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Koncerngruppen Green Landscaping är Sveriges ledande inom 
utemiljö och erbjuder ett komplett utbud av

 tjänster inom skötsel, finplanering och expertuppdrag. 

Bolaget verkar genom sju olika varumärken. 
Genom engagemang och samarbete utvecklar vi 

självständiga, konkurrenskraftiga företag med fokus 
på kundnytta, kvalitet och hållbarhet.
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INLEDNING
För att må bra behöver vi människor vistas i funktionella men också vackra, rogivande och trygga 
miljöer. Samtidigt som vi kämpar för att få livspusslet att gå ihop behöver vi även tid till reflektion och 
njutning och vi behöver känna oss säkra när vi går hem på kvällarna. Som utvecklare av utomhusmil-
jöer vill vi skapa säkra och rena miljöer som skänker välbehag till de boende i respektive område. Hur 
vi utformar utemiljöer påverkar även den upplevda känslan av trygghet i samhället.

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 Landscapings verk-
samhet kan bidra allra mest.

Vi ska bidra med ekonomiskt, socialt, miljö- och klimatmässigt hållbara investeringar och initiativ som 
skapar välmående samhällen och företagande. Vi på Green Landscaping tror att det är konkurrens-
kraftigt att ta ansvar för människor, miljö och hela vår verksamhet.

Vår utgångspunkt för hållbart företagande är att analysera och hantera möjligheter och risker inom 
för oss centrala hållbarhetsdimensioner. Vi mäter och målsätter resultatindikatorer inom området för 
hållbarhet. 

Vidare präglas Green Landscapings hållbarhetsarbete av ansvar, öppenhet, etiskt uppträdande och 
respekt för våra intressenter. Vi når en hållbar utveckling genom vårt arbete med ständiga förbättring-
ar, långsiktiga kundrelationer, kompetenta medarbetare och planering av vår verksamhet. 

Green Landscapings gemensamma värderingar återfinns i vår hållbarhetspolicy och i vår uppfö-
randekod. Dessa policydokument ger vägledning kring hur vi ska skapa värde, bidra till ett hållbart 
samhälle, förebygga risker i verksamheten och hantera oförutsedda händelser.

Syftet med denna rapport är att ge Green Landscapings intressenter nya perspektiv på hur vi som 
företag skapar värde för våra kunder, medarbetare och för de samhällen där vi verkar. 

Styrelsen och VD är ytterst ansvariga för hållbarhetsarbetet inom koncernen men har delegerat delar 
av ansvaret inom de olika dotterbolagen. 
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AFFÄRSIDÉ
Green Landscaping är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer med syfte att göra 
staden skönare och tryggare.

Green Landscapings verksamhet omfattar ett komplett utbud av utemiljötjänster, såsom grönyteskötsel, fin-
planering och markanläggning. Kunderna innefattar framförallt offentlig sektor och kommunala bostadsbolag. 
Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig 
hållbarhet och kvalitet.

AFFÄRSMODELL

ORGANISATION
Med 16 verksamheter i 5 regioner är vi verksamma i hela Sverige. På de orter där vi är verksamma har vi en 
stark lokal förankring och sätter stort värde på att förstå den enskilda kundens behov samtidigt som vi är effekti-
va och kan leverera ett brett sortiment av tjänster. 

Green Landscapings breda serviceerbjudande innebär att vi kan ta ett helhetsansvar för skötsel av anläggningar, 
parker och stadsområden och därmed öka kundnyttan och såväl slutanvändarens upplevelse i hela landet med 
fokus på storstadsregionerna.

Verksamheten är indelad i 5 regioner: 

• Syd, med säte i Malmö
• Väst, med säte i Göteborg
• Öst, med säte i Stockholm
• Mitt, med säte i Uppsala
• Nord, med säte i Umeå

Regionerna är i sin tur indelade i 16 produktionsenheter som ansvarar för verksamheten gentemot kunder och 
leverantörer. Vår decentraliserade struktur gör att vi kan jobba nära kunden, samtidigt som vi kan dra nytta av 
centrala specialistfunktioner för bland annat ekonomi, HR, inköp och IT.

VÅR VERKSAMHET
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HÅLLBARHETSPRINCIPER
Vi har definierat hur vi arbetar med hållbarhet i vår verksamhet enligt följande principer:

Som grund för arbetet ligger vår affärsidé och affärsmodell. Målgrupperna för vårt hållbarhetsarbete omfattar 
våra kunder, medarbetare nu och i framtiden, våra leverantörer, våra aktieägare och samhället där vi verkar.

I utvecklandet av vårt hållbarhetsarbete har tre principer identifierats som är grundläggande för Green 
Landscapings hållbara verksamhet. De är avgörande för företagets lönsamhet och ska fungera som riktlinjer för 
framtida hållbarhetsarbete. Dessa principer är att utveckla miljömässigt hållbara lösningar för vår verksamhet, 
vara en attraktiv arbetsgivare för våra potentiella och existerande medarbetare och ta ansvarsfulla och 
långsiktiga ekonomiska beslut. 

