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HÅLLBARHETSRAPPORT

Hållbar grönyteskötsel 
för människa och miljö
I skötsel och finplanering av utemiljöer är ansvar för människa 
och miljö en självklar och grundläggande utgångspunkt. 
Utifrån en säker, trygg och engagerande arbetsmiljö för våra 
medarbetare, levererar vi trygga, funktionella och vackra utemiljöer 
för boende och brukare i bostadsområden och städer.  

Vi verkar i ett samhälle där vi blir allt fler människor och där vi i större utsträckning 

flyttar till städer och centralorter. Det ökar behovet av fler urbana grönområden 

och det är här Green Landscaping Groups verksamhet kan bidra allra mest. 

Vi ska bidra med ekonomiskt, socialt, miljö- och klimatmässigt hållbara 

investeringar och initiativ som skapar välmående samhällen och företagande.  
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Green Landscaping Groups  
hållbarhetsplattform

För att effektivt och strukturerat arbeta för att hela tiden 
utveckla och förbättra vårt hållbarhetsarbete har vi utvecklat 
en hållbarhetsplattform med utgångspunkt i FN:s 17 globala 
hållbarhetsmål. En väsentlighetsanalys har också bidragit 
med insikter och beslutsunderlag. Plattformen består nu av 
tre fokusområden med tillhörande resultatindikatorer och 
strategiska hållbarhetsmål. Vår ambition är att en gång per 
år utvärdera våra hållbarhetsprioriteringar. När så görs kan 
det komma att föranleda uppdateringar av plattformen.

Green Landscaping Groups hållbarhetsplattform

Strategiska hållbarhetsmål

Klimatanpassad produktion Säker, engagerande och
inkluderande arbetsplats

Minska CO2-
utsläpp med 

5% per år

Nollvision för
arbetsplats-

olyckor

Nöjd medarbetar-
index som uppgår 
till minst 10 eNPS

Nolltolerans för 
korruption

Minst 5 nya projekt 
årligen mot 

ökad biologisk 
mångfald.

5 personer/år 
anställs från Green 

Steps
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Hållbarhetsstyrning 
 
Styrelsen och VD är ytterst ansvariga för hållbarhetsarbetet 
inom koncernen och har delegerat delar av ansvaret till de olika 
dotterbolagen. 

Hållbarhetsarbetet baseras på Green Landscaping Groups 
värdegrund och regleras genom koncernens policyer, där 
uppförandekoden och hållbarhetspolicyn utgör grunden för 
hållbarhetsarbetet. Dessa policydokument ger vägledning kring 
hur vi ska skapa värde, bidra till ett hållbart samhälle, förebygga 
risker i verksamheten och hantera oförutsedda händelser.  

Vårt hållbarhetsarbete ska präglas av ansvar, öppenhet, etiskt 
uppträdande och respekt för våra intressenter. Vi ska nå en 
hållbar utveckling genom ständiga förbättringar, långsiktiga 
kundrelationer, kompetenta medarbetare och planering av vår 
verksamhet.  

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 
Uppföljning och utvärdering av hållbarhetsarbetet sker dels 
löpande på enhetsnivå i samband med övrig måluppföljning, 
dels aggregerat på koncernnivå. Utfall diskuteras och vid 
avvikelser initieras korrigerande åtgärder. En gång per år görs 
en mer genomgående utvärdering av aktuella resultatindikatorer 
och pågående aktiviteter. 

Minska koldioxid-
utsläppen i förhållande till 
omsättningen med fem 
procent per år fram till 2025 

Nollvision för 
arbetsplatsolyckor 

Nöjd medarbetar- 
index som uppgår 
till minst 10 eNPS

Nolltolerans för 
korruptionsincidenter 

Genomföra minst fem 
nya installationer årligen 
med inriktning mot ökad 
biologisk mångfald

5 personer per 
år anställs från 
Green Steps

Styrning och väsentlighet
 
Strategiska hållbarhetsmål 
Green Landscaping Group har med utgångspunkt i sina prioriterade fokusområden 
beslutat att styra hållbarhetsarbetet utifrån sex strategiska hållbarhetsmål:
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Nr 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
Green Landscaping Group har som arbetsgivare, uppdragsgivare till underentreprenörer 
och ägare till dotterbolag ett ansvar för att personer sysselsatta inom bolagets verksamhet 
arbetar i en miljö som är trygg, säker, utvecklande och icke diskriminerande.  
Green Landscaping kan också genom att driva en strategiskt välgrundad och ekonomisk 
sund verksamhet bidra till ekonomisk tillväxt för individer och samhälle.

Nr 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
Green Landscaping Group bidrar i sina uppdrag till hållbar infrastruktur. Det sker exempelvis 
vid skötsel och anläggning av parker och grönytor, liksom vid underhåll och snöröjning av 
vägar. För att vara relevant inom dessa områden är innovation en naturlig del av bolagets 
affärsmodell. Green Landscaping Group strävar hela tiden efter att utveckla effektivare och 
mer hållbara metoder för att uppfylla uppdragsgivarnas krav och förväntningar.

Nr 11. Hållbara städer och samhällen 
Det här är en del av bolagets affärsmodell. I uppdrag avseende skötsel och anläggning 
av grönytor utförs dessa med avsikten att skapa miljöer som är säkra, inkluderande och 
tillgängliga för alla, oberoende av ålder, kön, etnicitet och funktionsförmåga. 

Nr 12. Hållbar konsumtion och produktion 
Genom ansvarsfull avfallshantering och i det närmaste ingen användning av kemikalier 
i verksamheten arbetar Green Landscaping Group mycket fokuserat för att bidra till en 
hållbar konsumtion och produktion inom grönyteskötsel. Vidare byts dieseldrivna bilar 
och bensindrivna verktyg löpande ut mot eldrivna motsvarigheter. Digitaliseringens 
möjligheter erbjuder också nya möjligheter inom grönyteskötsel, för att uppnå en ändå mer 
resurseffektiv produktion.

