse för elsystemet. I takt med utvecklingen av vind- och solkraft ökar 
dessutom behovet av vattenkraften som reglerkraft. Samtidigt påverkar vattenkraften den 
lokala miljön, djur- och växtliv i sjöar och vattendrag.   

All vattenkraft i landet ska anpassas till moderna miljövillkor de kommande 20 åren, det är 
beslutat inom ramen för energiöverenskommelsen. Ett beslut och mål vi självklart ställer oss 
bakom. Som ett led i det arbetet har vi tillsammans med sju andra vattenkraftbolag bildat 
Vattenkraftens Miljöfond i Sverige AB som ska finansiera miljöåtgärder för att 
vattenkraftverk ska leva upp till moderna miljövillkor. Miljöinsatserna ska gynna såväl fiske 
och turism som lokal utveckling samt verka för att både internationella och nationella 
hållbarhetsmål uppnås. Jämtkraft har påbörjat arbetet bland annat genom att miljöanpassa vår 
anläggning i Billstaån i Hackås med tre omlöp och utrivning av en damm. Vi tittar på 
liknande åtgärder för att gynna biologisk mångfald vid andra kraftverk och dammar vi har.   

Säkerhetsarbete & förebyggande riskhantering 
Jämtkrafts risk- och säkerhetsarbete syftar till att öka koncernens robusthet genom 
åtgärder för att minska risker för eller konsekvensen av oplanerade händelser, 
incidenter eller hot. Målet med det systematiska förbyggande och riskbaserade 
säkerhetsarbetet är att skydda vår verksamhet, personal, anläggningar, information 
och andra tillgångar. 

Informationssäkerheten ska även säkerställa att personuppgifter hanteras i enlighet med 
gällande lagstiftning. Under 2019 har organisationen för säkerhetsarbete fastställts och vi har 
påbörjat informationsklassning inom samtliga verksamheter.  

Ansvarsfördelning 
Arbetet leds av koncernens säkerhetsansvarige som ansvarar för att beskriva den samlade 
bilden, men också för att säkerställa att prioritering sker av säkerhetshöjande åtgärder.   
Verksamheternas ansvar är att, utifrån sina förutsättningar och påverkande risker, göra risk- 
och sårbarhetsanalyser samt utifrån analyserna vidta nödvändiga åtgärder.    
Jämtkrafts ledning informeras löpande om utvecklingen och kan genom beslut styra det 
säkerhetsförbättrande arbetet.  

Kontinuitetshantering 
Vi bedriver vårt säkerhetsarbete i linje med de etablerade ledningssystemstandarderna för 
informationssäkerhet respektive kontinuitet. Kontinuitetshantering syftar till att vi ska kunna 
fortsätta att bedriva verksamheten på en rimlig nivå vid störningar och avbrott, oavsett om det 
gäller avgränsade incidenter eller vid kriser som innebär svåra påfrestningar 
för Jämtkraft eller samhället i stort. Arbetet omfattar därför våra åtaganden inom den 
nationella elberedskapen. 



Affärsrisker 
Koncernens affärsrisker mäts och styrs på koncernivå. Riskerna kan beskrivas utifrån tre 
huvudområden, rörelserisker, finansiella risker och övriga risker. Jämtkrafts verktyg för att 
hantera affärsriskerna består av såväl försäkringsskydd som policys, instruktioner och 
uppföljning. 

Miljörisker 
Jämtkrafts verksamhet delas in i fem områden där den största miljöpåverkan 
finns: elproduktion via vatten-, sol- och vindkraft, fjärrvärme och elnät. All elproduktion, 
även om den är förnybar, har på ett eller annat sätt påverkan på miljön. Gemensamt för 
samtliga områden är risk för undanträngning av biologisk mångfald. Det kan handla om lokal 
begränsning av tillgänglig natur, flora och fauna eller vandringsvägar för fisk. Andra risker är 
ljud- och ljusutbredning vid vindkraftproduktion, kemikaliespill vid våra anläggningar eller 
risk för dammbrott. Avbrott i vårt fjärrvärme- eller elnät är andra risker Jämtkraft arbetar 
kontinuerligt och systematiskt för att minimera och förhindra.  

Risker i arbetsmiljön 
I takt med att organisationen växer ökar även behovet att jobba ännu mer systematiskt och 
förebyggande med arbetsmiljö och säkerhetsfrågor. Som ett led i arbetet med systematisk 
riskminimering har vi samordnat ansvaret för samtliga våra verksamheter, inklusive de sociala 
frågorna. Syftet är att underlätta och stärka till exempel rapportering och uppföljning av 
avvikelser och incidenter. En ökad systematik och fokus på ständiga förbättringar ska stärka 
våra verksamheters och medarbetares säkerhet och trygghet.  

Utsiker 2020 
Det är i nuläget svårt att bedöma hur coronaviruset kommer att påverka Jämtkraft verksamhet 
och resultat för 2020. Vi gör löpande Risk och Sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplanering. 
Vi försöker minska risker för spridning av Covid-19 viruset och prioriterar skydd av 
nyckelpersonal och kompetenser. Vi bedriver en samhällskritisk verksamhet och riktar all 
kraft på att säkerställa el och värme försörjning. Jämtkraft kan drabbas av försenade 
leveranser av reservdelar och material till vår verksamhet. Detta kan påverka resultat för 
2020. 

Innehåll 
Från och med 2017 omfattas Jämtkraft av krav på hållbarhetsrapport enligt 
årsredovisningslagen, ÅRL. 

Jämtkraft AB:s hållbarhetsredovisning 2019 är avlämnad av styrelsen och beskriver bolagets 
övergripande mål och strategier samt årets resultat inom väsentliga hållbarhetsområden. 
Denna redovisning är även Jämtkraft AB:s lagstadgade hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 
2019. Alla helägda dotterbolag i Jämtkraft AB ingår i hållbarhetsrapporten. En lagstadgad 
hållbarhetsrapport enligt ÅRL är en rapport med hållbarhetsinformation som behövs för 
förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av 



verksamheten. Denna information omfattar frågor rörande miljö, sociala förhållanden, 
personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.   

Vi redovisar sex GRI-indikatorer i enlighet med GRI Standards, fyra indikatorer inom miljö 
och två inom sociala förhållanden som framgår av tabellen nedan. Hållbarhetsrapporten, 
inklusive ovan nämnda indikatorer från GRI Standards, är granskad av våra revisorer, Deloitte 
AB. 

Se granskningsintyget här. 

Läs bestyrkanderapporten här. 

Krav ÅRL Avsnitt Affärsmål 2019 Aspekter/innehåll Indikatorer G   

Affärsmodell med 
värdekedja 

Jämtkraft Lönsam verksamhet, 

Hållbara relationer och 
nöjda kunder 

Värdekedjan 
- resurser 
- hur vi gör 
- vårt erbjudande 
- värdet vi skapar 

  

Intressenter Människa Hållbara relationer och 
nöjda kunder 

Samhälle 

Medarbetare 

Kunder 

  

Risk Jämtkraft   Risk/Kris   

Motverkande av 
korruption 

Ekonomi Lönsam verksamhet Antikorruption 

Bolagsstyrning 

Ekonomiskt resultat 

  

Miljö Miljö Fossilfri energi Förnybar energi 

Klimatbokslut 

Biologisk mångfald 

GRI 302-1 E   
organisatione   
GRI 305-1 D    
växthusgaser    
GRI 305-2 In    
växthusgaser    
GRI 305-3 Ö     
växthusgaser    

Sociala förhållanden 
och personal 

Människa Hållbara relationer och 
nöjda kunder 

Attraktiv och säker 
arbetsplats 

Kundnöjdhet 

Sponsring 

GRI 403-2 2   
olyckor  
GRI 405-2 L   
kvinnor och m  
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Personalstruktur 

Hälsa och säkerhet 

Mångfald 

Kompetens 

Mänskliga rättigheter Människa Hållbara relationer och 
nöjda kunder 

Uppförandekod 

Medbestämmande och 
delaktighet 
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EKONOMI  
Inledning 
Den ekonomiska dimensionen i Jämtkrafts hållbarhetsarbete definieras som 
ekonomisk utveckling som inte medför några negativa konsekvenser för varken den 
ekologiska eller sociala dimensionen. Det är viktigt att vår verksamhet utvecklar 
produkter och tjänster som efterfrågas av våra kunder och att utvecklingen av 
Jämtkraft sker inom de planetära gränserna. Jämtkrafts affärsmodell skapar tillväxt 
och lönsamhet samtidigt som den bidrar till en bättre framtid för kommande 
generationer. 

 

Vi ska kontinuerligt utveckla våra affärer med fokus på långsiktig lönsamhet och hållbara 
affärer. En viktig del i vår strategi är att skapa tillväxt både själva och tillsammans med 
partners. Vi ska vara en aktiv part i utvecklingen av förnybar energi- och miljöteknik på ett 
sätt som stärker regionens näringsliv och konkurrenskraft. 