VÅRA INTRESSENTER
Som ett led i framtagande av rapporten, men också för att kunna bedriva ett framtida hållbarhetsarbete så har 
en kartläggning av våra viktigaste intressenter gjorts. Tillsammans med kartläggningen har även en dialogplan 
tagits fram.

De anställda är vår viktigaste resurs. Utan deras spetskompetens och erfarenhet kan företaget inte genomföra 
de tjänster vi erbjuder våra kunder. Vi strävar även efter att ha en öppen och frekvent dialog med våra kunder, 
det lokala samhället och myndigheter. Vi stöttar vårt lokala samhälle genom att samarbeta med relevanta orga-
nisationer och lokala myndigheter gällande frågor som är strategiskt viktiga för oss, eller där vi kan göra skillnad 
för vår omgivning. 

HÅLLBARHET



GREEN LANDSCAPING HOLDING AB (PUBL) | HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

7

Intressentgrupp Dialogplan

Medarbetare Årlig medarbetarundersökning, arbetsplatsträffar, medarbetar- och uppföljningssamtal.

Kunder Återkommande kundmöten och årlig kundnöjdhetsundersökning via frågeformulär.

Underentreprenörer Återkommande kontakt, planerings- och samordningsmöten i gemensamma uppdrag.

Aktieägare Delårsrapporter och årsstämma.

Myndigheter Kontakt och vid behov möten i aktuella frågor

Utöver dessa intressentgrupper har vi identifierat leverantörer, branschspecifika organisationer, finansiärer, media 
och universitet och högskolor som intressenter. Under året har vi arbetat med en dialogplan som ett vägledande 
verktyg i vår framtida intressentkontakt. 

FN:S 17 GLOBALA MÅL
De Globala Målen antogs av världens stats-och regeringschefer vid FN:s toppmöte 2015, och är en agenda 
för en fredlig och hållbar utveckling som sträcker sig fram till år 20301. I begreppet hållbar utveckling integreras 
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Alla har ett lika stort ansvar för den globala utvecklingen, från indi-
vidnivå till global nivå. För att dessa mål ska kunna uppfyllas så måste alla medlemsländer agera och samarbeta 
med näringslivet. 

Alla 17 mål är lika viktiga, men i ett inledande stadie har vi valt att adressera två av dem, se nedan. Mål nr 8 åter-
finns under ”Socialt ansvar” och Mål nr 11 under ”Attraktiva boendemiljöer”. Med detta strävar vi efter att kunna 
ge vårt bidrag till att världen ska kunna uppfylla dessa mål på ett framgångsrikt sätt, genom att ansvara för de 
områden där vi kan göra störst skillnad.

1) http://www.globalamalen.se/ 
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KVALITETSLEDNINGSSYSTEM
Kvalitetssäkring och ständig förbättring är en naturlig del av vår verksamhet. Fem av våra dotterbolag 
är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015

Jacksons Trädvård AB 
Green Landscaping AB 
Svensk Jordelit AB 
Svensk Markservice AB
GML Sport AB 

MILJÖLEDNINGSSYSTEM 
Fem av våra dotterbolag är certifierade mot ISO 
14001:2015 vilket innebär att vi tar en ansvarsfull ställning 
i miljöfrågor, har kontroll över vår miljöpåverkan, utbildar 
våra medarbetare i miljöfrågor och kontrollerar att arbetet 
bedrivs enligt upprättade processer och rutiner.
  
Jacksons Trädvård AB 
Green Landscaping AB 
Svensk Jordelit AB 
Svensk Markservice AB
GML Sport AB

ARBETSMILJÖLEDNINGSSYSTEM
Två av våra dotterbolag är ISO-certifierade inom Arbets-
miljö (OHSAS 18001). Vi kommer under året att gå över till 
ISO 45001 och integrera fler dotterbolag i samma led-
ningssystem.

Jacksons Trädvård AB
Svensk Markservice AB

MÅL MED VÅR HÅLLBARHETSPOLICY
Policyn är ett verktyg för att fullgöra affärsidén med samt-
liga delar av verksamheten. Med hållbarhetspolicyn som 
utgångspunkt har vi ett taktiskt verktyg för att långsiktigt 
arbeta hållbart för att ta ansvar och bidra i samhället. 
Samhället förändras och i linje med FN:s agenda 2030 
måste företaget anpassa sig och där fyller denna policy en 
vägledande roll. Ett steg i att få hållbarhetspolicyn förank-
rad i organisationen är att utbilda samtlig personal.

Green Landscapings hållbarhetspolicy innebär att vi arbe-
tar utifrån perspektivet att ekonomisk, social och miljömäs-
sig hållbarhet är tätt sammankopplade och inte ska rymma 
intressekonflikter. Varken sociala eller miljömässiga aspek-
ter kan eller bör särkopplas från ekonomiska aspekter. 
Snarare ska samhällsnytta och miljö istället integreras i de 
ekonomiska kalkylerna.

