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ELKO Ansvar och 
hållbarhetsprinciper



Vi är ELKO

MENINGSFULLT
Vårt mål är att tillhandahålla energi och effektivitet 
som möjliggör liv, utveckling och hållbarhet för alla. 
Vi banar väg för digitalisering och omvandling av 
energi och processer och förverkligar våra kunders 
djärva idéer. Vi håller högsta standard när det gäller 
styrning och etik.

INKLUDERANDE
Vi vill vara det mest mångfaldiga, inkluderande och 
rättvisa företaget, globalt. Vi värdesätter olikheter 
och välkomnar människor från alla samhällsgrupper. 
Vi tror på lika möjligheter för alla, överallt.

MÖJLIGGÖRANDE
Frihet skapar innovation. Vi anser att frihet under 
ansvar ger bra resultat, självförverkligande och 
nöje. Vi ger våra medarbetare möjlighet att använda 
sitt omdöme, göra det bästa för kunderna och 
utnyttja sin energi på bästa sätt.
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Våra ansvarsprinciper
Ett enkelt men viktigt uttalande om vad vårt företag står för, vårt etiska regelverk och våra värderingar som 
styr våra handlingar och beslut. En förklaring som bygger upp ägarskap och stärker förtroendet
mellan oss.

Våra ansvarsprinciper fungerar som riktlinje, referens och, i mänskliga termer, samvete. Vid varje viktigt 
ögonblick måste vi fråga oss:

RESPEKTERAR JAG MÄNNISKOR OCH DERAS MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER?

GÖR JAG AFFÄRER PÅ ETT ETISKT SÄTT?

ÄR MITT BETEENDE DIGITALT SÄKERT?

VERKAR JAG FÖR EN POSITIV MILJÖPÅVERKAN?

ENGAGERAR VI OSS SOM SAMHÄLLSMEDBORGARE?
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Vi gör det tillsammans/ett delat ansvar

Etik och regelefterlevnad är ett lagarbete. Vi är alla självständiga vårdare av 
ansvarsprinciperna men det händer ibland att vi stöter på gråzoner, behöver en 
mer nyanserad förståelse eller vill ha etisk vägledning. I sådana fall är våra Ethics 
Delegates tillgängliga för diskussioner och råd, och ser till att ingen är utan stöd i 
beslutsfattande eller implementering.

Rapportsystem för våra medarbetare:

RED line
RED Line är vårt interna rapportsystem avsett för våra medarbetare. Det drivs av en 
opartisk tredje part och ger stöd i komplexa och svåra situationer. Det hanterar alla 
rapporterade anmälningar konfidentiellt, så att visselblåsare kan rapporterar 
möjliga fel utan rädsla för vedergällning. Om du är ett offer för eller vittne till en 
oetisk situation uppmanar vi dig att använda RED Line. Det är alltid tillgängligt 
online globalt. Mer information finns i din lokala policy för hantering av anmälningar.

Rapportsystem för våra externa intressenter:

GREEN line
GREEN Line är vårt rapportsystem för externa intressenter. Vi utformade 
GREEN Line att hjälpa våra leverantörer, icke-statliga organisationer, aktieägare 
och partners. Det här rapportsystemet är enkelt och intuitivt och har samma 
sekretesskydd som RED Line.

Vårt styrningssystem

Vi ser ansvarsprinciperna som den första kontaktpunkten för etiska frågor. Men utöver 
den information som finns här, eller något råd du får av en Ethics Delegate, har vi 
detaljerade policyer och processer utformade för att ge tydliga, praktiska lösningar 
på dina frågor. Policyerna stöds ytterligare genom utbildningsmoduler online som
är utformade för att hjälpa dig att bygga upp en djupare förståelse av ämnet, 
när det behövs.

När en anmälan rapporteras på RED eller GREEN Line genomförs en noggrann 
utredning, med sekretess och skydd för den enskilda personen. Resultatet
av sådana utredningar skickas sedan till relevant styrande organ, som vidtar 
lämpliga åtgärder.