Våra ägare har gett oss i uppdrag att leverera energi med hög kvalitet och god service till 
långsiktigt låga priser. 

Bolagsstyrning 
Jämtkraft AB ägs till 98 procent av Östersunds kommun via Östersunds Rådhus AB. 
Resterande andelar ägs av Åre kommun med 1 procent och Krokoms kommun med 1 procent. 
Röstmässigt fördelar sig inflytandet i bolaget något annorlunda. Östersunds kommun innehar 
87,4 procent av rösterna, Åre och Krokoms kommuner innehar 6,3 procent vardera av 
rösterna på bolagsstämman.  



 

Ägarandel Jämtkraft; Östersunds kommun 98%, Krokoms kommun 1% samt Åre kommun 1%. Röstlängden ser 
ut som följer; Östersunds kommun 87,4%, Krokoms kommun 6,3% och Åre kommun 6,3%. 

Jämtkraft AB:s styrelse består av nio ledamöter med fyra ersättare samt två 
arbetstagarrepresentanter. Östersunds kommun utser fem ledamöter och två ersättare samt två 
externa ledamöter medan Åre och Krokoms kommuner utser en ledamot och en ersättare 
vardera. Dessutom utser de anställdas organisationer två ledamöter och två ersättare. 
Styrelsens arbetsordning reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande 
samt verkställande direktören. 

 

Jämtkrafts styrelse består av en kvinna och en man i åldern 30-49, tre män och tre kvinnor i åldern 50-65 år samt 
en kvinna i åldern 66-> år. Totalt fyra män och fem kvinnor. 



 

Jämtkrafts styrelse 2019. 

Operativt styrs Jämtkraftkoncernen av vd och koncernledningsgruppen. 
Koncernledningsgruppens uppdrag är att leda, styra, utveckla och följa upp verksamheten så 
att koncernens långsiktiga konkurrenskraft stärks. Koncernens beslut om investeringar och 
engagemang ska utgå från ett hållbart perspektiv och baseras på att bolagets verksamhet 
bedrivs på affärsmässiga grunder. Koncernen nyttjar gröna obligationer vid nya investeringar 
samt refinansiering av befintliga anläggningar. Koncernens tillväxt ska ske under lönsamhet 
och inom det utrymme som skapas inom bolagets avkastnings- och soliditetsmål samt utifrån 
lagar och förordningar för att minimera miljöpåverkan. För att säkra ägarnas avkastningskrav 
arbetar koncernens verksamheter med målstyrning och riskhantering. 

 



Jämtkrafts koncernledningsgrupp består av två män och två kvinnor i åldrarna 30-49 år samt tre män och tre 
kvinnor i åldrarna 50-65 år. Totalt fem män och fem kvinnor. 

Målanalys ekonomi 

 

”Ägarkommunerna Östersund, Krokom och Åre är stolta ägare av Jämtkraft. Förutom ett 
starkt finansiellt resultat före skatt på 412 miljoner kronor, bidrar Jämtkraft till regional 
utveckling, innovation och en trygg och säker energiförsörjning. Bolaget är väl positionerat 
för att driva och förvalta en fossilfri och hållbar framtid för Jämtland. Visionen att bli 
Sveriges bästa Energipartner 2025 är en resa som vi gör tillsammans med våra kunder, 
leverantörer och invånare. Jag ser fram emot 2020 och den fortsatta resan kopplad till vårt 
samhälles energiomställning."  
Kerstin Arnemo, Styrelseordförande Jämtkraft AB 

Jämtkrafts ägare, Östersunds-, Åre- och Krokoms kommuner, har i sitt ägardirektiv fastlagt 
följande ekonomiska mål för Jämtkrafts verksamhet: 

• Soliditeten i Jämtkraft skall ligga inom intervallet 25-45 procent räknat som rullande 
48-månaders medeltal.  

• Jämtkraft skall ha en räntabilitet på eget kapital, beräknat på resultatet före skatt med 
48-månaders medeltal, om 10 procent som riktvärde.  



 

 För 2016-2019 uppgår soliditeten i snitt till 35,5 procent. För 2019 uppgår soliditeten 
till 40,2 procent. Målet är uppnått. 

 
 Resultat efter finansiella poster och minoritetens andel uppgår till 412 miljoner kronor. 

För 2016-2019 uppgår räntabiliteten till 12,2 procent. För 2019 uppgår räntabiliteten 
till 13,1 procent. Målet är uppnått. 

 



Koncernens förnybara elproduktion baseras på vatten-, vind- och solkraft. Jämtkraft har sedan 
2010 fördubblat den förnybara elproduktionen från 1 TWh till 2 TWh. De rådande elpriserna 
skapar fortsatt goda förutsättningar för fortsatt utbyggnad av förnyelsebar elproduktion. Fokus 
ligger även på utveckling av elnätet för att möta den kommande efterfrågan på elnätstjänster i 
takt med den ökande elektrifieringen av samhället. 

 
Omsättningen för 2019 minskade med 2,9 procent till följd av att priserna på el sjunkit något 
samt minskade volymer. 

Ekonomisk femårsöversikt 

Nyckelfakta 2019 2018 2017   

Rörelsens intäkter, kkr 6 476 813 6 668 160 4 896 216       

Resultat före skatt, kkr 444 049 475 240 404 313     

Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 13,1 16,1 15,2   

Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 9,5 11,7 11,1   

Räntabilitet på totalt kapital, % 7,0 8,1 6,5   

Soliditet, % 40,2 36,6 33,0   



Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital, kkr 

660 807 747 811 471 126     

Investeringar, kkr 521 078 371 312 580 597     

Producerad elenergi i helägda anläggningar, GWh 1 203 1 138 1 305     

Producerad energi, värme, GWh 704 709 703   

Elcertifikat, antal 392 172 379 866 440 342     

Levererad elenergi, GWh 10 089 11 632 11 501     

Levererad värme, GWh 623 627 625   

Antikorruption 
Att jobba medvetet mot korruption är inte bara en fråga om att hantera risker på 
arbetsplatsen. Det är också en del av organisationens ansvarstagande gentemot 
samhället i stort.  

Jämtkraft påverkar samhället och sin omgivning på olika sätt. Bolaget har höga ambitioner att 
minimera verksamhetens negativa påverkan på miljön och att i alla situationer vara en 
förebild som ett ansvarstagande företag. Jämtkraft har funnits länge som företag och avser att 
finnas kvar ännu längre. Våra höga ambitioner medför också att vi ställer lika höga krav på 
våra partners, leverantörer och entreprenörer.   

Jämtkrafts uppförandekod visar Jämtkrafts värderingar och våra medarbetares förhållningsätt 
till varandra, omvärlden och miljön. Uppförandekoden gäller också Jämtkrafts leverantörer av 
varor och tjänster. Uppförandekoden ingår som ett led i ett fortgående arbete för att motverka 
korruption. De regelverk och principer som Jämtkraft som bolag, våra medarbetare 
affärspartners och leverantörer ska följa för att motverka korruption är: 

• Jämtkrafts uppförandekod innehållande FN:s Global Compact med de tio principerna 
om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption 

• Lagar och förordningar 
• Östersunds kommuns ”Policy för farliga förmåner” 
• Internkontrollen. Attest- och befogenhetsinstruktionen, Inköpspolicyn, Rutinen för 

inköp och upphandling, Kreditpolicyn, Finanspolicyn och Representationspolicyn är 
några exempel på Jämtkrafts interna kontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är 
att förbättra effektiviteten i bolagets verksamhet, se till att resurser används i enlighet 

https://www.jamtkraft.se/link/4d9f58c9bf234da4a18abc25093b2e93.aspx


med fattade beslut samt att skydda bolagets räkenskaper från avsiktliga oegentligheter 
eller oavsiktliga felaktigheter. 

• Jämtkrafts interna styrande dokument, däribland gemensamma policys och målbild 

Regelverk och principer måste, för att vara meningsfulla, omsättas och 
fyllas med ett affärsetiskt handlingssätt. Att nå ut och på riktigt få in styrande policys i 
verksamheten är en utmaning med nära 400 medarbetare med diversifierade arbetsuppgifter 
och geografiskt spridda arbetsplatser. Jämtkraft arbetar därför med ett levande 
policydokument, Uppförandekoden, som innefattar exempel, verkliga och fiktiva, för att 
underlätta tolkning och gränsdragning i olika fall. 

Jämtkraft och dess anställda ska behandla alla nuvarande och potentiella affärspartners rättvist 
och fördomsfritt. Vi arbetar därför aktivt med förankringsarbete och det är fortsatt prioriterat 
kommande år, bland annat genom prioritering av:  

• Utbildningsinsatser som görs löpande för att tillse att medarbetarna är ansvarstagande 
och välinformerade.  