LEDNINGSSYSTEM OCH POLICYS 
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POLICYS OCH RIKTLINJER
Nedan ges en sammanställning av de policys och styrande dokument vi följer som rör anställda. De ingår i intro-
duktionen för nyanställd personal och finns tillgängliga på vårt intranät.

• Insiderpolicy
• Kommunikationspolicy
• Hållbarhetspolicy
• Inköpspolicy
• HR-policy
• Policy för IT och informationssäkerhet
• Riktlinje för riskhantering och internkontroll
• Uppförandekod

UPPFÖRANDEKODENS TILLÄMPNING UNDER ÅRET
Alla anställda har informerats om innebörden av uppförandekoden och signerat den. Under året har uppfö-
randekoden uppdaterats och publicerats på företagets intranät och den 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 samarbets-

partners 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 kon-

fidentiella och inte missbruka företagets eller andra företags materiella eller immateriella tillgångar. 
5. Aktivt medverka till att uppfylla Green Landscapings förhållningsregler. 



GREEN LANDSCAPING HOLDING AB | HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

10

Green Landscapings verksamhet och karaktär påverkar många olika intressenter som kan ha många specifika 
och skilda intressen. Det är inte meningsfullt att ge varje fråga samma vikt, varför vi har en formell process för att 
identifiera de mest väsentliga frågorna.

Alla hållbarhetsfrågor av betydelse registreras och viktas. Iakttagelserna används för att fastställa risker och möj-
ligheter avseende vårt anseende, vår verksamhet och ekonomi. Resultaten visas i väsentlighetsmatrisen nedan 
– baserad på en viktning mellan centrala frågor för intressenter och potentiell affärspåverkan.

För att kunna efterleva våra hållbarhetsprinciper; att utveckla miljömässigt hållbara lösningar, vara en attraktiv 
arbetsgivare och ta ansvarsfulla ekonomiska beslut, har vi behövt identifiera våra väsentliga hållbarhetsrisker. 
Detta för att kunna kartlägga, prioritera och hantera de fokusområden som är av hög väsentlighet för oss och 
våra intressenter. Vi har därför i denna rapport valt att fokusera på områden i den övre högra kvartilen.

VÄSENTLIGHETSANALYS OCH RISKER 

1 Nöjda kunder

2 Ansvarsfulla inköp och upphandlingar - hållbar leverantörskedja

3 Attraktiva boendemiljöer inklusive ansvarsfulla anläggningar

4 Attraktiv arbetsgivare - rätt kompetens

5 Hantering av miljöfarliga produkter, t.ex. kemikalier

6 Strategi för hållbara entreprenader - hållbar skötsel och anläggning

7 Antikorruption och mutor

8 Uppföljning av lagar och regler

9 Mänskliga rättigheter (kollektivavtal, minderåriga)

10 Materialanvändning (avfall, återvinning)

11 Socialt ansvar

12 Stabil ekonomi, kreditvärdighet

13 Kundkontakt - agerande och affärsetik

14 Strategier och investeringar

15 Mångfald

16 Kommunicera hållbarhet till intressenter

17 Digital Säkerhet
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Nedan beskriver vi de områden som vi har valt att fokusera på utifrån väsentlighetsanalysen:

1 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 kundunder-

sökningen tas omhand och förbättringar arbetas in i våra processer och planer i syfte att säkerställa att vi ökar 
kundnyttan. Alla åtgärder som för oss närmare våra kunder innebär samtidigt att vi exponerar oss för nya risker 
om vi inte förstår vikten av att lyssna, återkoppla och följa upp. Detta får inte vara personberoende, utan måste 
fungera mer systematiskt än vad vi ser att det gör i dag.

Nyckeltal 2018 2017 2016 2015

Kundnöjdhet
Net Promoter Score (NPS)

34 24 3 13

NPS sträcker sig från skala  -100 till +100

Styrning

• Kvalitetsledningssystem, ISO 9001
• Uppförandekod
• Hållbarhetspolicy

2   Ansvarsfulla inköp och upphandlingar - hållbar leverantörskedja
Green Landscaping samarbetar med noga utvalda leverantörer av både varor och tjänster och eftersträvar 
långsiktighet i våra affärsrelationer. De underentreprenörer vi anlitar representerar självklart oss i sitt utföran-

de och där ser vi en risk, både ur kvalitet, miljö och arbetsmiljöperspektiv. Vi har därför ett ackrediteringssystem 
för underentreprenörer för att säkerställa efterlevnad av krav kring dessa områden samt kommersiella villkor.

Vi strävar efter att alla leverantörer och underentreprenörer ska ha skrivit under på vår ”Uppförandekod för 
leverantörer och underentreprenörer” till år 2020. Green Landscaping mäter och följer upp avtalslojaliteten till 
sina avtalsleverantörer och underentreprenörer. Detta är ett mått på andelen köp från leverantörer och underen-
treprenörer som godkänt Green Landscaping krav kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt kommersiella villkor.