Nr 15. Ekosystem och biologisk mångfald  
I de uppdrag som Green Landscaping Group utför ingår ofta att ta hänsyn till, skydda och 
utveckla den biologiska mångfalden genom att exempelvis anlägga ängsområden och 
utrota invasiva arter. Resurseffektiv vattenanvändning är ett annat angeläget område som 
bolaget också vidtar många åtgärder inom, exempelvis genom att använda vattensäckar vid 
trädbevattning och genom att medverka i projekt för att tillvarata dagvatten i nybyggnation 
och renoveringar.

FN:s hållbarhetsmål med relevans för Green Landscaping Group

Green Landscaping Group har gjort en genomlysning av den egna verksamheten för att identifiera vilka av FN:s 
hållbarhetsmål som bolaget har bäst möjlighet att bidra till. Genomlysningen gjordes under vintern 2020/2021.  
Resultatet blev att Green Landscaping Group valde hållbarhetsmål nummer 8, 9, 11, 12 och 15 som vägledande  
för den egna verksamhetens hållbarhetsarbete. 
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Green Landscaping Group har valt att sammanfatta dessa 

frågor i tre fokusområden: 

Intressentdialog

Den senaste strukturerade intressentdialogen genomförde Green Landscaping Group under vintern 2020/2021.  
Medarbetare, kunder, ägare, leverantörer och investerare har intervjuats. Andra intressenter, såsom myndigheter, 
fackförbund, branschföreningar och specialistnätverk, har också inflytande och förväntningar på bolagets 
hållbarhetsarbete, men dessa intressentgruppers perspektiv har inte inhämtats specifikt vid detta tillfälle.  
Dialogerna har utgjort underlag för väsentlighetsanalysen och bidragit till beslut om valda fokusområden.

Dialogplaner

Vid sidan av återkommande fördjupade intressentintervjuer, inhämtar Green Landscaping Group löpande olika  
intressenters perspektiv på bolagets verksamhet. Det kan övergripande beskrivas enligt nedan.

Väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalysen har tagit sin utgångspunkt i  
Green Landscaping Groups verksamhet, de av FN:s 
hållbarhetsmål som bolaget valt att prioritera, genomförda 
intressentdialoger, samt bolagets övriga intressenters 
perspektiv på vad som är väsentligt för Green Landscaping 
Group att prioritera i sitt hållbarhetsarbete. 

De intervjuerna som gjordes i samband med 
intressentdialogen vintern 2020/2021 fokuserade på  
de hållbarhetsfrågor som Green Landscaping Group 
bedömer att bolaget antingen har störst förmåga att bidra 
inom, eller som bedöms ha störst betydelse för bolagets 
verksamhet. 

Green Landscaping Group har utvärderat resultatet av 
intressentdialogen och ställt detta i relation till bolagets egen 
uppfattning om sin förmåga att bidra till och påverka de olika 
hållbarhetsfrågorna. Resultatet visar de frågor som har störst 
betydelse för bolagets verksamhet och utgör därmed de 
frågor som bolaget ska fokusera sitt hållbarhetsarbete till. 

Klimatanpassad produktion

Säker, engagerande  
och inkluderande arbetsplats

Sunda affärsrelationer för 
stabil finansiell utveckling 

Intressentgrupp Dialogplan

Medarbetare Årlig medarbetarundersökning, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, facklig samverkan

Kunder Återkommande kundmöten, utvärderingsmöten och årlig kundnöjdhetsundersökning

Leverantörer
Återkommande kontakter, upphandlingar, offertförfrågningar, uppföljningsmöten, 
planerings- och samordningsmöten.

Aktieägare och investerare Delårsrapporter, årsstämma och investerarträffar.

Intresseorganisationer Medlemskap och engagemang i bransch- och intresseorganisationer. 

Samhälle Kontakt med myndigheter, lagstiftare och kommuner, vid behov möten i aktuella frågor
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MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

1. På en skala 1-10, hur 
viktigt anser du att det är 
att Green arbetar för att 
minska verksamhetens 
negativa klimatpåverkan?

2. På en skala 1-10, hur 
viktigt anser du att det är att 
Green arbetar för minskad 
energianvändning?

3. På en skala 1-10, hur 
viktigt anser du att det 
är att Green arbetar för 
minskad resursanvändning 
och ökad cirkuläritet?

4. På en skala 1-10, hur 
viktigt anser du att det är att 
Green arbetar för ansvarsfull 
avfallshantering?

5. På en skala 1-10, hur 
viktigt anser du att det är att 
Green arbetar för att bevara 
en biologisk mångfald?

6. På en skala 1-10, hur 
viktigt anser du att det är 
att Green arbetar för att 
minska användningen av 
kemiska bekämpningsmedel 
och andra kemikalier?

SOCIAL HÅLLBARHET

7. På en skala 1-10, hur viktigt 
anser du att det är att Green 
arbetar för att skapa en 
trygg och säker arbetsmiljö 
för sina medarbetare?

8. På en skala 1-10, hur 
viktigt anser du att det är 
att Green arbetar för en god 
hälsa och välbefinnande 
bland sina medarbetare?

9. På en skala 1-10, hur viktigt 
anser du att det är att Green 
arbetar för jämställdhet mellan män 
och kvinnor på sina arbetsplatser?

10. På en skala 1-10, hur 
viktigt anser du att det är att 
Green arbetar för mångfald 
bland sina medarbetare?

11. På en skala 1-10, hur viktigt 
anser du att det är att Green 
aktivt arbetar för bättre social 
integration i samhället?

12. På en skala 1-10, hur 
viktigt anser du att det är att 
Green arbetar för ett högt 
medarbetarengagemang?

13. På en skala 1-10, hur viktigt 
anser du att det är att Green 
prioriterar trygghetsskapande 
åtgärder inom ramen för uppdrag 
avseende skötsel av grönytor 
och andra allmänna ytor?

14. På en skala 1-10, hur viktigt 
anser du att det är att Green 
prioriterar tillgänglighetsfrämjande 
åtgärder inom ramen för uppdrag 
avseende skötsel av grönytor 
och andra allmänna ytor?