• Uppföljning som görs för att säkerställa att företaget och medarbetarna följer gällande 
regler, lagar, förordningar och tillstånd.  

Jämtkraft, dess medarbetare och affärspartners ska vara öppna, ärliga och 
ansvarstagande. Jämtkraft förväntar sig också att medarbetare och affärspartners som 
misstänker oegentligheter i företaget rapporterar detta till bolaget. 

Medarbetare är ofta de första som märker om det förekommer oegentligheter i företaget men 
kan av rädsla för att verka illojala mot sina kollegor eller mot företaget välja att hålla tyst om 
sina misstankar. För att underlätta ”visselblåsarfunktion” för såväl medarbetare som 
leverantörer, ska Jämtkraft införa ett anonymiserat sätt att anmäla och synliggöra 
oegentligheter. Att underlätta ”visselblåsning” innebär att ledningen tidigt kan 
uppmärksammas på och få information om potentiellt olagliga och/eller oetiska handlingar. 

Ett annat sätt att motverka brister i inköps- och beställarsituationer är att noga följa 
upphandlingsreglerna som gäller för kommunala bolag. Genom att uppnå en mycket hög 
avtalsefterlevnad och att upphandla så mycket material och tjänster som möjligt i större 
ramavtalsupphandlingar så motverkas bland annat risken att någon leverantör gynnas på 
annan leverantörs bekostnad. 

Jämtkraft ska ha en öppen kommunikation och dialog med ägare, kunder och leverantörer. 
Kommunikationen ska vara transparent och öppen, för att undvika missförstånd och 
missuppfattningar.  

Jämtkraft tar ansvar för sin värdekedja genom att uppfylla kundernas behov, arbeta i en sund 
konkurrens och ställa samma krav på leverantörer och entreprenörer som på 
bolagets egen ledning och anställda.  

Jämtkraft har inte omfattats av böter eller sanktioner kopplat till miljö eller sociala frågor. 

 



MILJÖ 
Inledning 
Jämtkraft producerar förnybar el från sol-, vind- och vattenkraft samt restprodukter 
från skog och från trä- och skogsindustri. Vi arbetar för att el och värme produceras 
på ett hållbart sätt samt att fjärrvärme- och elnät byggs och underhålls med största 
möjliga miljöhänsyn. 

 

Förnybar energi 



 

Koncernens förnybara elproduktion baseras på sol-, vind- och vattenkraft samt elproduktion 
vid vårt kraftvärmeverk. Vi har sedan 2010 fördubblat vår förnybara elproduktion från 1 till 2 
TWh. 

Vi ska aktivt verka för att öka företagets förnybara elproduktion, för att kunna bidra till 
Sveriges mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 samt ett netto noll utsläpp av 
växthusgaser år 2045. 

2019 producerade Jämtkrafts helägda bolag 1 203 (1139) GWh 100 procent förnybar el. 
2019 producerade Jämtkrafts andelar i delägda bolag cirka 1000 GWh. 

Energikälla Helägda bolag (GWh) 

Vattenkraft 920 (863) 

Vindkraft 92 (87) 

Kraftvärme-el 191 (189) 

Totalt: 1203 (1139)  

Under året byggdes Jämtkrafts första solcellspark med förväntad årsproduktion 3 GWh , 
vilket motsvarar hushållsel till närmare 600 villor eller 1000 lägenheter. Solcellsparken togs i 
drift i december och därför ingår den inte i statistiken ovan, då den är försumbar i förhållande 
till övriga energislag. Parken ägs tillsammans med Östersundshem och andelsägande 



privatpersoner. Detta var ett sätt för privatpersoner som inte har möjlighet att installera egna 
solceller att ändå ta del av el från förnybar solenergi. Under året har Jämtkraft förvärvat ett 
befintligt vattenkraftverk, Ljungå kraftverk, som ligger i Bräcke kommun som årligen bidrar 
med cirka 5 GWh, vilket motsvarar hushållsel till närmare 1 000 villor. Kraftverket har 
modernt miljötillstånd enligt Miljöbalken. Det finns ett omlöp förbi kraftstationen, liknande 
det som byggdes och invigdes 2017 i Billstaån. Jämtkraft förvärvade vindkraftprojektet 
Hocksjön under året, med villkoret att få förlängt drifttagningsdatum. Det nekades i dom 
under sommaren och det har i sin tur överklagats till Mark- och miljööverdomstolen. Dom 
förväntas under 2020. Den förväntade produktionen i Hocksjön är ca 45 GWh per år. 

Elnät 
För Jämtkraft Elnät pågår ett intensivt arbete med att ansluta vindkraft både inom och utom 
vårt koncessionsområde. Under året har Jämtkraft anslutit en vindkraftpark i Rätanklustret, 
236 MW. Ytterligare en vindkraftpark har anslutits mot Midskogs stamnätspunkt, Åskälen 
288 MW. En annan viktig aspekt i koncernens hållbarhetsarbete är att det finns ett driftsäkert 
elnät i regionen så att människor och företag kan leva och verka i vår region. Koncernens 
distributionsnät för el har vädersäkrats och har idag en mycket hög leveranssäkerhet på 99,99 
procent, enligt Energiföretagens nationella sammanställning över driftstörnings- och 
avbrottsstatistik för de svenska elnäten.  
Avbrottsstatistik enligt Energiföretagen EIFS: 
SAIDI (summa kundavbrottstid): 48 minuter 
SAIFI (summa kundavbrott /summa anslutna kunder): 1,4 stycken 

2019 investerades 194 miljoner kronor för större kundanslutningar och 54 miljoner kronor 
reinvesterades i vädersäkring och driftförbättrande åtgärder.  

Värme 
Produktion av värme och el i fjärrvärmeverken sker i huvudsak med lokala bränslen såsom 
trädbränsle, torv samt i viss mån spillvärme. Ackumulatortanken Arctura i Östersunds 
fjärrvärmenät gör det möjligt att lagra fjärrvärme samt att optimera elproduktionen. I takt med 
att orterna växer bygger Jämtkraft ut fjärrvärmenätet. Ett nytt biobränsleeldat fjärrvärmeverk 
byggdes i Åre under 2018 och under 2019 har nya biobränsleanläggningar uppförts i Mörsil 
och Hallen, Åre kommun. Dessa investeringar har bidragit till minskad klimatpåverkan. 

Jämtkrafts värmeproduktion i fjärrvärmeverken i Östersund och Åre är till 96 procent 
förnybar (resterande 4 procent utgörs av fossil olja och torv). Målet är att till år 2022 ha 100 
procent förnybar produktion, det vill säga produktion utan fossil olja och torv. 

Miljövärden fjärrvärme 2019 
I tabellen nedan redovisas nyckeltal för fjärrvärmens miljövärden som beräknas enligt 
Värmemarknadskommittén (VMK) överenskommen metod. I överenskommelsen finns 
schablonvärden för emissionsfaktorer för de bränslen som används av fjärrvärmeföretagen. 
Dessa schablonvärden är baserade på data från bland annat Naturvårdsverket. 

Nyckeltal för fjärrvärmens miljövärden       



Förbränning, g CO2e/kWh        

  2019   

Östersund 16,4   

Krokom 6,6   

Åre 6,4   

        

Transport och produktion, g CO2e/kWh       

  2019   

Östersund 5,9   

Krokom 12,4   

Åre 11,1   

        

Totalt, g CO2e/kWh       

  2019   

Östersund 22,3   

Krokom 19,0   

Åre 17,5   



Energianvändning inom organisationen, redovisas enligt GHG-protokollet (GRI 302-1)       

Materialslag, A 2019 MWh     

Biomassa, förnybart 839 837     

Torv 35 287     

Olja, icke förnybart 2 519     

Olja, förnybar 2 629     

Övrigt förnybart B 2 966     

Totalt (avrundat) 883 200     

        

Egenägda tjänstebilar, C 2019 MWh     

Diesel, fossil 829    

Biodiesel, 20-30% fossilfri 0   

Biodiesel, 100% fossilfri 679   

Bensin, fossil 179   

Totalt (avrundat) 1 700     

        



Elenergianvändning, D, E, F 2019 MWh     

Totalt (avrundat) 97 900     

        

Fjärrvärmeanvändning, D 2019 MWh     

Totalt (avrundat) 1 700     

        

TOTAL (avrundat)  985 GWh      

A Underlaget baseras på fakturor från leverantörerna. Indata är ursprungligen vikt, volym, torrhalt och 
sortimenttyp av respektive bränsle. 
B Rötgas, spillvärme och elpannor 
C Underlaget baseras på bränslefakturor med omräkning till diesel: 9770 kWh/m3, bensin: 8940 kWh/m3. Källa 
SPBI Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Biodiesel: 9690 kWh/m3, Circle K. HVO: 9680kWh/m3, 
Gröna Bilister. 
D Underlaget utgörs av fakturor. 
E Underlag utgörs mestadels av uppmätta värden. 
F Underlagt utgörs av fysiska och administrativa förluster. December är uppskattade värden utifrån 2018. 