Nyckeltal 2018 2017 2016 2015

Avtalslojalitet 72% 70% 60% 55%

Styrning

• Kvalitetsledningssystem, ISO 9001
• Uppförandekod
• Inköpspolicy
• Uppförandekod för leverantörer och underentreprenörer
• Avtalspolicy leverantörer och underentreprenörer
• Avtalspolicy hyresavtal lokaler

3 Attraktiva boendemiljöer inklusive ansvarsfulla anläggningar
Green Landscaping arbetar för att göra hållbar grönyteskötsel och anläggning till en tjänstepaketering som 
ska komma till nytta för befintliga och nya kunder. Green Landscaping vill tillsammans med sina kunder 

skapa lärande, läkande och trivsamma utemiljöer. Genom samarbetet ges kunderna möjlighet att utveckla sitt 
eget hållbarhetsarbete och öka värdet eller attraktiviteten för sitt fastighetsbestånd eller öka nyttan av de inves-
teringar som görs i utemiljön.

Green Landscaping ser nyttan av goda kundreferenser vilka stärker varumärket och ger ökade möjligheter 
att vinna fler uppdrag. Det finns en tydlig koppling till ökat socialt värde i arbetet med att förädla boendeområ-
den, parker och rekreationsområden. Boende och brukare får en mer hållbar omgivning där hälsa och sociala 
aspekter förbättras.
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4 Attraktiv arbetsgivare - rätt kompetens
I utvecklandet av vårt hållbarhetsarbete har tre principer identifierats som är grundläggande för Green 
Landscapings hållbara verksamhet. En av dessa är att vara en attraktiv arbetsgivare för våra potentiella och 

existerande medarbetare.
För att fortsätta vara framgångsrikt är Green Landscaping beroende av att attrahera och behålla motivera-

de medarbetare med rätt kompetens, så att vi kan bibehålla den kvalitet som krävs för att maximera kundnyt-
tan. Under 2016 startades Green Academy som ett steg för ökad kompetensutveckling bland medarbetare där 
utbildning utförs tillsammans med lämplig tredjepartsleverantör. Vi har löpande diskussioner med medarbetarna 
för att identifiera kompetensområden som de önskar utveckla. 

Vi arbetar också med att säkerställa att våra medarbetare har rätt kompetens för bolagets egna processer 
och samtidigt uppfyller lagkrav, vilket är centralt vid större offentliga upphandlingsprocesser då det krävs do-
kumenterad och korrekt kunskap bland medarbetarna. All utbildning i Green Academy utvärderas och doku-
menteras i CV- och kompetensdatabaser. Certifieringar lagras digitalt för att sedan delges potentiella kunder i 
samband med bolagets anbudsprocesser.

Nyckeltal 2018 2017 2016 2015

Medarbetarnöjdhet
Net Promoter Score (ENPS)

-4 -34 -16 -38

NPS sträcker sig från skala  -100 till +100

Styrning

• Arbetsmiljöledningssystem, OHSAS 18001
• Uppförandekod
• Hållbarhetspolicy
• HR-policy

5 Miljö och klimat
Den andra av våra tre principer i hållbarhetsarbetet är att Utveckla miljömässigt hållbara 
lösningar.  
Green Landscapings verksamhet bidrar till en differentierad stadsbild, att bevara naturliga miljöer och den 

biologiska mångfalden. Vi bidrar till naturupplevelser för stadsbor, minskar den skadliga effekten av luftförore-
ningar och skapar sociala mötesplatser. Genom att plantera växter, som exempelvis träd, buskar och sedum 
arbetar vi med att kompensera för våra utsläpp som uppstår. Det långsiktiga målet är att vara ett klimatneutralt 
företag, vilket även är ett krav från våra nyckelkunder.

För Green Landscaping är hantering av miljörisker en ständigt pågående process. För att förstå och aktivt 
arbeta med vår klimatpåverkan genomför vi årligen en energikartläggning för att få en klar bild över vilka delar 
som vi ska adressera för att minska våra utsläpp. Vidare hanterar vi avfall och kemikalier på ett systematiskt, 
säkert och miljövänligt sätt, baserat på lagliga krav.

Vår riskbedömning har identifierat hur 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 som-
martid men den högre temperaturen leder också till minskade intäkter och insatser vintertid när nederbörden 
inte faller som snö. Då klimatförändringarna kan ha en direkt inverkan på vår verksamhet tar vi vårt ansvar för att 
minska utsläppen av växthusgaser.

Det förekommer även risker avseende bristande implementering och/eller efterlevnad av externa lagkrav, 
policys och riktlinjer kopplade till vårt miljöarbete. Vi har därför tillsatt en hållbarhetsgrupp som ska fungera som 
stöd för verksamheten vad det gäller miljöfrågor och hållbarhet. Hållbarhetsgruppen utbildar internt avseende 
externa och interna krav kring miljöarbete.