AFFÄRSMÄSSIG HÅLLBARHET

15. På en skala 1-10, hur 
viktigt anser du att det är att 
Green arbetar för att ökad 
entreprenörskap i samhället/ 
inom sin verksamhet?

16. På en skala 1-10, hur 
viktigt anser du att det är att 
Green arbetar för att ökad 
innovationskraft i samhället/ 
inom sin verksamhet?

17. På en skala 1-10, hur viktigt 
anser du att det är att Green 
arbetar för ansvarsfulla inköp 
och ansvarsfulla relationer 
med underleverantörer och 
underentreprenörer?

18. På en skala 1-10, hur 
viktigt anser du att det är 
att Green arbetar för att 
motverka korruption?

19. På en skala 1-10,  
hur viktigt anser du att det är 
att Green strävar efter en sund 
och stabil finansiell ställning?

20. På en skala 1-10, hur 
viktigt anser du att det är att 
Green arbetar för att nå god 
lönsam ekonomisk tillväxt 
genom etiskt och moraliskt 
ansvarsfull verksamhet?

21. På en skala 1-10, hur viktigt 
anser du att det är att Green 
levererar kostnadseffektiv  
grönyteskötsel med 
brukaren i fokus?
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Frågans betydelse för bolaget och dess möjlighet att påverka frågan

Fokusområden
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Fokusområde 1: 
Klimatanpassad produktion

Green Landscaping Group ska bedriva sin verksamhet och utföra uppdrag inom grönyteskötsel 
så att negativ klimatbelastning undviks. Det långsiktiga målet är att uppnå klimatneutralitet, vilket 
även är ett krav från våra nyckelkunder. Genom denna prioritering bidrar Green Landscaping 
Group till FN:s hållbarhetsmål nummer 9, 11, 12 och 15. Arbetet fokuserar på:

Målmedvetet arbeta för förbättrad energieffektivitet och ökad resurseffektivitet genom val av 
maskiner, redskap och arbetsmetoder. Bensin- och dieseldrivna fordon och handverktyg ersätts när 
så är möjligt med eldrivna motsvarigheter. Genom arbetsplanering kan arbetsmetoder göras mer 
energieffektiva. 
  

Målmedvetet arbete för att minska den mängd avfall som verksamheten ger upphov till,  
ökad cirkuläritet i resursanvändandet, liksom förbättringar av avfallshanteringen.  
Åtgärder görs inom inköp, vid val av arbetsmetod och i samband med arbetsplanering. 
 

Målmedvetet arbete för att minska de kemikalier som används i verksamheten. Det är endast i  
mycket begränsad omfattning som kemiska bekämpningsmedel används. Löpande utvärderas 
alternativa metoder för att minska användningen till noll.

RESULTATINDIKATORER

KPI 2019 2020 Enhet Kommentar

CO2-utsläpp scope 1 4.022 4.517 Ton CO2-ekvivalenter
Utfallet baserar sig på företag som var en del av 
gruppen vid årets början.

CO2-utsläpp scope 1 som andel 
av omsättningen

3.60 2,69
X ton CO2-ekvivalenter / 
mkr i omsättning

Positiv trend beroende på elektrifiering och nyare 
maskinpark.

CO2-utsläpp scope 2 161 479 X ton CO2-ekvivalenter
Utfallet baserar sig på företag som var en del av 
gruppen vid årets början.

CO2-utsläpp scope 2 som andel 
av omsättningen

0,14 0,28
X ton CO2-ekvivalenter / 
mkr i omsättning

Ökningen beror till viss del på elektrifieringen men 
även att tillkommande bolags fastighetshyra inte 
inkluderar el.

Energiförbrukning (varav X procent 
från biobränslen)

0,82% 1,26% %
Ökningen beror främst på en ökad användning av 
HVO100.

Registrerade produkter i 
kemikaliehanteringssystem 

791 Antal
Målsättningen är att minska antalet kemikalier som 
används i verksamheten och mäts i de bolag som har 
digitala system för kemikaliehantering.

Data omfattar de bolag som ingick i Green Landscaping Group vid ingången av respektive år.
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Åtgärder för att minska energiförbruking och 
utsläpp av växthusgaser  

 
Green Landscaping Group omfattas av lagen om 
”Energikartläggning i stora företag”. Beräkningarna visar att 
företagets största klimatbelastning kommer från transporter 
och maskinarbeten där den främsta energikällan är fossila 
drivmedel. Det är därför inom detta område som åtgärder 
prioriteras.

All administration av bolagets fordon görs i en intern bilpool. 
Det gör det möjligt att arbeta aktivt med att alltid avyttra 
äldre bilar först och flytta yngre bilar inom verksamheten 
när behovet av bilar minskar respektive ökar i olika delar 
av organisationen. Genom föryngringen av fordons- och 
maskinparken ökar andelen bränslesnåla fordon och 
maskiner, vilket både bidrar till lägre miljöbelastning och 
kostnadsbesparingar. 

Exempel på andra insatser som också görs för att minska 
energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser:

• Ökad användning av eldrivna fordon för kortare 
transporter. 

• Ökad användning av eldrivna arbetsredskap. 

• Implementerat arbetssätt för ruttplanering som ger 
kortare körsträcka, mindre bränsleförbrukning, och 
kostnadsbesparingar. 

• Kartläggning och åtgärder för att påverka och minska 
vår energiförbrukning i kontorslokaler, garage, förråd och 
personalutrymmen. 

• Inom ramen för verksamheten planterar vi växter, 
som exempelvis träd, buskar och sedum, vilket delvis 
kompenserar för de utsläpp som verksamheten ger 
upphov till.

Hantering av miljöfarliga produkter 

Green Landscaping Group har rutiner i sitt ledningssystem 
för lagring, användning och avfallshantering av miljöfarliga 
produkter. Hantering av kemiska produkter följs upp 
löpande och säkerhet- och produktinformation för kemiska 
produkter finns i en mobilapplikation för enkel tillgång även 
på fältet. Kemiska produkter används generellt i mycket 
liten omfattning. Inom grönyteskötseln används nästan alltid 
mekaniska metoder, men där så inte är möjligt strävar vi efter 
att alltid välja de minst farliga produkterna och vi har strikta 
regler och dokumentationskrav för användning av kemiska 
bekämpningsmedel.