Klimatbokslut 
Jämtkraft strävar efter att alla våra verksamheter ska bli fossilfria. Det handlar om 
både vår egen produktion och vår verksamhet, såsom transporter med våra egna 
bilar, externa transporter samt tjänsteresor. 

Vi har antagit den länsgemensamma ”Energi- och klimatstrategin” med målsättning att mellan 
2020 och 2030 minska koldioxidutsläppen med 10 procent årligen. 2019 minskades bolagets 
koldioxidutsläpp med 39 procent tack vare driftsäker värmeproduktion och minskad 
torveldning. 

Merparten av 2019 års koldioxidutsläpp kommer från användningen av torv, cirka 13 600 ton 
CO2e och 364 CO2e fossil olja vid fjärrvärmeverken. Vi arbetar för att fasa ut dessa bränslen. 
Under året beslutade Jämtkraft att sluta bryta torv. Det innebär att vi kommer fasa ut torven 
tidigare än först planerat 2025. Vi har kvar en del i lager som beräknas eldas upp senast 2021. 
Även transporter tillhör de större koldioxidposterna, såväl externa transporter som från våra 
egna fordon och tjänsteresor, totalt ca 1 300 ton CO2e. 



Jämtkrafts utsläpp av växthusgaser påverkar atmosfären och den globala 
uppvärmningen. Nedan finns en sammanställning över utsläppen, uppdelat på tre delar (GRI 
305-1, GRI 305-2, GRI 305-3): 

• Scope 1: Direkta utsläpp från egenägda källor 
• Scope 2: Indirekta utsläpp från köpt el och värme 
• Scope 3: Övriga indirekta utsläpp, bland annat från leverantörer och tjänsteresor 

Av tabellen nedan framgår Jämtkrafts klimatpåverkan de senaste två åren jämfört med basåret 
2011. 
År Koldioxidutsläpp CO2e 

2019 19 035 ton 

2018 30 985 ton 

2011 (basår) 41 961 ton 

Scope 1 

 
Scope 2 



 
Scope 3 

 

  2019   

Biogen CO2e biogas, ton 197   

Biogen CO2e träbränsle, ton 290 248     

Scope 1/total energiproduktion, kg CO2e/MWh 9   

Scope 1/levererat till slutkund, kg CO2e/MWh 16    

Scope 2/levererat till slutkund, kg CO2e/MWh 0     

Scope 1-3/total energiproduktion, kg CO2e/MWh 10    



Svavelhexafluorid 
2019 fanns det sammanlagt 615 kg svavelhexafluorid, SF6, installerat vid Jämtkrafts 
anläggningar att jämföra med 516 kg 2018. Ökningen utgörs av nya anläggningar på 130 och 
220 kV i samband med anslutningar av ny vindkraft. Där saknas SF6-fria alternativ. 
Under året påfylldes 0,15 kg SF6, vilket motsvarade utläckt gas. Under 2018 påfylldes 0,3 kg. 
Från och med 2012 används svavelhexafluorid inte längre i nyinstallerade elkopplare och 
kylutrustningar vid spänningsnivåer under 45 kV. 

Transporter 
Vi ser att år 2025 kommer en större del av våra egna fordon utgöras av elfordon. En viktig del 
i omställningen är att tanka förnybara bränslen i befintliga bilar, till exempel HVO i 
dieselbilar. 2019 beställdes många nya elbilar som levereras i början av 2020. Med dessa har 
vi 23 elbilar och åtta elhybrider. Fordonsflottan utgörs av 24 procent laddbara fordon (2018: 
15 procent). 

2018 var fossilandelen 82 procent i fordonsbränslet och 2019 hade fossilandelen minskat till 
46 procent (beräknat utifrån koldioxidutsläpp 2018). 

Vi ställer krav i upphandlingar av externa transporter på fossilfritt bränsle.  

I vår resepolicy framgår det att tåget alltid ska prioriteras vid tjänsteresor. Det har bidragit till 
att vi ökat våra tågresor med 78 procent jämfört med 2018. Tåget stod för 30 procent (2018: 
19 procent) av alla tjänsteresor 2019 (personkilometer flyg och tåg). För att minska de fossila 
utsläppen som flygresor bidrar med tog vi under året ett initiativ att köpa in fossilfritt 
flygbränsle till Åre/Östersund Airport, dels till våra egna resor dels förmedlade vi biobränsle 
till nio andra aktörer i regionen. Jämtkraft köpte biobränsle motsvarande våra resor mellan 
Östersund och Stockholm, vilket bidrog till att vi reducerade de fossila koldioxidutsläppen 
med 63 ton. Trots detta har vi fortfarande 145 ton CO2e från våra andra flygdestinationer samt 
att höghöjdseffekterna* inte kompenseras med det fossilfria flygbränslet.   

Flyget är en viktig förutsättning för regional utveckling och näringslivet i Jämtland, men i 
nuläget bidrar flyget tyvärr väsentligt till klimatförändring. Vårt syfte med initiativet var att 
bidra till en ökad efterfråga på fossilfritt flygbränsle och därigenom stimulera mer 
produktion. Totalt levererades drygt 77 m3 biobaserat flygbränsle till Åre/Östersund Airport 
till följd av det här initiativet. 

*Bildande av vattenånga, kväveoxider och partiklar på hög höjd som därigenom påverkar bildningen av bland 
annat höga cirrusmoln. 

Klimatanpassning 
Jordens klimat har redan blivit varmare, och den förändringen kommer att fortsätta. 
Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och blötare vintrar, (stigande 
havsnivåer), ändrade flöden i vattendragen, längre perioder av torka och längre 
växtsäsong. Vi får sannolikt fler tillfällen med extremt väder. 

Vi behöver också ta hänsyn till hur Sverige påverkas av klimatförändringar i andra delar av 
världen. 
Hur stor uppvärmningen blir beror på utsläppen av växthusgaser världen över, och hur snabbt 
utsläppen kan minskas. Därför är det viktigt att arbeta både med utsläppsminskning och 



samtidigt med att anpassa vår verksamhet för de nya utmaningar som ett förändrat klimat 
leder till. 

Jämtkraft har lång tradition att arbeta med beredskap kring ökade vattenflöden medan vi har 
ett arbete kvar att genomlysa övriga verksamheter för att omhänderta de risker som en ökad 
klimatförändring ger. 

Under året har en upprustning av vattenvägar och dammar genomförts vid Näsaforsens 
vattenkraftverk. Projektet säkerställer framtida produktion och genomförs för att klara ökade 
flöden i ett framtida förändrat klimat.  

Innovativa klimatsatsningar 
Under 2019 startade Jämtkraft ett nytt forskningsprojekt tillsammans med IVL Svenska 
Miljöinstitutet, Chalmers och Lunds universitet. Syftet är att ta reda på om det går att starta 
storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle, genom att fånga in koldioxid från 
kraftvärmeverkets skorsten och blanda den med vätgas. Den vätgas som behövs för processen 
ska produceras från förnybar el. Projektet pågår till och med 2020. 

Under kommande barmarkssäsong kommer Jämtkraft Elnät som första bolag i landet 
genomföra 100 procent fossilfri röjning av ledningsgator. Underhållet sker inom ramen för 
ordinarie verksamhet och sker helt och hållet med eldrivna maskiner, allt ifrån 
röjningsmaskiner till transporter. Tysta maskiner med noll utsläpp gynnar både människa och 
miljö. 

Jämtkraft samarbetar och stödjer även ledande forskare inom området vattenkraft och 
koldioxidbalans för att utreda möjligheterna till klimatnytta. 

Biologisk mångfald 
Förlust av biologisk mångfald är en stor utmaning för hela vårt samhälle. Utarmning 
av naturkapital leder till att viktiga ekosystemtjänster såsom ren luft, vattentillgång 
och råvaror påverkas. Att värna om biologisk mångfald i anslutning till Jämtkrafts 
verksamhet är därför en viktig del av Jämtkrafts hållbarhetsarbete. Det gäller 
samtliga verksamheter som har en miljöpåverkan – vattendrag med vattenkraftverk, 
områden med vindkraftparker, skogar som levererar biomassa och marker vid elnäts- 
och fjärrvärmearbeten. 