Ansvarsprinciper och global styrning

Executive-nivå

Executive Committee

Ethics & Compliance Committee

Definierar, förklarar och sprider policyer

Upptäcker och hanterar överträdelser

Främjar ansvarsprinciperna och erbjuder 
rådgivining

Disciplinär undersökning av överträdelser 
och påförande av sanktioner

Förebygger, analyserar och hanterar över-
trädelser

Group Compliance Committee Disciplinary Committee

Ansvarsprinciper

Policyer

• Anti-Korruptionspolicy

• Handelsagent-policy

• Policy mot trakasserier

• Och många fler…
Ethics Delegates

(former PoR Advisors) Compliance Officers

Corporate-nivå

Zone-nivå
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Mänskliga rättigheter och
personlig utveckling



Skydda de sårbara mot utnyttjande

Respekt, rättvisa och värdighet

Mångfald, inkluderande och individuell utveckling

Säkerhet på arbetsplatsen

Hälsa, välbefinnande och våra arbetssätt

Nolltolerans mot trakasserier
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Ansvarsfull policy för konfliktmineraler

På ELKO stödjer vi alla människorättsorganisationers ansträngningar världen över. Gruvdrift och
handel med konfliktmineraler anses bidra till att finansiera väpnade grupper som är ansvariga för 
flera brott mot mänskliga rättigheter i många delar av världen. I regel vägrar vi att använda
produkter eller råvaror som direkt eller indirekt finansierar dessa grupper.

Det här gör vi:
• Köper från ansvarsfulla, tillförlitliga källor

• Vidtar rimliga åtgärder för att förstå 
distributionskedjor och vid behov påverka 
leverantörer mot ansvarsfull upphandling

Det här gör vi inte:
• Ingår avtal med leverantörer som har 

konstaterats handla eller ha samröre med 
människor som kränker grundläggande 
mänsklig rättigheter

Rättvis konkurrens, öppen ekonomi

Korruption, mutor, penningtvätt, gåvor och representation

Integritet för handelsagenter och tredje part vi ingår avtal med

handelsreglering och sanktioner

Intressekonflikt

Användning och skydd av företagets resurser och tillgångar

Sanna ekonomiska rapporter, korrekt bokföring

Insiderhandel



Representera ELKO Sverige AB
Vi är alla ansvariga för vårt varumärke. Det är genom våra handlingar som bilden av företaget byggs 
upp. Vi är medvetna om att i vår kommunikation, både formellt och i informella forum och diskussioner, 
fortsätter vi att representera företaget. Därför måste vi välja våra handlingar ansvarsfullt och våra
ord klokt.

Det här gör vi:
• Visar vår etik i professionellt beteende utanför 

företaget

• Använder det officiella kommunikationsmaterialet 
och följer regler och riktlinjer för varumärket

• Skyddar företagets anseende genom att hela 
tiden ha dess bästa i åtanke

• Agerar försiktigt vid informationsutbyte i sociala 
nätverk och webbforum, med tanke på att det 
som finns på webben aldrig är helt privat och att 
”internet aldrig glömmer”

Det här gör vi inte:
• Interagerar med pressen eller talar offentligt 

utan internt godkännande

• Deltar i aktiviteter som skulle kunna påverka 
företaget negativt

• Involverar ELKO i våra personliga 
övertygelser

• Uttrycker våra personliga åsikter om ELKO via
officiell kommunikation

• Talar nedsättande om företaget och våra 
kollegor i externa forum



Digitalt pålitlig och
cybersäker



Cybersäkerhet

Cybersäkerhet är en kritisk affärsfaktor för ELKO, vårt digitala ekosystem och branschen som helhet. Därför tillämpar vi 
de högsta tekniska standarderna för riskidentifiering och åtgärder. Vi har en heltäckande cybersäkerhetsstrategi som 
tar hänsyn till personer, processer och teknik som är i linje med NIST (National Institute of Standards and Technology) 
Cybersecurity Framework. Vi använder ISA/IEC 62443, ISO 2700x och andra definierade standarder till att skydda vårt
digitala ekosystem och agerar alltid med cybersäkerhet i åtanke.