Avfall och återvinning 

I Green Landscaping Groups skötselverksamhet uppstår 
avfall av olika slag såsom organiskt avfall från skötsel av 
mark samt osorterat avfall från papperskorgar.  I samband 
med finplaneringsarbeten uppstår ofta avfall i form av riven 
asfalt, betong och trä och från egen verksamhet kommer 
kontorsavfall, elektronik och vissa kemiska restprodukter och 
förpackningar. I företagets ledningssystem finns rutiner för 
hur alla olika avfall ska hanteras för att utgöra minsta möjliga 
miljöbelastning. Den största delen av avfallet sorteras och 
lämnas till återvinning. Organiskt material återanvänds i den 
egna verksamheten. Green Landscaping Group har eget 
tillstånd för transport av ofarligt avfall, och samarbetar med 
underentreprenörer med tillstånd för transport av övrigt avfall.

Riskinventering 

Bolaget har främst identifierat två typer av risker relaterade till 
fokusområdet ”klimatanpassad produktion”: 

• Klimatförändringen kan leda till krav på mer intensiva 
insatser för markskötsel till följd av ökad nederbörd 
och ett varmare klimat. Ökade insatser leder till högre 
kostnader sommartid men den högre temperaturen leder 
också till minskade intäkter och insatser vintertid när 
nederbörden inte faller som snö.  

• Bristande implementering och/eller efterlevnad av externa 
lagar, policys och riktlinjer inom miljöområdet. För att 
motverka denna risk finns en intern hållbarhetsgrupp 
som fungerar som stöd för verksamheten vad det gäller 
miljöfrågor och hållbarhet.
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Green Landscaping Group har en nollvision för arbetsplatsolyckor, samt etablerade rutiner 
för tillbuds- och olycksfallsrapportering. Säkerhetsutbildningar genomförs regelbundet med 
medarbetare och underentreprenörer. Likaså genomförs regelbundna och systematiska 
arbetsplatsinventeringar för att identifiera situationer och arbetsmoment som kräver åtgärder 
för att utveckla och förbättra arbetsmiljö och säkerhet.
 

För att skapa en engagerande, stimulerande och utvecklande arbetsplats prioriteras lärande 
och kompetensutveckling. Ledare utbildas i coachande ledarskap och rutiner finns för att 
lärande ska vara en del i de dagliga arbetssituationerna.
 

Mångfald på arbetsplatsen är en självklarhet för Green Landscaping Group. Bolaget arbetar 
aktivt för att öka medvetenheten i organisationen för frågan och även för att öka bredden i 
rekryteringsbasen, i synnerhet i samband med rekrytering till ledarpositioner.

RESULTATINDIKATORER

KPI 2019 2020 Enhet Kommentar

Antal tillbud 164 206 Antal 
Baserar sig på data från de bolag som ingick 
i gruppen vid årets början.

Antal olyckor (LTA) 61 113 Antal 
Ökning beroende på större verksamhet samt 
införande av IA-system.

Dödsolyckor 0 0 Antal

Jämställdhet 21% 13%
Andel kvinnor av totalt 
antal medarbetare, % 

Förvärvade bolag bidrar negativt till KPI:n.

Medarbetarnöjdhet, eNPS -1 -2 eNPS
Medarbetarnöjdheten ligger på en bra nivå 
med målet att uppnå 10 poäng.

Antal personer som gått 
arbetsledarutbildning

- 270 Antal personer Uppföljning påbörjades under 2020.

Fokusområde 2: Säker, engagerande 
och inkluderande arbetsplats 

Medarbetarna är Green Landscaping Groups viktigaste resurs. Det är engagerade och 
motiverade medarbetare som skapar förutsättningar att leverera effektivt med hög kvalité. 
Green Landscaping Group prioriterar åtgärder inom tre områden för att vara en attraktiv 
arbetsgivare och skapa bästa möjliga förutsättningar för sina medarbetare.   
Härigenom bidrar bolaget också till FN:s hållbarhetsmål nummer 8:
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Regelbundna medarbetarundersökningar  

 
På Green Landscaping Group arbetar cirka 1 350 
medarbetare. Huvuddelen av våra medarbetare möter  
våra kunder och genomför skötsel och finplanering av 
kundernas utemiljöer via våra lokala dotterbolag.  

Under året genomförde dotterbolagen medarbetar-
undersökningar. Den senaste undersökningen har en 
svarsfrekvens på 75% och ett eNPS på -2.

Resultatet i medarbetarundersökningen är ett viktigt  
verktyg som används för vidareutveckling av bolagen  
och av medarbetarna.  

Kompetensutveckling  

 
Green Landscaping Group eftersträvar att vara en 
attraktiv arbetsplats för våra potentiella och existerande 
medarbetare med intressanta arbetsuppgifter, kompetenta 
ledare, korta beslutsvägar samt möjlighet till inflytande och 
utvecklingsmöjligheter. 

Ett internt kompetensutvecklingsprogram, Green Academy, 
startade 2016 som ett steg för ökad kompetensutveckling 
bland medarbetarna där utbildning utförs tillsammans med 
lämplig tredjepartsleverantör. I dialog med medarbetarna 
identifieras kompetensområden som sedan blir en del av 
utbildningsprogrammen. All utbildning i Green Academy 
utvärderas och dokumenteras i CV- och kompetensdatabaser. 
Certifieringar lagras digitalt för att sedan delges potentiella 
kunder i samband med anbudsprocesser. 

Under 2020 har följande utbildningsinsatser gjorts inom  
ramen för Green Academy: 

• Ledarskapsprogram för Lagbasar och Produktionschefer 
har avslutats med över 230 deltagare. Uppföljning 
av resultatet har genomförts och de som uppnått 
målsättningen har diplomerats.  