För Jämtkraft har målet bäring på hela vår verksamhet men främst inom vattenkraften. 
Vattenkraftverk påverkar den lokala miljön. När det gäller vattenkraften har året präglats av 
förberedelser inför den kommande perioden av omprövning av miljötillstånd inom ramen för 
den nationella planen för omprövning av vattenkraften. Förslaget innebär att alla 
vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor år 2040 och resulterande miljöinsatser ska gynna 
den biologiska mångfalden i våra vattendrag samt verka för att både internationella och 
nationella hållbarhetsmål uppnås. 

Jämtkraft är tillsammans med sju andra vattenkraftbolag delägare till Vattenkraftens 
Miljöfond i Sverige AB. Fonden ska finansiera miljöåtgärderna för de kommande moderna 
miljötillstånden. Under året har Vattenkraftens Miljöfond kommit igång med sitt arbete och 
anställt personal. 



Under 2019 har Jämtkraft Elnät tillsammans med Jämtkrafts Miljöfond startat ett projekt 
kring biologisk mångfald i kraftledningsgator. Projektet heter Gröna Ledningsgator, löper 
under två år och fokuserar på nya skötselmetoder för ledningsgator som ska gynna biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. Projektområdet är stadsnära och går från Odensvik, vidare 
förbi Lillsjön, Spikbodarna och sedan väster ut mot Tysjöarnas naturreservat. Projektbudget är 
på 2 miljoner SEK. Projektet samverkar med flera aktörer som markägare och 
verksamhetsutövare längs med ledningssträckan. 

Jämtkraft har under året fått tillstånd för att riva ut dammen Moen uppströms Duved. 
Planering har gjorts i samverkan med organisationer och närboende och utrivningen kommer 
att ske 2020. Projektet öppnar upp en tidigare stängd passage från Indalsälven och gynnar 
därmed den biologiska mångfalden i vattendraget. 

Målanalys Miljö 
Resultatanalys kopplat till de miljömässiga målen uppsatta för 2019. 

År 2025 ska vi vara fossilfria (noll CO2e-utsläpp) från våra egna fordon. Under 2019 ska vi 
minska kodioxidutsläpp från våra egna fordon med 40 procent jämfört med 2018. 
Mål 2019: 237 ton CO2e  
Utfall 2019:  206 ton CO2e 

Kommentar: Under 2019 minskades koldioxidutsläppen tack vare att det tankades fossilfritt 
bränsle i högre utsträckning än året innan. Vi ser att år 2025 kommer en större del av våra 
egna fordon utgöras av elfordon. Fram tills dess är fossilfritt bränsle i befintliga bilar en viktig 
del i omställningen. Vi ökar andelen elfordon successivt i vår fordonsflotta. 

Vi ska minska CO2e-utsläpp i värmeproduktion från fossila bränslen och torv på ca 20 000 ton 
CO2e år 2016 till 0 ton år 2025. 
Mål 2019: CO2e-utsläpp från fossil oljeproduktion; 600 ton CO2e och från transporter; 1 100 
ton CO2e. Totalt: 1 700 ton CO2e. 
Utfall 2019:  356 ton CO2e från olja och 943 ton CO2e från transporter. Totalt: 1 299 ton 
CO2e. 

Kommentar: Tack vare en driftsäker värmeproduktion med få oplanerade driftstopp och att 
vi ställer krav på bränsletransportörer och entreprenörer nåddes målet. 

Under året fattades det dessutom beslut om att sluta med torvbrytning till värmeproduktionen. 
Det innebär att vi kommer fasa ut torven tidigare än först planerat 2025. Vi har kvar en del i 
lager som beräknas eldas upp senast 2021. 

Emissionsfaktorer 
Utsläppen mäts i enheten koldioxidekvivalenter (CO2e) och omfattar koldioxid, metan, 
lustgas och svavelhexafluorid (SF6.). Jämtkraft använder det webbaserade klimatprogrammet 
"Svante" för att beräkna utsläppen av växthusgaser. Redovisningen sker enligt Greenhouse 
Gas Protocol, GHG-protokollet. 



Scope 1   

Uppvärmning   

Biodiesel 0 ton CO2e/m3 

Biogas 3,9 kg CO2e/MW  

Eldningsolja 1 2 667 kg CO2e/m  

Eldningsolja 2 - 5 2 930 kg CO2e/m  

Pellets 15,1 kg CO2e/m3 

Torv 390 kg CO2e/MW  

Träflis 4,2 kg CO2e/MW  

Egenägda tjänstebilar, egna fordon och maskiner   

Bensin B95 2,2 ton CO2e/m3 

Biodiesel 100% HVO 0 ton CO2e/m3  

Biodiesel (23% förnybart, 77% fossilt ursprung) 1,9 ton CO2e/m3  

Scope 2   

Förnybar el Jämtkraft (vattenkraft 86,02%, vindkraft 13,96%, sol, 0,02%)  0 g CO2e/kWh  

Fjärrvärme Jämtkraft Östersund 16,4 g CO2e/kWh  

Fjärrvärme Jämtkraft Krokom 6,6 g CO2e/kWh  

Fjärrvärme Jämtkraft Åre 6,4 CO2e/kWh 



Scope 3   

Tjänsteresor   

Flyg <463 km 283 g CO2e/pers  

Flyg 463 - 3700 km 176 g CO2e/pers   

Taxibil, diesel 140 g CO2e/pers  

Buss, biobränsle 23 g CO2e/perso   

BioJet reduktion 3,14 t    

GWP-värden (Global Warming Potential)   

AR4   

CO2 1  

CH4 25  

N2O 298  

SF6 22 800  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÄNNISKA 
Inledning 
Jämtkraft vill ha hållbara relationer i flera perspektiv och lägger stor vikt vid 
kontinuerlig dialog i sina olika relationer. Vårt arbete för social hållbarhet är 
omfattande och berör flera intressenter. 

 

Till våra kunder levererar vi energi på daglig basis och för våra medarbetare 
ska Jämtkraft vara en trygg arbetsplats där medarbetarna ges utrymme att utvecklas. Hälsa 
och välbefinnande är ett område där vi arbetar med ständiga förbättringar och under året har 
vi haft temaveckor och återkommande friskvårdsaktiviteter på vår 
arbetsplats. Jämtkrafts arbete ska vara till gagn för samhället där vi verkar. Utöver vårt arbete 
med att producera och leverera hållbar el och värme till våra kunder understödjer vi klubbar 
och föreningar som arbetar för hälsa, välbefinnande och samhällsengagemang. FN:s globala 
mål genomsyrar vårt företags förhållningssätt i hållbarhetsarbetet.  

Medarbetare 
På Jämtkraft är hållbara medarbetare ett tydligt fokusområde som finns med i de 
övergripande målen och strategierna. Målsättningarna handlar om att våra 
medarbetare ska känna sig trygga, säkra och att arbetet ska bidra till god hälsa och 
välmående. 

Mer specifikt handlar detta om att förebygga och undvika olyckor och arbetsrelaterade 
sjukdomar, att skapa förutsättningar för att stärka sin hälsa, få möjlighet att utvecklas i sitt 
jobb och att vi har en arbetsplats som är lika inkluderande som trivsam. Jämtkraft ska vara en 
arbetsplats där medarbetarna är trygga, mår bra, får möjlighet att ta ansvar och bidra till såväl 



sin egen som företagets utveckling. För att Jämtkraft ska kunna bli Sveriges bästa 
energipartner 2025 behöver vi även vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. 

Hälsa och Säkerhet  
Trygga och säkra medarbetare är ett högt prioriterat område och målsättningen är självklar; 
inga dödsfall eller allvarliga olyckor. Inga dödsfall har inträffat under 2019, men dessvärre 17 
olyckor. Ingen av olyckorna har medfört långtidsfrånvaro*. För att kunna förebygga och 
undvika olyckor är det viktigt att medarbetarna i betydligt större utsträckning rapporterar 
tillbud och riskobservationer. Alla anställda och inhyrda resurser har idag tillgång till 
avvikelse- och rapporteringsverktyget ENIA där olyckor, risker och tillbud rapporteras. Dock 
ser vi att detta är ett förbättringsområde. Dels behöver vi öka medvetenheten om hur viktigt 
det är att rapportera tillbud och riskobservationer dels också göra det enklare för medarbetarna 
att göra avvikelserapportering samt tydliggöra processerna för att utreda och följa upp 
avvikelser. 
*Med långtidsfrånvaro menas i detta sammanhang frånvaro i 15 dagar eller mer. 

Sjukfrånvaro 
Jämtkraft jobbar med målsättningen att sjukfrånvaron inte ska överstiga 3 procent över en 
treårsperiod. Sjukfrånvaron mäts och följs upp från år till år, ett av verktygen för att 
säkerställa en hälsosam arbetsplats. Jämtkraft strävar efter långsiktigt hållbara medarbetare 
och en arbetskultur där sjukfrånvaro inte ifrågasätts. Den totala sjukfrånvaron för 2019 
uppgick till 3 procent, vilket är en ökning jämfört med föregående år då sjukfrånvaron var 2,3 
procent. Framförallt är det kvinnors sjukfrånvaro som ökat. 