Vi skall medverka i utvecklingen av ett kretsloppsanpassat samhälle. Detta innebär att vi:
• Följer relevant lagstiftning och andra krav 
• Har dokumenterat miljömål och miljökrav
• Ser till att vårt arbetssätt kontinuerligt förebygger föroreningar, reducerar utsläpp eller annan skada på miljön 
• Ständigt förbättrar vårt miljöåtagande enligt vår miljöprocess
• Ställer miljökrav vid inköp av varor och tjänster

Miljöaspekter
Genom att utgå från flödet av material, resurser och energi i vår verksamhet upprättas och underhålls ett miljö-
aspektregister. Utifrån bedömningen av miljöaspekter samt krav från våra intressenter och ekonomiska aspekter 
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görs en affärsmässig prioritering. Prioriteringen ligger till grund för utformning av förbättringsmål inom miljöarbe-
te. 

Utsläpp av växthusgaser
Transporter utgör vår mest betydande miljöaspekt och att få kontroll över bränsleförbrukningen har stått i fokus i 
det strukturerade arbetet för att minska klimatpåverkan de senaste åren.

Ett hållbart synsätt på miljö, ekonomi och samhället ger goda resultat. Rent praktiskt visar det sig exempelvis i 
att Green Landscaping har samlat all administration av fordonen i en intern bil pool. Företaget kan därmed arbe-
ta aktivt med att alltid avyttra äldre bilar först och flytta yngre bilar inom verksamheten när behovet av bilar mins-
kar respektive ökar i olika delar av organisationen. Vi fokuserar därmed på att stegvis föryngra vår fordons- och 
maskinpark. Detta leder till en högre andel bränslesnåla fordon och maskiner, vilket ger en förbättrad lönsamhet 
genom en besparing på kostnadssidan samtidigt som vi uppnår lägre miljö och samhällsbelastning.

Övriga insatser som gjorts för att minska utsläppen av växthusgaser under de senaste åren är bl.a.

• Ökad användning av eldrivna fordon för kortare transporter
• Ökad användning av eldrivna arbetsredskap
• Implementerat arbetssätt för ruttplanering som ger kortare körsträcka, mindre bränsleförbrukning, kostnads-

besparingar och lägre klimatpåverkan.

Hantering av miljöfarliga produkter
Green Landscaping har rutiner i sitt ledningssystem för lagring, användning och avfall för farliga produkter, bl.a. 
kemikalier. Hantering av kemiska produkter följs upp löpande och säkerhets- och produktinformation för kemis-
ka produkter finns i en mobilapplikation för enkel tillgång även på fältet. Vi arbetar ständigt för att minska risker-
na med använda kemikalier där vi bl.a. byter ut produkter mot mindre farliga och har strikta regler och dokumen-
tationskrav för användning av bekämpningsmedel. 

Energianvändning
Som ett stort företag omfattas Green Landscaping av ”Lagen om energikartläggning i stora företag”. Arbete 
med kartläggningen tar relativt lång tid då energi för uppvärmning och belysning m.m. ingår i merparten av hy-
resavtalen utan separatmätning. De beräkningar som ändå kunnat göras visar att företagets största miljöpåver-
kan kommer från transporter och maskinarbeten där den främsta energikällan är fossila drivmedel. Det är därför 
inom detta område de flesta insatserna gjorts under de senaste åren och kommer att göras även framöver. 

Frågor om energianvändning är av stor vikt i de entreprenader vi driver och frågorna är viktiga för våra kunder. 
Vi har identifierat ett antal såväl ekonomiska som miljömässiga risker i vår hantering av energianvändningen. 
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Om vi inte blir ännu bättre på att informerar medarbetare, partners och kunder om hur vi värnar om vår miljö, till 
exempel genom att utbilda i miljö- och energifrågor, finns risken att vi omedvetet tär på den samma. Även om 
energiförbrukningen i kontor, garage, förråd och personalutrymmen innebär en mindre miljöpåverkan än verk-
samhetens maskin- och fordonsanvändning, så är det ändå en viktig faktor. Vi arbetar därför för att kartlägga, 
påverka och minska vår energiförbrukning så långt det är möjligt. 

Under året har vi gjort en samlad insats där vi har styrt om de avtal där vi har direktavtal med hyrsevärden till 
Miljöel och vi kommer vid tecknade av nya kontrakt att ställa krav på detsamma.

Nyckeltal 
Green Landscaping har som mål att kontinuerligt minska vår klimatpåverkan och på lång sikt bli klimatneutrala.

Nyckeltal 2018 2017 2016 2015

Växthusgasutsläpp (ton CO2/omsatt tkr) 0,00252) 0,00221) 0,0025 0,0027

Plantering av träd 760 1 438 575 735

1) Innefattar ej data för bolagen J E Mark och Jordelit.
2) Utsläpp av växthusgaser är hänförligt till Koncern exklusive förvärv som gjordes under 2018.

Vår miljömålsättning för 2018 har uppnåtts:

• Att minska maskinparkens medelålder med ett år

Styrning

• Miljöledningssystem, ISO 14001
• Hållbarhetspolicy
• Miljöprocess

6 Strategi för hållbara entreprenader – hållbar skötsel och anläggning
Varje uppdrag skall genomföras på ett sådant sätt att det är en rekommendation för ett nytt uppdrag. 
Uppfyllandet av dessa åtaganden, och därmed också vår vilja att fortsätta verka som ett konkurrenskraftigt 

och framgångsrikt företag, grundläggs genom våra resurser, vår organisation, våra arbetsinsatser och framförallt 
genom vår attityd till kvalitet samt vårt åtagande att ständigt förbättra vårt kvalitetssäkringssystem.