Vi är en av grundarna av ISA Global Cybersecurity Alliance och medlem av både Cybersecurity Coalition och
Cybersecurity Tech Accord. Vi strävar efter att samarbeta med branschövergripande organisationer för att skydda och 
stärka det digitala förtroendet och för att bidra till en cybersäker digital ekonomi.

Det här gör vi:
• Strävar efter att förbättra vår inställning till säkerhet 

med utgångspunkt i NIST Cybersecurity Framework och 
utvärderar kontinuerligt vårt resultat

• Strävar efter att tillhandahålla branschledande system 
och lösningar som följer en livscykelutvecklingsprocess 
utifrån ”Cybersecurity by Design” (inbyggd 
cybersäkerhet)

• Följer de mest omfattande cybersäkerhetstandarderna 
och ramverken för att säkertsälla säkerheten för 
produkter och system

• Hjälper våra kunder att förbättra deras cybersäkerhet

• Följer strikta internationella regler och hjälper 
brottsbekämpande myndigheter med att bekämpa 
cyberhot och attacker

• Vidtar åtgärder för att stärka vårt tekniska ekosystem 
genom att samarbeta med användare, kunder och 
mjukvaruutvecklare för att öka säkerheten

Det här gör vi inte:
• Hanterar inte cyberrisker som fristående från andra  

företagsrisker

• Använder våra färdigheter, teknologier eller system 
på  ett sätt som kan vara skadligt för våra 
medarbetare,  kunder eller intressenter

Det här gör vi:
• Främjar en mer omfattande cybersäkerhetskultur där 

alla kan dela information på ett säkert sätt och där 
samtliga medarbetare ser till att vidta åtgärder och 
uppmärksamma eventuella cyberattacker och 
sårbarheter

• Uppmuntrar till att rapportera om man uppmärksammar 
något misstänkt när det gäller riskbeteende och 
cybersäkerhetsfrågor



Artificiell intelligens

Vi anser att nya teknologiska framsteg och digitala resurser ska användas som en kraft till förmån för mänsklighetens 
bästa. Vi är övertygade om att artificiell intelligens (AI), datavetenskap och digital innovation i allmänhet kan medföra 
betydande fördelar för mänskligheten och vår miljö. Vi använder digital teknik för att skapa bästa möjliga förutsättningar 
för våra kunder, intressenter och anställda i en hållbar framtid.

Vi vidtar åtgärder för att distribuera programvaror enligt gällande licensieringsvillkor. Vi främjar digital innovation enligt 
filosofin ”do no harm” och tar hänsyn till följande förtroendepelare:

i) Utformning för människor med övervakning av människor för att säkerställa och främja integritet, etik, 
värdighet och välbefinnande

ii) Transparens genom en tydlig och öppen förklaring av processhanteringen
iii) Rättvisa för att kunna förutse och undvika potentiell partiskhet och diskriminering
iv) Ansvar

Det här gör vi:
• Främjar artificiell intelligens (AI) och teknik med

hänsyn till människors välbefinnande, värdighet,
integritet och hållbarhet

• Använder system med artificiell intelligens (AI) som 
tar hänsyn till integritet och säkerhet och 
implementerar lämplig styrning

• Förklarar och förbättrar transparensen i algoritmerna 
för artificiell intelligens (AI) och andra automatiserade 
digitala tekniker som stöder beslutsfattande

• Respekterar individens juridiska rättigheter

• Utvärderar och agerar med rättvist på beslut som  
fattas med stöd av algoritmer med artificiell  
intelligens (AI) och åtgärdar eventuell partiskhet för  
att uppnå lika behandling av alla

• Uppmanar ständigt våra team att överväga möjliga  
konsekvenser med artificiell intelligens (AI) och vad  
dessa kan få för effekt för mänskligheten