• Första omgången av Mentorskapsprogrammet för 
talanger i organisationen har avslutats med 10 deltagare 
varav 5 kvinnor och 5 män.  

• Pilot för kompetensvalidering av yrkesarbetare 
uppstartad i samverkan med Trädgårdsnäringens 
Centrala Yrkeskommitté - TCYK. Vilket kan vara ett  
kompetenskrav i upphandlingar. 

• Executive-programmet med 30 deltagare har slutförts  
för region Syd och Väst. För Norr, Mitt och Öst slutförs 
programmet under våren 2021.

• Implementering av kompetensdatabasen Atlas har 
genomförts i flera dotterbolag i koncernen.

 

Kompetensutveckling i kombination med  
social integration 
 
Green Landscaping Group har utvecklat ett eget integrations-
program, Green Steps, där vi tillsammans med kunder och 
myndigheter hjälper nyanlända och långtidsarbetslösa in på 
arbetsmarknaden. Vi erbjuder en kombination av utbildning 
och arbetserfarenhet under programmets 24 månader. 
Initiativet syftar till att skapa ett inkluderande samhälle 
och bidrar till bolagets långsiktiga kompetensförsörjning. 
Kandidaterna till programmet väljs ut med hjälp av metoder 
där kartläggning av individuella intressen är en central 
del. Även andra kompetenser granskas, bland annat 
svenska språkkunskaper och motivation. Programmet i 
sin helhet baseras på OCN-metoden, som är en erkänd 
valideringsmotor för att kvalitetssäkra kunskap och används 
allt oftare inom utemiljöbranschen. 

Under 2020 har följande resultat uppnåtts inom ramen för 
Green Steps: 

• Green Steps programmet omfattar idag tjugofem 
deltagare.  

• Av de tre deltagarna som slutfört programmet under 
2020 har samtliga erhållit anställning.  

• Region Väst har under året tagit fram ett 
utbildningsprogram för deltagarna i samarbete med 
Göteborgs Stad och Västgötaregionen. Utbildningen 
startar januari 2021 med målsättningen att under året 
validera femton Green Steps deltagare till kompetensnivå 
Yrkesbevis 1 eller Bas.  

• Under hösten har samarbete inletts med Arbetsmarknad 
och Vuxenutbildning Göteborgs stad, vilket resulterat 
i ytterligare åtta deltagare i Green Steps programmet i 
Göteborg. 

En säker arbetsmiljö och friska medarbetare 

Green Landscaping Groups verksamhet omfattas av lagar 
och regler avseende säkerhet och arbetsmiljö. För att 
förebygga olyckor på arbetsplatserna mäter vi olycksstatistik 
och arbetar kontinuerligt med personalutbildning för att 
säkerställa att lämplig skyddsutrustning alltid används. 
Genom vårt utbildningsinitiativ Green Academy identifierar 
vi de kompetensområden som våra medarbetare önskar att 
utveckla inom ramen för arbetsmiljörisker. 
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Genom tillbud- och avvikelsehantering identifierar vi 
grundorsaker och åtgärdar felen vid källan, stärker kvaliteten 
i vårt arbete samt förebygger risker och återkommande 
problem.  

För att bibehålla välmående medarbetare och för att minska 
sjukfrånvaron arbetar vi aktivt med preventiva åtgärder. Vår 
ambition är att säkerställa att långtidssjuka och medarbetare 
med upprepad korttidsfrånvaro erbjuds möjligheter till 
rehabilitering och screening. Vi har anpassat vår befintliga 
metod efter UN Guiding Principles Reporting Framework. Med 
hjälp av detta nya ramverk kan vi uppgradera vår metod och 
säkerställa att vi har identifierat de viktigaste riskerna med 
allvarligast effekter och att vi hanterar dessa risker. 

Jämställdhet och mångfald  

Alla medarbetare behandlas likvärdigt och vi har en HR-
policy som alla anställda tar del av. Vi värdesätter och 
uppmuntrar mångfald i organisationen på ett sätt som 
avspeglar mångfalden på vår marknad. Alla bedöms utifrån 
sin kompetens, såväl jobbsökande som anställda. Inga 
former av diskriminering eller trakasserier tolereras, och 
motverkas proaktivt. Green Landscaping Group ska erbjuda 
en arbetsplats där alla medarbetare möter varandra med 
respekt. Detta främjar alla medarbetares hälsa, arbetsglädje 
och möjligheter till utveckling.  

Green Landscaping Groups övertygelse är att en arbetsplats 
med mångfald, där det inte förekommer diskriminering eller 
trakasserier, skapar en bra och utvecklande arbetsmiljö 
där medarbetarnas kompetens tas tillvara och utvecklas 
och företagets kunderbjudande och lönsamhet förbättras. 
Syftet är att alla, oavsett olikheter, ska ha samma 
möjligheter gällande anställning, arbetsförhållanden och 
utvecklingsmöjligheter.  

FN:s principer för mänskliga rättigheter 

Vi har åtagit oss att följa de internationella standarderna i FN:s 
vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter 
samt ILO:s deklaration om grundläggande principer och 
rättigheter i arbetslivet.  Respekten för mänskliga rättigheter 
ska genomsyra hela verksamheten. Det är också ett 
grundläggande åtagande som vi gör gentemot våra kunder. 
I hela värdekedjan, med leverantörer och verksamheter, finns 
det riskområden där brott mot de mänskliga rättigheterna 
skulle ha en negativ påverkan på verksamheten. Till exempel, 
om en leverantör överträder våra standarder för mänskliga 
rättigheter, skulle det inte bara kunna påverka vårt anseende 
negativt utan också påverka vår dagliga produktionskapacitet 
när vi slutar använda den leverantören.  