Alla våra åtaganden, allt vårt agerande och alla våra tjänster skall uppfattas som uttryck för kvalitet.
Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfredställelse. Vi skall eftersträva att kunderna alltid känner 

fullt förtroende för oss som uppdragstagare. Kunders krav och önskemål skall tillgodoses genom att våra åtag-
anden och arbeten uppfyller avtalade villkor.

Det befintliga ledningssystemet har under året uppgraderats och certifierats för att svara mot kraven i nya 
ISO 9001:2015 och 14001:2015. För att bättre svara mot ökade krav på metod, material, maskinval och miljö-
aspekter kommer kartläggningen av företagets stödprocesser färdigställas och lokala krav och förutsättningar 
ska få en mer framträdande plats i planeringen av alla nya projekt.

7 Antikorruption
Green Landscaping 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.
Gällande korruption sker vår största risk i kontaktytan mot leverantörsledet eftersom samarbetet med leve-

rantörer på tjänstesidan ofta är/blir relationsbaserad. Detta gäller samtliga köpande delar av organisationen, från 
Inköpsansvarig ner till enskild yrkesarbetare.

Green Landscapings storlek medför att vi kan ställa krav inom kvalitet, tillförlitlighet och pris på våra leve-
rantörer. Genom kravställning säkerställer vi 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 är antikorruptionsarbetet ett strategiskt hållbarhetsmål och vi ska bedriva ett aktivt 
antikorruptionsarbete såväl internt som externt. Vår Uppförandekod inkluderar frågor relaterade till intressekon-
flikter, 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.
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Rutinen bygger på att vi kontrollerar 

• Leverantörens finansiella förmåga (rating) och innehav av F-skatt via Creditsafe 
• Innehav av ID06 (legitimationsplikt och närvaroredovisning i syfte att försvåra svartarbete och ekonomisk 

brottslighet)
• Få sign-off från leverantören på att de följer lagstiftning i ämnet och dessutom Greens inköpsvillkor och 

hållbarhetsdokumentation
  

Green Landscapings uppförandekod, som är fastslagen av ledningen, omfattar samtliga anställda. Vi tar avstånd 
från användande av otillåtna förmåner som påverkar marknaden eller förtroendet för verksamheten och från alla 
former av korruption och mutor. Green Landscaping följer svensk lagstiftning och strävar efter transparens och 
etik för att uppfylla de förväntningar som finns från omvärlden. 

Nyckeltal 
Samtliga medarbetare introduceras för Uppförandekoden och bekräftar skriftligen att den anställde har läst ige-
nom, förstått samt åtagit sig principerna i vår Uppförandekod. Uppförandekoden är ett verktyg för att säkerställa 
att vi agerar etiskt korrekt gällande bl.a. mutor och korruption. Vårt agerande ska inte ha negativa konsekvenser 
för Green Landscaping.

Samtliga leverantörer hos Green Landscaping AB har tagit del av vår Uppförandekod och vår hållbarhetspolicy. 

Vi har under året inte haft några indikationer på korruption eller mutor.

Styrning

• Kvalitetsledning, ISO 9001
• Uppförandekod
• Uppförandekod för leverantörer och underentreprenörer
• Avtalspolicy leverantörer och underentreprenörer
• Inköpspolicy

8 Uppföljning av lagar och regler
Green Landscapings ledningssystem är certifierat av tredje part och revisioner har genomförts under året. 
Ledningssystemet omfattar delarna miljö enligt ISO 14001:2015, kvalitet enligt ISO-9001:2015 och arbets-

miljö 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.

För att leva upp till de krav som ställs i den nya lagstiftningen om datasäkerhet (GDPR) som gäller från maj 2018 
har vi kartlagt och registrerat hanteringen av personuppgiftsregister, mottagare av personuppgifter och de biträ-
den vi har genom externa tjänster och upphandlad verksamhet. 

9 Respekt för mänskliga rättigheter
Det förekommer risker kring mänskliga rättigheter inom vår dagliga verksamhet, såsom felaktiga eller miss-
lyckade interna processer kring sociala åtaganden, mänskliga fel, legala risker och korruption.
Vi säkerställer att vi bedriver en verksamhet som i alla aspekter respekterar mänskliga rättigheter och vi har 

åtagit oss att följa de internationella standarderna i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättighe-
ter samt ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. 