Övertid 
En bra ledning och planering av verksamheten där det finns möjlighet till vila, återhämtning 
och rekreation är centralt för att vi ska få långsiktigt hållbara medarbetare. Ett internt mål är 
att ingen medarbetare ska ha mer än 150 övertidstimmar per år, lägre än det som tillåts i 
arbetstidslagen. Det är en av åtgärderna i arbetet för en frisk arbetsplats och en indikator som 
Jämtkraft är noga med att följa upp. En för hög arbetsbelastning har över tid en negativ effekt 
på människors hälsa, inte minst för att andra faktorer för välmående riskerar att väljas bort 
eller nedprioriteras. 2019 var det ingen medarbetare som hade mer än 150 timmars 
övertidsarbete (exklusive nödfallsövertid). 

Flexibel arbetstid 
För att Jämtkrafts medarbetare ska kunna hitta en bra balans mellan arbete och fritid erbjuds 
flexibel arbetstid så långt det är möjligt. Arbetstiden anpassas efter verksamhetens behov och 
när det är möjligt efter individuella behov. Det är dock inte möjligt till individuell anpassning 
inom alla områden. Jämtkrafts medarbetare har också ett arbetstidskonto på 63 timmar som 
kan tas ut på det sätt medarbetaren vill. Det är även möjligt att byta ut semesterlönetillägget 
mot mer ledighet för den som önskar. 



 

Sjukvårdsförsäkring till alla 
Andra hälsofrämjande delar som erbjuds samtliga medarbetare är friskvårdsbidrag, tillgång 
till gym på arbetsplatsen och ekonomisk stöttning till företagets idrottsförening som erbjuder 
medarbetarna olika aktiviteter. Dessutom har Jämtkraft en sjukvårdsförsäkring som omfattar 
alla tillsvidareanställda och som vid behov ger snabb tillgång till vård och behandling. 
Jämtkraft har även ett nära samarbete med företagshälsovården, Previa, där främsta fokus 
ligger på främjande och förebyggande av medarbetarnas hälsa. 

Jämtkrafts Uppförandekod - Inkludering & Delaktighet 
Under året har en reviderad uppförandekod arbetats fram som kommer att fastställas och 
implementeras i början av 2020. Tanken är att inom företaget aktivt jobba med 
uppförandekoden under kommande år för att på så sätt säkerställa att vi har en kultur, 
värderingar och beteenden som ligger i linje med vår uppförandekod. Jämtkrafts 
uppförandekod tydliggör hur Jämtkrafts medarbetare och leverantörer ska uppföra sig mot 
varandra. Uppförandekoden beskriver normer och ger råd om hur våra värderingar ska 
omsättas i praktiken och hur vi ska leva upp till vårt ansvar. Uppförandekoden är ett verktyg 
för att säkerställa att Jämtkraft ska vara en arbetsplats som är tillgänglig och utvecklande för 
alla medarbetare och att de mänskliga rättigheterna värnas. 

 Läs uppförandekoden 

Visselblåsarfunktion 
Jämtkraft har en förväntan att medarbetare och affärspartners som ser eller misstänker brott 
mot uppförandekoden rapporterar detta till bolaget. Medarbetare är ofta de första som märker 
om det förekommer oegentligheter i företaget men kan av rädsla för att verka illojala mot sina 
kollegor eller mot företaget välja att hålla tyst om sina misstankar. Jämtkraft arbetar med att ta 
fram en lösning där såväl medarbetare som leverantörer kan anmäla 
oegentligheter under så högt sekretess- och integritetsskydd som möjligt med bibehållande 

https://www.jamtkraft.se/link/4d9f58c9bf234da4a18abc25093b2e93.aspx


av rättssäkerheten. Att underlätta ”visselblåsning” innebär att ledningen 
tidigt uppmärksammas och får information om potentiellt olagliga och/eller oetiska 
handlingar. I samband med att den reviderade uppförandekoden implementeras kommer även 
en digital ”visselblåsarfunktion” införas som säkerställer rapportörens anonymitet. 

Medbestämmande & Delaktighet 
På Jämtkraft finns ett samverkansavtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna, 
vilket är ytterligare ett sätt för att vara en arbetsplats där de mänskliga rättigheterna 
säkerställs. Parterna sammanträder regelbundet och hanterar koncernövergripande 
medbestämmande och arbetsmiljöfrågor. Samverkansavtalet omfattar samtliga medarbetare. 

Medarbetarsamtal 
Alla medarbetare ska ha medarbetarsamtal varje år, ytterligare ett verktyg för Jämtkraft att se 
och lyssna till medarbetarna och stötta deras utveckling. Medarbetarsamtalen är också ett sätt 
att följa upp arbetsmiljöfrågorna och verka för en god arbetsmiljö. Samtalen är en viktig del i 
företagets samlade målstyrningsprocess då det är i dessa samtal som den enskilde 
medarbetarens mål kan kopplas till de övergripande företagsmålen. 2019 angav 92 procent av 
medarbetarna att de haft medarbetarsamtal. Vissa nyanställda medarbetare genomförde inte 
något medarbetarsamtal. De medarbetare som var föräldralediga eller långtidssjuka erbjöds 
medarbetarsamtal, men de hade möjlighet att avstå för att istället ha samtalet när de kommer 
tillbaka till arbetsplatsen. 

Ledarskapsutveckling 
Ledarskapsutvecklingen har under året fokuserat på hur vi bygger starka team. I detta 
program har ett antal workshopstillfällen genomförts och där några teman varit feedback, att 
skapa trygghet och konflikthantering. Vidare har samtal funnits med på 
ledarutvecklingsprogrammets agenda då en tydlig ambition har varit att förbättra den 
arbetsplatsnära dialogen. Kopplat till detta har strukturen för dialogen mellan chef och 
medarbetare arbetats om för att från och med 2020 innehålla minst fyra dokumenterade samtal 
mellan chef och medarbetare. Den tätare frekvensen kommer sig också av den ökade 
förändringstakten och att mål behöver prioriteras och revideras betydligt oftare än tidigare. 

"Ett Jämtkraft" 
Ett annat område som varit i fokus under året har varit att vi både ska uppfattas och agera som 
”ETT ”Jämtkraft, såväl externt som internt. För att lyckas med detta har organisationen 
justerats och insatser har gjorts för att öka kunskapen och förståelsen för andra avdelningars 
uppgifter. Tanken har varit att alla ska få en förståelse för hur vi alla bidrar till helheten och 
att vi alla behöver hjälpas åt för att företaget ska lyckas nå vision och målsättningar. Ett 
konkret exempel på hur vi jobbat med detta var den medarbetardag som genomfördes i 
september. Alla medarbetare hjälptes åt att montera solcellspaneler i den solcellspark som 
Jämtkraft är delägare i. Utöver att få ta del av själva montagearbetet så genomfördes 
kunskapshöjande miniseminarier samt andra aktiviteter för att stäkra samhörigheten mellan 
medarbetarna. 



 

Mångfald saknas 
Vid årsskiftet hade Jämtkraft 375 medarbetare, 371 tillsvidareanställda vilket till exempel kan 
jämföras med årsskiftet 2009/2010 då vi var 268 medarbetare. Denna expansion till trots så 
behöver vi arbeta ännu mer med jämställdhet- och mångfaldsfrågorna. För närvarande speglar 
vår personalstruktur inte det samhälle vi verkar i utifrån ett mångfaldsperspektiv. Vi behöver 
bli bättre på att attrahera medarbetare med olika bakgrund och som kan tillföra oss ny 
kompetens. Naturligtvis är det viktigt för Jämtkraft att vara en attraktiv arbetsplats där fokus 
är hållbara medarbetare och där alla medarbetares lika värde och utveckling betonas. Bland 
annat handlar detta om att vi ska vara en arbetsplats som är lika attraktiv för både kvinnor och 
män. 