I vår Uppförandekod framgår att samtliga medarbetare ska 
respektera FN:s deklaration för mänskliga rättigheter och 
följa internationella överenskommelser angående barnarbete. 
Vidare får ingen anställd diskrimineras på grund av ålder, kön, 
religion, sexuell läggning, politisk åsikt, etnisk tillhörighet eller 
medlemskap i fackförening. Alla medarbetare uppmanas att 
anmäla överträdelser av gällande lagar och regler eller av vår 
Uppförandekod. Rent operativt fastslår vår Uppförandekod 
och policyer de standarder som vår verksamhet, våra 
anställda och leverantörer gemensamt arbetar i enlighet med i 
syfte att leverera enligt vårt åtagande att respektera mänskliga 
rättigheter. Detta är verkställande direktörens och styrelsens 
övergripande ansvar. 

Riskinventering 

Green Landscaping Group har identifierat följande risker 
relaterade till fokusområdet ”säker, inkluderande och 
engagerande arbetsplats”: 

• Det finns risk för att våra medarbetare, underleverantörer 
eller andra tredje parter brister i efterlevnaden av 
säkerhetsföreskrifter, hälso- och miljöstandarder eller 
brister på andra sätt. Vid utförande av våra tjänster kan 
detta orsaka personskador och i värsta fall dödsfall.  

• Det förekommer risker för att mänskliga rättigheter inte 
uppfylls inom vår dagliga verksamhet. Det kan härröra till 
felaktiga eller misslyckade interna processer kring sociala 
åtaganden, mänskliga fel, legala risker och korruption.



För att motverka korruption har Green Landscaping Group rutiner för att säkerställa att 
underleverantörer följer lagar och regler. För de egna medarbetarna gäller också bolagets 
uppförandekod som tydligt förbjuder och tar avstånd från otillåtna förmåner och mutor.  
 

En stabil finansiell ställning uppnår Green Landscaping Group genom den av styrelsen 
antagna strategin, som ska göra det möjligt att årligen uppnå en omsättningstillväxt om 
10 procent, en lönsamhet mätt som EBITA-marginal om 8 procent, samt en nettoskuld 
som maximalt överstiger EBITDA 2,5 gånger. 

RESULTATINDIKATORER

KPI 2019 2020 Enhet Kommentar

Konstaterade fall av korruption 0 0 Antal 
Det som kontrolleras idag är den svenska 
leverantörsbasen.

Antal UE som ej uppfyller kriteriet för 
godkänt efter kontroll av F-skatt/ rating 

5 7 Antal 
Konstaterade fall rapporteras till enhet som 
ansvarar för att få korrigerande åtgärd ska 
genomföras, alternativt ska samarbetet avslutas.

Underentreprenörerna som kontrollerats 
avseende UC/ F-skattsedel/ID06  

223 357 Antal Svenska leverantörsbasen.

Leverantörer som undertecknat 
uppförandekod eller likvärdigt  

198 219 Antal Svenska leverantörsbasen.

Antal whistle-blower-ärenden  1 1 Antal Ärende åtgärdat utan signifikant påverkan.

Nöjd kund index NPS  27 27 NPS
Siffran baseras på de bolag inom gruppen som 
genomfört kundundersökning.

Omsättning  2 134,7 1 992,6 Msek 
Omsättningstillväxten påverkades positivt av 
förvärven men negativt av den milda vintern i 
framför allt Q1 2020. 

EBITA-marginal 4,7 4,5 % 

Marginalen har påverkats positivt av realiserade 
synergier, och bidrag från under året förvärvade 
bolag. Den milda vintern och covid-19 har 
påverkat omsättning och resultat negativt.  

Nettoskuldsättning 3,3 2,8 Gånger

Skuldsättningen bedöms som tillfredsställande 
med tanke på den förväntade utvecklingen 
framåt då skuldsättningen allt annat lika minskar 
som en följd av kassaflödet från verksamheten.

Fokusområde 3: Sunda affärsrelationer 
för stabil finansiell utveckling 

En förutsättning för en framgångsrik verksamhet är sunda relationer med kunder, leverantörer och 
andra affärspartners, liksom en stabil finansiell ställning som gör det möjligt att driva och utveckla 
en framgångsrik affärsverksamhet. För att uppnå detta prioriterar Green Landscaping Group två 
områden, härigenom bidrar bolaget också till FN:s hållbarhetsmål nummer 8: 
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Uppförandekod 

Syftet med uppförandekoden är att förmedla etiska 
värderingar och affärsmässiga principer till samtliga 
medarbetare, kunder, leverantörer, andra affärspartners och 
ägare samt att ge vägledning i det dagliga arbetet. Berörda 
områden är bland annat intressekonflikter, gåvor, mutor och 
representation. Uppförandekoden är fastställd av Green 
Landscaping Groups styrelse. Koncernens vd har delegerat 
ansvaret till respektive dotterbolags-vd att säkerställa att 
koden efterlevs. Samtliga medarbetare introduceras för 
Uppförandekoden och bekräftar skriftligen att de har läst 
igenom, förstått samt åtar sig att följa den. 

Uppförandekoden utgår från fem huvudområden:  

1. Följa alla tillämpliga lagar och förordningar och för 
företaget gällande kollektivavtal.   

2. Hålla fast vid hög etik genom att respektera 
rättigheter och värdigheten hos de människor och 
samarbetspartners som vi har att göra med och ej 
mottaga, erbjuda eller överräcka illegala förmåner eller 
gåvor.   

3. Inte på något sätt konkurrera med företagets 
affärsverksamhet och helt undvika intressekonflikter som 
kan skada koncernen.   

4. Hålla företagets affärs-, finans- och tekniska uppgifter 
och data såväl som interna affärsdokument strikt 
konfidentiella och inte missbruka företagets eller andra 
företags materiella eller immateriella tillgångar.  

5. Aktivt medverka till att uppfylla Green Landscaping 
Groups förhållningsregler. 

Green Landscaping Groups uppförandekoden finns tillgänglig 
för alla att ta del av på bolagets webbplats, https://www.
greenlandscapinggroup.se/wp-content/uploads/A12.-
Uppforandekod.pdf  

Åtgärder för att motverka korruption 

Green Landscaping Groups storlek medför att vi kan ställa 
krav för att säkerställa ett hållbart arbete i flera led. Vidare 
eftersträvar vi att minska antalet leverantörer för att säkerställa 
integritet och hållbarhet genom hela leverantörskedjan.  