Respekten för mänskliga rättigheter ska genomsyra hela verksamheten eftersom de är grundläggande 
byggstenar i samhället. Vi förlitar oss på dessa byggstenar och har ett ansvar att upprätthålla och förstärka dem. 
Det är också ett grundläggande åtagande som vi gör gentemot våra kunder. I hela värdekedjan, med leveran-
törer 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.
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Om vi inte kan bibehålla vår förmåga att identifiera, attrahera och behålla kvalificerade medarbetare kan 
det komma att ha en negativ inverkan på vår verksamhet och de sociala förhållandena på våra arbetsplatser. Vi 
genomför löpande medarbetarundersökningar för att få värdefull kunskap och konkreta förslag kring vad vi ska 
fokusera på för att ytterligare förbättra våra arbetsplatser.

I vår Uppförandekod framgår att samtliga medarbetare ska respektera FN:s deklaration för mänskliga rät-
tigheter 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 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 mänsk-
liga rättigheter. Detta är verkställande direktörens och styrelsens övergripande ansvar.

För att effektivt kunna övervaka frågor som rör mänskliga rättigheter har vi ett system för ackreditering av 
underentreprenörer med krav inom områdena social-, ekonomisk- och miljömässiga hållbarhet. Kraven regleras 
i ramavtal med respektive underentreprenör och vi arbetar för att alla underentreprenörer ska vara ackrediterade 
enligt dessa krav. 

Jämställdhet och mångfald
För oss är det av största vikt att vi behandlar våra medarbetare likvärdigt. Vi har en jämställdhetspolicy och jäm-
ställdhetsplan som alla anställda tagit del av. 

Vi värdesätter och uppmuntrar till mångfald i organisationen på ett sätt som avspeglar mångfalden på vår 
marknad. På Green Landscaping så bedöms alla utefter sin kompetens, såväl jobbsökande som anställda. Inga 
former av diskriminering eller trakasserier tolereras och motverkas proaktivt. Green Landscaping ska erbjuda en 
arbetsplats där alla medarbetare möter varandra med respekt. Detta främjar alla medarbetares hälsa, arbets-
glädje och möjligheter till utveckling i arbetet. Vi vill ha stolta och engagerade medarbetare som mår bra och trivs 
på sitt arbete. 

Green Landscaping övertygelse är att en arbetsplats med både mångfald, vad bland annat gäller förutsättningar, 
kön, etnicitet, ålder, erfarenhet och där det inte förekommer diskriminering och trakasserier, skapar en bra och 
utvecklande arbetsmiljö där medarbetarnas kompetens tas tillvara och utvecklas och företagets kunderbjudande 
och lönsamhet förbättras. 
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Green Landscaping likabehandlingspolicy omfattar händelser på arbetsplatsen, i en arbetssituation utanför den 
egentliga arbetsplatsen och i samband med ansökan om arbete.

Syftet med jämställdhet- och mångfaldspolicyn är att säkerställa att alla, oavsett olikheter, ska ha samma möjlig-
heter gällande anställning, arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter. För att uppnå detta, måste vi ta ansvar 
på alla nivåer och fokusera på följande utvecklingsområden:

• Förbättra möjligheten att kombinera arbetsliv och familjeliv 
• Uppmuntra kvinnor att ta ledande positioner 
• Motverka förekommande av trakasserier 
• Alla ska erbjudas samma möjlighet till löneutveckling 

Säkerhet och Hälsa
Green Landscapings verksamhet omfattas av lagar och regler avseende säkerhet och arbetsmiljö. Det finns risk 
för att våra medarbetare, underleverantörer eller andra tredje parter brister i efterlevnaden av säkerhetsföreskrif-
ter, hälso- och miljöstandarder eller brister på andra sätt. Vid utförande av våra tjänster kan detta orsaka person-
skador och i värsta fall dödsfall. 

För att förebygga olyckor på arbetsplatserna mäter vi olycksstatistik fortlöpande 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.

Genom tillbud- och avvikelsehantering identifierar vi rotorsaker 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 har vi påbörjat processen med att 
bättre följa upp sjukstatistiken. Vår ambition är att säkerställa att långtidssjuka och medarbetare med upprepad 
korttidsfrånvaro erbjuds möjligheter till rehabilitering och screening.

Vi skall eftersträva största möjliga säkerhet, trygghet och trivsel i arbetet. Detta innebär att:

• Organisationen åtagit sig att verka i enlighet med de lagkrav och andra relevanta krav som ställs på organi-
sationen från ett arbetsmiljöperspektiv.

• Medarbetare är utbildade och informerade om arbetsmiljöansvarets omfattning, innebörd och konsekvens 
samt strävar efter att upptäcka och förebygga skada och ohälsa samt eventuella rutiner eller miljöer som 
kan leda till ohälsa eller skada.

• Ansvars- och rollfördelning är klar och tydlig för effektiv ledning mot ständigt förbättrad och säkrare arbets-
miljö där åtgärder sätts in och leder till handlingar som mäts och följs upp mot årligen uppdaterade målfor-
muleringar.

• Arbetsmiljöfrågor beaktas i samtliga delar av verksamheten.
• Klimatet i företaget präglas av öppenhet och stimulerar medarbetare att kontinuerligt utvärdera och förbättra 

verksamheten med avseende på arbetsmiljö och säkerhet. 