Kompetensförsörjning 
Den långsiktiga kompetensförsörjningen är en viktig strategisk fråga för Jämtkraft. De senaste 
åren har antalet medarbetare ökat, inte minst till följd av ambitionsökningar kopplat till 
exempelvis digitalisering och ökat kundfokus. Vid årsskiftet var 25 procent av de 
tillsvidareanställda medarbetarna kvinnor. Jämtkraft har ett internt mål om att andelen 
kvinnliga medarbetare ska vara 40 procent år 2025. Nuvarande personalstruktur visar tydligt 
att vi behöver jobba aktivt med att öka andelen kvinnliga medarbetare. Jämtkraft ser ett stort 
behov av att öka intresset för energibranschen och de tekniska arbetsuppgifterna, framförallt 
bland tjejer i skolåldern. Under hösten har Jämtkraft därför ingått ett samverkansavtal med 
Handelskammaren för att på detta sätt kunna nå ut till olika skolor och visa vilka möjligheter 
det finns till attraktiva jobb i energibranschen och att det är en bransch som passar både killar 
och tjejer. För att även fortsättningsvis attrahera medarbetare med rätt kompetens är det 
viktigt att våra nuvarande medarbetare trivs, mår bra, känner engagemang och stolthet för sitt 
jobb och företaget. Våra medarbetare är våra viktigaste ambassadörer och är starkt bidragande 
till om vi kommer att lyckas med den långsiktiga 
kompetensförsörjningen. Kompetensförsörjning är självklart ett strategiskt viktigt 
fokusområde, vilket även betyder att det är att betrakta som ett riskområde. Lyckas inte 



Jämtkraft med kompetensförsörjningen kommer det på sikt inte vara möjligt att lyckas nå de 
mål och visioner som satts upp. 

Temperaturmätning 
En värdemätare på hur vi ligger till är den årliga medarbetarundersökningen, där bland annat 
ett så kallat nöjd-medarbetar-index redovisas. I årets undersökning hamnade NMI-värdet på 
59 vilket är en klar försämring jämfört med föregående års värde på 68. Dock ska noteras att 
ett nytt verktyg använts för att genomföra medarbetarundersökningen vilket gjort att alla 
medarbetare inte hunnit lära sig verktyget. Detta märks bland annat på att svarsfrekvensen var 
betydligt lägre än tidigare (66% jämfört med 86%). Därmed är det svårt att göra några tydliga 
analyser av det försämrade resultatet, men självklart är detta som Jämtkraft måste ha fullt 
fokus på. Det nya verktyget kommer innebära att vi mäter temperaturen i bolaget fortlöpande 
vilket förhoppningsvis kommer bidra till att tidigt fånga upp vad som behöver åtgärdas. Detta 
hoppas vi kan bli ett verktyg som gör att vår position som ett attraktivt och hållbart företag 
stärks ytterligare. 

Excellent Arbetsgivare 2019 
Ett kvitto på att vi har en bra utgångsposition var att vi under året tilldelades 
Nyckeltalsinstitutets pris som ”Mest attraktiva och hållbara arbetsgivare” bland 30 
medverkande företag i energibranschen. Utöver detta fick vi vid samma tillfälle utnämningen 
”Excellent arbetsgivare 2019”, vilket innebär att Jämtkraft tillhör de tio procent av företag 
som är bäst oavsett bransch. 

Projekt Artut 
En konsekvens av att antalet medarbetare ökat är att våra lokaler som de ser ut idag inte 
räcker till. Utöver detta behöver vi även ha lokaler som stödjer både enskilt fokuserat arbete 
och samtidigt underlättar samverkan och interaktion mellan teamen i större utsträckning än 
idag. Med detta som utgångspunkt har vi startat ett projekt för att utveckla arbetsplatsen. 
Målet är att efter inventering och behovsanalys komma med en rekommendation till 
lokalprogram som stödjer våra verksamheters behov och det arbetssätt som Jämtkraft avser att 
förändras i riktning mot. Projektet kallas ”Artut@Jämtkraft”. Artut är ett jämtländskt uttryck 
som är synonymt med trevligt, mysigt, roligt. Jämtkraft ska vara en arbetsplats som är 
tillgänglig och inkluderande där alla medarbetare mår bra och får möjlighet att utvecklas. 
Vidare kommer det krävas att vi har ett tillitsfullt ledarskap och ett ansvarstagande 
medarbetarskap. 

Jämtkraft & Kunden 
Jämtkraft är ett företag som har sina rötter i Jämtland. Företaget har dock många 
samarbetspartners och kunder i övriga delar av Sverige och Norden. Vårt fokus, 
enligt kundernas behov och ägarnas uppdrag, är att erbjuda energilösningar från 
förnybar energi. Kunderna visar ökat intresse för innovativa tjänster och produkter 
som bidrar i energiomställningen. 

Associationen till Jämtkraft som ett hållbart, lokalt och innovativt företag syns tydligt i våra 
kundundersökningar via SKI – Svensk Kvalitetsindex mätningar och Energibarometern.  



Jämtkraft Elnät ombesörjer och tillgodoser att det finns möjlighet att ansluta nya kunder för 
både konsumtion och produktion av el. Under 2019 ser vi en fortsatt ökning när det gäller 
våra kunders egen produktion av solel. Vi har anslutit cirka 200 solelanläggningar under året. 
I den nybyggda solcellsparken har Jämktkraft sålt 11504 solcellsandelar fördelat på 314 
kunder. En ägarandel i solcellsparken kostade cirka tusen kronor och ger 100 kWh solel per 
år. Det är både privatpersoner och företag i Jämtland som investerat i solcellsparken. Intresset 
för solel tror vi kommer att accelerera och att våra kunder fortsatt ser solel som ett attraktivt 
alternativ i den framtida energiportföljen.   
Under 2019 startade Jämtkraft flera innovativa projekt tillsammans med samarbetspartners för 
att bidra till en fossilfri verksamhet:  

• Med företaget Power2U startade Jämtkraft ett projekt tillsammans med börsnoterade 
Diös, som har fastigheter i länet. Detta projekt genomförs för att styra 
energiförbrukningen i en fastighet för att verka för minskad elförbrukning för 
kund. Läs mer här. 

• I byn Duved, i Åre kommun, har Jämtkraft satsat stort och brett för att bidra till ett 
fossilfritt samhälle, läs vidare här. 

• Vidare fortsatte vi att testa energioptimering via digitalisering av fjärrvärmenät i Åre 
tillsammans med Ngenic och Energimyndigheten. Läs mer här. 

• Att lagra överskottsel via ”Dela vattnet” är ett projekt som startade 2017 men som 
fortsatt under år 2019.  

Kundnöjdhet 
2019 medverkade Jämtkraft i mätningen Svenskt Kvalitetsindex, (SKI) för att få en indikator 
på hur nöjda våra kunder är. ”Svenskt Kvalitetsindex heltäckande kundundersökningar bygger 
på forskningsbaserade metoder och ger insikter och vägledning till organisationer som aktivt 
vill arbeta för fler nöjda kunder”   

För Jämtkraft är det av yttersta vikt att vårda kundrelationen och utveckla produkter på ett sätt 
som är attraktivt för kunderna utifrån deras behov. Trenden är att 
samhällsengagemang, miljöprofil och att uppfattas som ett innovativt bolag attraherar 
kunder.   

Jämtkraft har tappat i förhållande till fjolårets placering i SKI:s mätning för Elhandel och 
kundernas bedömning av företaget har sänkts från 74,8 i nöjdhetsindex till 72,5. Vi ligger 
dock fortsatt över Elhandels branschsnittindex som är 68,1. Detta resultat kan till stor 
del hänvisas till hur Jämtkraft jobbar med samhällsengagemang, miljö och 
innovation. Undersökningen stämmer väl överens med det vi pratar om och gör 
på Jämtkraft. Vårt resultat är bra, men det belyser även vilka frågor vi måste jobba vidare 
med för att bli bättre:   

• Att måna om kunderna och deras verksamhet.  
• Att vara pålitliga i vår kommunikation.  
• Informera kunden kontinuerligt om att de har rätt avtal, justera avtal, berätta om 

utbud.  
• Se över kontaktupplevelsen, kundresan, så att den håller mycket hög nivå gentemot 

alla kunder.  
• Informera vid oplanerade avbrott – framförallt till företagskunderna.   
• Fortsätta kommunicera vårt miljö- och hållbarhetsarbete.  

https://www.jamtkraft.se/link/7d7ca1b892804294b00d38bb0378aefb.aspx
https://www.jamtkraft.se/link/864de6b3939b490a85d061b5e2789d82.aspx
https://www.jamtkraft.se/link/f4ff72641545495ea8dac7bf0486f58c.aspx


De frågor som mättes under indexet kundnöjdhet var:   

• Hur nöjd är du som en totalupplevelse med att vara kund hos Jämtkraft? 
• Tänk dig en perfekt aktör i branschen. Hur nära eller långt ifrån en sån upplever du att 

Jämtkraft är? 
• I vilken mån anser du att Jämtkraft uppfyller dina förväntningar som kund? 

Lojalitet 
Ett annat värde som Jämtkraft mätte under år 2019 var lojalitet. Det värdet steg från 73,8 till 
76,9 vilket är ett betyg som visar att våra kunder fortsatt ser oss som deras självklara partner i 
energibranschen. Snittet för branschen var 66,4.   

De frågor som mättes under indexet ”lojalitet” var: 

• Om du skulle välja elhandelsbolag idag, hur troligt skulle du välja Jämtkraft? 
• På vilket sätt talar du om Jämtkraft? 
• Hur troligt är det att du skulle rekommendera Jämtkraft för en vän eller kollega? 