Det här gör vi inte:
• Använder algoritmer som försämrar opartiskt

beslutsfattande



Åtgärder för miljön



Påverkan på klimatförändringen och koldioxidutsläpp

Vi tar den globala energiutmaningen på största allvar. Det går inte att förneka vår roll som en stor 
och viktig aktör inom energiområdet. Vi tar gärna på oss rollen som förebild när det gäller att minska 
koldioxidutsläppen och hjälper våra kunder att frikoppla verksamhetstillväxt från koldioxidutsläpp.
Koldioxidneutralitet fortsätter att vara vår huvudambition och ett ansvar som vi känner gentemot våra 
anställda, kunder, intressenter och grupper i stort.

Resurssparande och cirkulär ekonomi

En positiv miljöpåverkan börjar med oss själva. Vi ser till att begränsa vår konsumtion, använda färre 
resurser och utveckla cirkulära användningssystem som omfattar återanvändning, reparation och 
återvinning. Vi är öppna för innovativa tjänstemodeller. Genom att optimera det vi redan förbrukar 
stödjer vi utvecklingen av en cirkulär ekonomi.

Miljöskydd

Vi har den största respekten för vår planet och uppskattar dess biologiska mångfald enormt. Vi strävar 
efter att förena ekonomisk tillväxt med en djup respekt för naturen. Därför lovar vi att ständigt införa 
regler och processer som minimerar vår påverkan på miljön.

ELKO Miljö och kvalitetspolicy

Huvudsyftet med produkter från ELKO är att göra 
elektriciteten tillgänglig för användarna på ett så 
komfortabelt, säkert och miljömässigt riktigt sätt 
som möjligt.



Hur mycket CO2 undviks om du 
kör 1 km mindre med bil?

≈ 150 grCO2e

Hur mycket CO2 undviks om du 
sparar 1 kWh el?

≈ 15 grCO2e

Hur mycket CO2 undviks om du 
undviker produktionen av 100 gr plast?

≈ 600 grCO2e

 Energieffektivitet
     och produktivitet

 Digitala tjänster och
fjärrdrift

 eMobilitet

 Ekodesign och
      cirkulär ekonomi

Personal – Convenient* - Intuitive and easy to use

Att förstå var ditt "koldioxidavtryck" kommer ifrån är nyckeln för att veta var du ska 
fokusera på din "koldioxidneutralitet"-resa...



Hitta enkelt ELKO produkters klimatpåverkan (CO2 fotavtryck)

ELKO Environmental Profile dokument finns 
på www.elko.se/miljoprofil



ELKO Kvalitet och miljöstandarder 

 

Certification body address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom 

Local office address: Rm. 23-25, 10/F, Pacific Trade Centre, 2 Kai Hing Road, Kowloon Bay, KLN, H.K. 

 
Further clarifications regarding the scope and validity of this certificate, and the applicability of the 

management system requirements, please call: (+852-2815 2092) 
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SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS 
 

Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch certifies that 
the Management System of the above organisation has been audited 

and found to be in accordance with the requirements 
of the management system standards detailed below 

 
 

ISO 50001:2011 
 

The following site is part of the Management System of the above organisation: 
 

 
 

MERTEN GMBH 
 

FRITZ-KOTZ-STR. 8 D, 51674 WIEHL, GERMANY 
 

DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF PRODUCT AND SYSTEM 
SOLUTIONS FOR BUILDING AND INSTALLATION TECHNOLOGY. 

 
 
 
 
 
 
 

Certificate No.: IND.20.9124/EN/U-30 
Version: No.1, Revision date: 28-JANUARY-2021 
 
The validity of this certificate depends on the validity of the main certificate, which expires 
on: 21-FEBRUARY-2022 

 
 
 
 
 
 
 

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch 

 

Certification body address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom 

Local office address: Rm. 23-25, 10/F, Pacific Trade Centre, 2 Kai Hing Road, Kowloon Bay, KLN, H.K. 