För Green Landscaping Group är antikorruptionsarbetet 
ett strategiskt hållbarhetsmål och vi bedriver ett 
aktivt antikorruptionsarbete såväl internt som externt. 
Vår Uppförandekod inkluderar frågor relaterade till 
intressekonflikter, gåvor och representation, miljö 
och arbetsmiljö samt relationer till leverantörer och 
underleverantörer. Vi har rutiner för att bedöma och godkänna 
våra leverantörer. Syftet är att säkerställa att våra leverantörer 
lever upp till bindande krav och att vi har kontroll på vår 
leverantörsbas. Rutinen bygger på att vi kontrollerar:  

1. Leverantörens finansiella förmåga (rating) och innehav av 
F-skattsedel.   

2. Leverantörens innehav av ID06, vilket innebär 
legitimationsplikt och närvaroredovisning i syfte att 
försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet  

3. Leverantören ska bekräfta till Green Landscaping Group 
att de följer tillämplig lagstiftning, våra inköpsvillkor och 
vår uppförandekod. 

Vi arbetar med målsättningen att samtliga leverantörer till 
Green Landscaping Group ska ta del av vår Uppförandekod 
och vår hållbarhetspolicy. 

Visselblåsarfunktion

Green Landscaping Group har en rutin för 
visselblåsarfunktionen som gör det möjligt för medarbetare 
kan anmäla misstanke om missförhållanden inom bolaget. 
En uttalad målsättning är att alla medarbetare ska bli väl 
behandlade samt känna sig trygga och säkra. 

42 Årsredovisning 2020  |  HÅLLBARHETSRAPPORT Green Landscaping Group AB (publ)



Rutinen är en del av Green Landscaping Groups 
förebyggande arbete mot korruption, oegentligheter och 
missförhållanden. Anmälan sker till styrelseordförande  
Per Sjöstrand som oberoende. Under 2020 anmäldes ett 
ärende via visselblåsarrutinen.

Tredjepartscertifierat ledningssystem inom 
kvalitet, miljö och arbetsmiljö  

Green Landscaping Groups ledningssystem är certifierat 
av tredje part. Ledningssystemet omfattar delarna miljö 
enligt ISO 14001:2015, kvalitet enligt ISO-9001:2015 och 
arbetsmiljö enligt OHSAS 18001:2007. Standarderna och vårt 
ledningssystem ställer krav på att vi som företag och våra 
anställda följer gällande lagstiftning och andra regler. Det 
kan vara nationella lagar, myndighetsföreskrifter, kommunala 
förordningar och branschföreskrifter m.m. Vi gör detta genom 
att:  

• Vi följer förändringar i relevanta lagstiftningen, regler och 
föreskrifter.   

• Vi ändrar våra rutiner och riktlinjer utifrån förändringar i 
lagstiftning, regler och föreskrifter.   

• Vi ser till att vår personal är informerad om gällande 
lagstiftning, regler och föreskrifter.  

Inköp 

Green Landscaping Group samarbetar med noga utvalda 
leverantörer av både varor och tjänster och eftersträvar 
långsiktighet i våra affärsrelationer. De underentreprenörer 
vi anlitar representerar oss i sitt utförande och där finns 
risker utifrån kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöperspektiv. Vi har 
därför ett ackrediteringssystem för underentreprenörer för 
att säkerställa efterlevnad av krav kring dessa områden. Alla 
centralt upphandlade leverantörer och underentreprenörer ska 
också ha accepterat vår ”Uppförandekod för leverantörer och 
underentreprenörer” 

Nöjda kunder 

God service är viktigt för oss. När vi som företag vill växa 
och utveckla våra affärer är vi beroende av att våra kunder 
är nöjda. Vi riskerar annars tröga processer, överklaganden 
och negativ publicitet. Det är också vårt ansvar att medverka 
till socialt hållbara och inkluderande samhällen. För att möta 
våra kunder använder vi oss av såväl digitala som fysiska 
möten. Resultatet från kundundersökningen tas omhand och 
förbättringar arbetas in i våra processer och planer i syfte att 
säkerställa att vi ökar kundnyttan. 

Stabil finansiell utveckling 

En stor del av vårt hållbarhetsarbetet är att ta ansvarsfulla 
ekonomiska beslut. Det är av stor vikt för våra kunder 
att Green Landscaping Group har en uthållig och stabil 
verksamhet samt en god kreditvärdighet. Sedan 2017 
fokuserar Green Landscaping Group på lönsam tillväxt som 
dels bygger på organisk tillväxt men även tillväxt genom 
förvärv. Green Landscaping Group arbetar för att upprätthålla 
en stabil kreditvärdighet motsvarande minst betyget ”A” enligt 
Soliditets skala. 

Riskinventering 

Green Landscaping Group har identifierat följande risker 
relaterade till fokusområdet ”sunda affärsrelationer för stabil 
finansiell utveckling”: 

• Korruptionsrisker uppstår främst i kontaktytan mot 
leverantörsledet eftersom samarbetet med leverantörer 
på tjänstesidan ofta är relationsbaserat. Denna risk berör 
samtliga köpande delar av bolagets organisation, från 
inköpsansvarig ner till enskild yrkesarbetare.   

• Green Landscaping Group anlitar underentreprenör som 
komplement till vår egen personal. Det finns en risk att 
underentreprenörer misslyckas med att följa lagar och 
regler som är tillämpliga för vår verksamhet, exempelvis 
inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 
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Green Academy
Kompetensutveckling 

Utfall 2020 

Ledarskapsprogram för Lagbasar och 
Produktionschefer har avslutats med 
över 230 deltagare. Uppföljning av 
resultatet har genomförts och de som 
uppnått målsättningen har diplomerats.  