Att årligen mäta SKI är ett mått som kan användas för att se över kundnöjdhet och 
lojalitet. Jämtkraft ser det dock som sin största uppgift att på daglig basis möta kunder via 
Kundservice, Sociala medier, Webb och Kundbrev och där fånga upp frågor och funderingar 
som vi kan hjälpa våra kunder med. Vi ser det som vår största uppgift att vårda våra kunder, 
bibehålla våra goda relationer och de bästa ambassadörerna för vår verksamhet är våra 
kunder.  

Samhälle 
Den återkoppling vi får från kunder, samhällsmedborgare, partners, leverantörer, 
ägarkommuner, styrelse, media och medarbetare hjälper oss att bedöma vad vi ska 
prioritera i vårt fortsatta förbättringsarbete. 

Intressenter 
En kontinuerlig dialog med våra intressenter är en förutsättning för Jämtkrafts fortsatta 
utveckling. Den dialogen sker på flera sätt och är avgörande för vår utveckling, också kopplat 
till uppdraget att vara en del av samhällsutvecklingen.   
Jämtkraft har både en positiv och negativ påverkan i de områden där företaget bedriver el- och 
värmeproduktion och har elnätsverksamhet. Den positiva påverkan är direkt kopplad till att 
människor och företag får tillgång till förnybar el och värme. I samtliga fall genererar 
också Jämtkrafts etableringar arbetstillfällen i regionen. Den negativa påverkan uttrycks 
främst av närboende till vattenkraftverk, vindkraftverk och fjärrvärmeverk. Störningar som 
anges är höga ljudnivåer, transporter till och från anläggningar och utsläpp. Intresseföreningar 
ställer också krav på bevarandet av biologisk mångfald i anslutning till 
anläggningarna. Jämtkraft bedriver verksamhet i Sápmi och samråder regelbundet med 
ursprungsbefolkningen samerna.  
Jämtkraft värnar om att ha en dialog med berörda, särskilt kring nybyggnation och 
nyetableringar. Under 2019 har Jämtkraft utvecklat arbetet med 
samrådsprocesser parallellt med utbyggnad av produktionsanläggningar och kraftledningar. 



Men även i de fall då närboende uttryckt ett behov av mer information under en anläggnings 
livstid bör Jämtkraft tillmötesgå detta.  

Sponsring - Partnerskap i ett vidare perspektiv 
I vår affärsstrategi belyser vi vikten av partnerskap för att växa och utvecklas med andra 
företag med samma intresse som Jämtkraft att vara en samhällsaktör som bidrar till hållbarhet. 
På Jämtkraft stöttar vi samhällsengagemang och ideella föreningar som bidrar till ökad 
folkhälsa och ett hållbart samhälle som alla kan ta del av. Partnerskapet betyder att vi stöttar 
föreningar, klubbar eller rörelser med ekonomiskt incitament eller kunskap som vi besitter.   
Vi vill uppmuntra till ett rikt engagemang hos människor oavsett om det gäller idrott, kultur 
eller hållbarhetsarbete. Vi stödjer regionens idrotts-, kultur- och föreningsliv på flera sätt och 
via olika nätverk kan vi påverka och bidra med både kunskap och engagemang inom 
hållbarhetsarbete.   
Med gräsrotssponsring stöttar Jämtkraft en mångfald av föreningar och verksamheter. Några 
exempel på vårt engagemang under 2019 var: NUS – Nordiska 
ungdomsspelen, Jamtli med energileken, ”Hej Främling”, Cancerfonden, Heimbygda, ”Prova 
på-skolor inom fotboll, golf och ishockey”. Våra större samarbeten var bland andra Jämtland 
Basket, World Championships Region som inkluderade VM i alpint 
och Biathlon samt Östersunds fotbollsklubb.  
Partnerskap ska bidra till att skapa goda relationer med människor i regionen. Våra kunder är 
ofta representerade i de klubbar och föreningar vi är involverade med. Sponsring är en viktig 
del av marknadsföringen av Jämtkraft och skapar värden för oss som vi och våra partners kan 
kommunicera. Vi genomför evenemang, möten, mässor och sponsorskap, det skapar intresse- 
och upplevelsebaserad kommunikation som skapar marknadsföring. De tillfällen vi genomför 
våra evenemang ger oss också tillfälle att möta våra kunder, den viktigaste målgruppen vi har. 
Kunderna är i flera fall de som deltar i de event vi anordnar.   
Våra samarbeten ska leda till mervärden för såväl våra partners, Jämtkraft och den 
gemensamma målgruppen. Vi tror på äkta engagemang och att finna gemensamma synergier 
med de partners vi har i vårt nätverk. Vi har en tydlig sponsorstrategi och policy och vår del 
av sponsringen ska alltid mötas med en relevant motprestation som stärker vårt varumärke 
och våra relationer. Genom partnerskap har vi också exponering av vårt varumärke via 
namngivning av arenor.   
Vid sponsring ställer vi oss alltid frågorna:   

• Syfte med sponsringen?  
• Hur ser det ekonomiska perspektivet ut?  
• Finns en definierad och dokumenterad motprestation i avtalet?  
• Jobbar klubben/föreningen för jämlikhet?  
• Hur påverkar sponsringen Jämtkraft som varumärke?  
• Stärker partnerskapet vår profil?  

Målanalys människa 
Resultat social hållbarhet 2019 kopplat till medarbetarna. 

Mål: NMI-index (Nöjd medarbetarindex) för Jämtkraft ska vara lägst 65. Huvudsyftet med en 
medarbetarundersökning är att mäta hur nöjda medarbetarna är med arbetet, hur det interna 
arbetsklimatet är och att ta reda på hur medarbetarna mår.  
Resultat:  NMI-värdet 2019 uppgick till 59. Målet har inte uppnåtts. 



Mål: Max 3 personer har mer än 150 timmar, men inte mer än 200 timmar övertid, exklusive 
nödfallsövertid. Ingen av dessa personer får ha gjort mer än 150 timmar övertid under de två 
föregående åren. 
Resultat:  Under 2019 var det ingen medarbetare som hade mer än 150 timmars övertid. 
Målet har uppnåtts. 

Mål: 2017-2019 ska sjukfrånvaron i snitt inte överstiga 3% 
Resultat:  För 2019 var den totala sjukfrånvaron 3%. 2018 vad den 2,3% och 2017 var den 
2,5%. Målet har uppnåtts. 

Mål: Inga dödsolyckor och inga allvarligt skadade i tjänsten (olycksfall med frånvaro) (GRI 
403-2 Arbetsrelaterade olyckor). 
Resultat:  Under 2019 har inga dödsolyckor inträffat. 17 olyckor har rapporterats, varav 
en har lett till kortare sjukfrånvaro. (2018: 0 dödsolyckor, 17 olyckor varav 3 st ledde till 
kortare sjukfrånvaro. 2017: 0 dödsolyckor, 16 olyckor, varav 4 st ledde till frånvaro och en av 
dessa medförde en längre frånvaro. Målet har inte uppnåtts. 

Mål: Vi ska ha minst 200 stycken risk- och tillbudsrapporteringar för 2019 för företaget 
Jämtkraft*. 
Resultat:  Under 2019 har 44 risk- och tillbudsrapporteringar gjorts. Målet har inte 
uppnåtts. 
*Målsättningen är satt för att uppmuntra medarbetare att alltid rapportera alla former av 
tillbud. 

Personalstruktur 
Antalet månadsanställda i Jämtkraft AB var per 31 december 2019, 375 st (280 män och 95 
kvinnor, varav 371 var tillsvidareanställda (279 män och 92 kvinnor) och 4 var prov- eller 
visstidsanställda (1 man och 3 kvinnor). Under året har 51 nya tillsvidareanställda 
medarbetare anställts och under samma period har 17 tillsvidareanställda slutat, varav 6 har 
gått i pension. Detta innebär att personalomsättningen 2019 uppgick till 4,7%. 

Ålder 2019 2018 20  

<29 32 20 21 

30-49 190 172 17  

50-65 152 146 14  

>=66 1 0 0 



Totalt 375 338 33  

Antal tillsvidareanstallda per 31 december. 

Löner 
Medellöner per 31 december 2019 (månadsavlönade hos Jämtkraft, exklusive vd) (GRI 405-2 
Löneskillnader mellan kvinnor och män). 

Totalt: 37 859 kronor (2018: 36 895 kronor, 2017: 35 543 kronor) 

Kvinnor: 38 014 kronor (2018: 36 299 kronor, 2017: 34 922 kronor) 

Män: 37 806 kronor (2018: 37 078 kronor, 2017: 35 743  kronor) 

 
 

https://www.facebook.com/jamtkraft/
https://www.facebook.com/jamtkraft/
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