 
Further clarifications regarding the scope and validity of this certificate, and the applicability of the 

management system requirements, please call: (+852-2815 2092) 
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SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS 
 

Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch certifies that 
the Management System of the above organisation has been audited 

and found to be in accordance with the requirements 
of the management system standards detailed below 

 
 

ISO 50001:2011 
 

The following site is part of the Management System of the above organisation: 
 

 
 

MERTEN GMBH 
 

FRITZ-KOTZ-STR. 8 D, 51674 WIEHL, GERMANY 
 

DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF PRODUCT AND SYSTEM 
SOLUTIONS FOR BUILDING AND INSTALLATION TECHNOLOGY. 

 
 
 
 
 
 
 

Certificate No.: IND.20.9124/EN/U-30 
Version: No.1, Revision date: 28-JANUARY-2021 
 
The validity of this certificate depends on the validity of the main certificate, which expires 
on: 21-FEBRUARY-2022 

 
 
 
 
 
 
 

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch 

 

Certification body address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom 

Local office address: Rm. 23-25, 10/F, Pacific Trade Centre, 2 Kai Hing Road, Kowloon Bay, KLN, H.K. 

 
Further clarifications regarding the scope and validity of this certificate, and the applicability of the 

management system requirements, please call: (+852-2815 2092) 
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SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS 

 
 

Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch certifies that 
the Management System of the above organisation has been audited 

and found to be in accordance with the requirements 
of the management system standards detailed below 

 
 

ISO 14001:2015 
 

The following site is part of the Management System of the above organisation: 
 

MERTEN GMBH 
 

FRITZ-KOTZ-STR. 8 D, 51674 WIEHL, GERMANY 
 

DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF PRODUCT 
AND SYSTEM SOLUTIONS FOR BUILDING 

AND INSTALLATION TECHNOLOGY. 
 
 
 
 
 

 
Certificate No.: 195539-A147-UK 
Version: No.1, Revision date: 15-JANUARY-2021 
 
The validity of this certificate depends on the validity of the main certificate, which expires 
on: 30-JULY-2023 
 

 

 

 

 

 
 
 

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch 

 

Certification body address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom 

Local office address: Rm. 23-25, 10/F, Pacific Trade Centre, 2 Kai Hing Road, Kowloon Bay, KLN, H.K. 

 
Further clarifications regarding the scope and validity of this certificate, and the applicability of the 

management system requirements, please call: (+852-2815 2092) 
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SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS 

 
 

Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch certifies that 
the Management System of the above organisation has been audited 

and found to be in accordance with the requirements 
of the management system standards detailed below 

 
 

ISO 14001:2015 
 

The following site is part of the Management System of the above organisation: 
 

MERTEN GMBH 
 

FRITZ-KOTZ-STR. 8 D, 51674 WIEHL, GERMANY 
 

DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF PRODUCT 
AND SYSTEM SOLUTIONS FOR BUILDING 

AND INSTALLATION TECHNOLOGY. 
 
 
 
 
 

 
Certificate No.: 195539-A147-UK 
Version: No.1, Revision date: 15-JANUARY-2021 
 
The validity of this certificate depends on the validity of the main certificate, which expires 
on: 30-JULY-2023 
 

 

 

 

 

 
 
 

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch 

 

Certification body address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom 

Local office address: Rm. 23-25, 10/F, Pacific Trade Centre, 2 Kai Hing Road, Kowloon Bay, KLN, H.K. 

 
Further clarifications regarding the scope and validity of this certificate, and the applicability of the 

management system requirements, please call: (+852-2815 2092) 
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SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS 
 
 

Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch certifies that 
the Management System of the above organisation has been audited 

and found to be in accordance with the requirements 
of the management system standards detailed below 

 
 

ISO 9001:2015 
 

The following site is part of the Management System of the above organisation: 
 

MERTEN GMBH 
 

FRITZ-KOTZ-STR. 8 D, 51674 WIEHL, GERMANY 
 

DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF PRODUCT 
AND SYSTEM SOLUTIONS FOR BUILDING 

AND INSTALLATION TECHNOLOGY. 
 