Första omgången av 
Mentorskapsprogrammet för talanger 
i organisationen har avslutats med 10 
deltagare varav 5 kvinnor och 5 män. 
Mentorer har engagerats från näringsliv 
och offentlig förvaltning. Resultatet på 
individnivå har varit uppskattat. Nästa 
omgång beräknas starta hösten 2021  

Pilot för kompetensvalidering av 
yrkesarbetare uppstartad i samverkan 
med Trädgårdsnäringens Centrala 
Yrkes Kommitté - TCYK. Detta 
blir en grund för kompetenskrav i 
upphandlingar. 

Executive-programmet med 30 
deltagare har slutförts  för region 
Syd och Väst. För Norr, Mitt och Öst 
slutförs programmet under våren 2021. 
Programmet har omfattat områden 
som affärsmannaskap, strategi och 
affärsekonomi för personal i ledande 
befattning.  

Implementering av 
kompetensdatabasen Atlas har 
genomförts i flera dotterbolag i 
koncernen. Databasen underlättar 
anbudsprocessen vid olika typer av 
kompetenskrav. 

Under året har Göteborg 
stad, Västgötaregionen och 
Green Landscaping kommit 
till en överenskommelse om 
kompetensutveckling av deltagarna 
i Green Steps. Utbildning bedrivs en 
dag i veckan med start i januari 2021. 

Green Landscaping vill vara en inkluderande arbetsgivare 
och det självklara valet i branschen. Vi vill locka till oss, 
behålla och skapa möjligheter till personlig utveckling för 
våra medarbetare. Vi arbetar ständigt med att säkerställa 
att våra medarbetare har rätt kompetens för bolagets egna 
processer och samtidigt uppfylla lagkrav, vilket är centralt 
vid större offentliga upphandlingar.  

Green Academy har målsättningen att bedriva en aktiv 
kompetensutveckling som främjar lärande och stimulerar 
tillväxt för medarbetarna och företaget. I Green Academy 
programmet finns ett antal olika utbildningar som kan hjälpa 
våra medarbetare att bli starkare i sina respektive roller.  
När våra medarbetare växer kan också företaget utvecklas.
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Green Steps 
 

Kompetensutveckling 

Green Steps är ett initiativ av Green Landscaping Group 
för att påvisa att det går att skapa ett Vinn-Vinn förhållande 
med socialt ansvarstagande i samarbete med samhälle och 
individ. 

Arbetslösheten var år 2019 mer än 6 gånger högre för 
lågutbildade än för dem med minst 3 års eftergymnasial 
utbildning. Nästan var femte person med endast förgymnasial 
utbildning saknade jobb och det är framför allt gruppen 
utrikes födda som är lågutbildade. Av alla arbetslösa 15–74 
år med endast förgymnasial utbildning var drygt 70 procent 
utrikesfödda*. För utrikesfödda med endast förgymnasial 
utbildning var arbetslösheten (2020) 40,1%**. Detta är den 
primära målgruppen för Green Steps. 

För varje person som går från a-kassa till anställning sparar 
samhället 346.000kr/år**. För de som är i etableringsfas eller 
erhåller försörjningsstöd är samhällsvinsterna mycket högre. 
Räknar vi lågt med att det i snitt tar 8 (49,9% efter 8 år***) år 
till arbete för varje nyanländ med förgymnasial utbildning så 
kostar varje icke förvärvsarbetande 2,7mkr. 

Programmet inriktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa 
som saknar meriterande utbildnings- eller arbetserfarenhet. 
Efter en kort praktikperiod är anställningen i sin natur 
ett trainee-program som sträcker sig över 24 månader. 
Målsättningen är att göra deltagaren direkt anställningsbar 
med ett branschvaliderat kompetensbevis (Yrkesbevis 1) .

Programmet startade 2018 och har varit framgångsrikt. Det har skapat följande effekter:

Källor:  

*Arbetslöshetsrapporten 2020 (SCP, AKU) 

** Ekonomifakta (SCB) Arbetslöshet - utrikesfödda (2021) 

*** Ekonomifakta (SCB) Flyktinginvandringens förvärvsfrekvens (2018)

DELTAGAREN GREEN KOMMUN SAMHÄLLE

Får anställning med fast 

lön (visstid) med utbildad 

handledare som ger leder 

”lära-i- arbete”. 

Säkerställer resursbehovet  

av kompetenta medarbetare.  

Skatteintäkter Minskade kostnader.

Betald behovsstyrd extern och 

intern utbildning.  

Erhåller ekonomiskt samhällsstöd 

under utbildningsperioden. 

Minskat försörjningsstöd Minskat utanförskap. 

Validering av uppnådda 

kompetensnivåer som leder till 

yrkesbevis.  

Skapar upparbetade  

kanaler vid upphandlingar och 

påverkansmöjligheter  

vid utvärderingskriterier såsom 

kompetenskrav eller social hänsyn. 

Hållbarhet

För utlandsfödda en möjlighet 

att öva och utveckla svenska 

språket.

Ökad förståelse för mångkulturellt 

samhälle. 

Möjligheter att avancera 

inom företaget och inom 

arbetslivet i övrigt med verifierad 

kompetens. 

Goodwill och på sikt ökad 

konkurrenskraft
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Utfall 2020 

Green Steps programmet omfattar idag 25 deltagare.  

Av de tre deltagarna som slutfört programmet under 
2020 har samtliga erhållit anställning.  

Region Väst har varit mest aktivt under året 
med att skapa ett utbildningsprogram för 
deltagarna i samarbete med Göteborgs Stad och 
Västgötaregionen. Utbildningen startar januari 2021 
med målsättningen att under året validera 15 Green 
Steps deltagare till kompetensnivå Yrkesbevis 1  
eller Bas.  

Under hösten har samarbete inletts med 
Arbetsmarknad och Vuxenutbildning  Göteborgs Stad, 
vilket resulterat i ytterligare åtta deltagare i Green 
Steps programmet i Göteborg. 

Green Steps är ett initiativ av 

Green Landscaping Group för 

att påvisa att det går att skapa  

ett vinn-vinn förhållande  

med socialt ansvarstagande 

i samarbete med samhälle  

och individ. 
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landscaping group

Mäster Samuelsgatan 9
111 44 Stockholm

info@glgroup.se
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