 
 
 
 

 
Certificate No.: 195538-A163-UK 
Version: No.1, Revision date: 15-JANUARY-2021 
 
The validity of this certificate depends on the validity of the main certificate, which expires 
on: 30-JULY-2023 
 

 

 

 

 

 
 
 

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch 

 

Certification body address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom 

Local office address: Rm. 23-25, 10/F, Pacific Trade Centre, 2 Kai Hing Road, Kowloon Bay, KLN, H.K. 

 
Further clarifications regarding the scope and validity of this certificate, and the applicability of the 

management system requirements, please call: (+852-2815 2092) 
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SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS 
 
 

Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch certifies that 
the Management System of the above organisation has been audited 

and found to be in accordance with the requirements 
of the management system standards detailed below 

 
 

ISO 9001:2015 
 

The following site is part of the Management System of the above organisation: 
 

MERTEN GMBH 
 

FRITZ-KOTZ-STR. 8 D, 51674 WIEHL, GERMANY 
 

DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF PRODUCT 
AND SYSTEM SOLUTIONS FOR BUILDING 

AND INSTALLATION TECHNOLOGY. 
 
 
 
 
 

 
Certificate No.: 195538-A163-UK 
Version: No.1, Revision date: 15-JANUARY-2021 
 
The validity of this certificate depends on the validity of the main certificate, which expires 
on: 30-JULY-2023 
 

 

 

 

 

 
 
 

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch 

Produkter från ELKO

• Följer alla miljökrav i Reach, RoHs och Elretur och WEEE direktivet
• Kontinuerligt miljöarbete med Byggvarubedömningen och Sunda Hus
• Produktion certifierad enligt ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 och ISO 50001-standarder
• Anpassade till gällande föreskrifter för miljön
• Anslutna till REPA registret



EPD vs PEP



Företagets 

samhällsansvar



Låt oss tillsammans göra vår värld bättre.

Tillgång till energi är en grundläggande mänsklig rättighet och vi arbetar för att hjälpa fler människor 
att få tillgång till säker, hållbar energi. För att ta oss närmare att uppnå det målet har vi skapat två 
ambitiösa program: Access to Energy och Fuel Poverty.

Access to Energy / Tillgång till energi:
Många människor i utvecklingsländer har 
fortfarande inte tillgång till säker, pålitlig eller 
hållbar elektricitet. Utan denna värdefulla resurs 
utesluts de från den globala informationsekonomin, 
vilket hindrar deras utbildningsmöjligheter och 
begränsar deras framtida inkomstpotential, som 
direkt påverkar deras levnadsvillkor.

Fuel Poverty / Bränslebrist:
I utvecklade ekonomier har många människor  
inte råd med den energi som krävs för att värma  
upp sina hem, ge rummen belysning eller 
laga  mat. Det kallas bränslebrist. Det är 
resultatet
av en kombination av olika faktorer, främst svag  
energieffektivitet, låg hushållsinkomst och höga  
energikostnader.



Dessa initiativ kombinerar investering i entreprenörskap med utveckling av teknologiska lösningar och 
utbildning. Vi välkomnar alla idéer, bidrag och donationer, men enligt andan i detta dokument vill vi 
uppmana dig att sätta igång.

Så här kan vi hjälpas åt:
• Skapa ett nytt initiativ för lokala gemenskap

• Bidra med tid eller kompetens till ett befintligt initiativ på ditt område

• Skicka idéer, affärsmodeller eller insikter – skapa ett hackathon

• Erbjuda en plats, eller någon relaterad tjänst, för att hjälpa till att utbilda

• Mentorprogram



ELKO ansvarsprinciper är en kollektiv insats som samordnas av teamet för hållbar 
utveckling och är av naturen ett dokument som ständigt utvecklas. Kontakta oss om du
vill ge dina synpunkter, bidra eller föreslå en ändring.

www.elko.se