Rättvisa löner
Green Landscaping genomför årligen en lönekartläggning för att säkerställa att oskäliga löneskillnader inte fö-
rekommer enligt gällande lagstiftning. Eventuella löneskillnader justeras i samband med resultatet från lönekart-
läggningen.

Green Landscaping följer gällande kollektivavtal i frågor om lönesättning och löneutveckling.
Lönesättningen ska inte diskriminera medarbetare vad gäller faktorer som kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Nyckeltal
I år har vi 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 allvarli-
gast effekter och att vi hanterar dessa risker.
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Nyckeltal 2018 2017 2016 2015

Sjukfrånvaro 3,3% 5% 5,4% 5,8%

Olyckor 28 14 20 22

Nyckeltal 2018 2017 2016 2015

Genomsnittligt antal anställda inom koncernen 463 419 589 598

Andel kvinnor 17% 18% 17% 17%

Styrning

• HR-policy
• Uppförandekod

10 Materialanvändning - avfall och återvinning 
I Green Landscapings verksamhet uppstår avfall av olika art där organiskt avfall från skötsel av mark 
samt osorterat avfall från papperskorgar m.m. i offentliga miljöer utgör en stor del. I samband med 

anläggningsarbeten 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 fraktioner av avfall ska hanteras för att utgör minsta möjliga miljöbelastning. Den största 
delen av avfallet sorteras och lämnas till återvinning och vi försöker där det är möjligt återanvända material direkt 
i verksamheten. 

Green Landscaping har ett eget tillstånd för transport av avfall som ej är farligt avfall. Vi samarbetar med unde-
rentreprenörer med egna tillstånd för transport av avfall som vi själva inte får hantera och vi sorterar och hanterar 
helst avfallet där det uppkommer utan onödiga transporter. 

11 Socialt engagemang
Som utvecklare av utomhusmiljöer skapar vi säkra och rena miljöer som ger trivsel och välbefinnande 
till de boende i städerna. Genom en god dialog med våra kunder skapar vi en förståelse för deras 

behov och såväl slutanvändarnas uppskattning.
Green Landscaping strävar efter att bidra till ett hållbart samhälle samtidigt som kundnytta skapas ge-

nom socialt engagemang. Konkret manifesteras detta av vårt integrationsprogram Green Steps, ett traineepro-
gram som bygger på mentorskap och kombinerar utbildning och arbetserfarenhet för nyanlända och långtidsar-
betslösa.

Green Steps skiljer sig från vanliga rekryteringsmodeller och arbetsmarknadsinsatser. Genom indi-
vidanpassad ”lärande i arbete”, jobbrotation och utbildningar kompetensutvecklas deltagarna inom grönyte-
skötsel. Efter senast 24 månader får deltagarna branschcertifiering som motsvarar en gymnasieutbildning och 
framtida karriärmöjligheter.

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 kandidaten 
bidrar genom självskattning.  Programmet i sin helhet baseras på OCN-metoden, som är en erkänd validerings-
motor för att kvalitetssäkra kunskap.

Nyckeltal

Uppstart Utbildning Anställning

• Under 2018 startade Green Landscaping 
ett pilotprojekt med Göteborgs stad och 
delar av allmännyttans bostadsbolag. An-
talet deltagare var initialt 8 varav nu,efter 
ca 10 månader är 7 personer anställda.

• Projektet har sedan skalats upp och till-
lämpas i ytterligare minst 5 kommuner.

• I dagsläget har programmet cirka 
35 deltagare.

• Programmet omfattar intern 
och extern utbildning av del-
tagare utan krav på ålder eller 
initial utbildningsnivå. 

• Målet är att under 24 måna-
der via valideringar erhålla 
ett yrkesbevis för branschen 
(YB1)

• Genom utbildningsprogrammet 
kan Green Landscaping bidra till 
ett socialt ansvarstagande och 
minskat utanförskap samtidigt 
som våra framtida rekryterings-
behov säkerställs.
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Green Landscaping värderar våra medarbetare som vår viktigaste tillgång. På våra arbetsplatser ska det råda en 
god arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och nöjda medarbetare. Inom ramen för vårt sociala ansvar ingår hälsa och 
säkerhet för våra medarbetare och detta beskrivs närmare under Mänskliga rättigheter.

12 Stabil ekonomi
Den sista av våra tre principer i hållbarhetsarbetet är att ta ansvarsfulla ekonomiska beslut. Det är av 
stor vikt för våra kunder att Green Landscaping har en uthållig och stabil verksamhet samt en god 

kreditvärdighet. Sedan 2017 fokuserar Green Landscaping på lönsam tillväxt som dels bygger på organisk till-
växt men även tillväxt genom förvärv. Green Landscaping AB arbetar för att upprätthålla en stabil kreditvärdighet 
motsvarande betyget ”A” enligt Soliditets skala.

SLUTORD
De beslut vi fattar idag får stor inverkan på våra kommande generationer. Genom en öppen dialog med våra 
intressenter vill vi upprätthålla en transparens som utmanar och utvecklar Green Landscaping som en ansvars-
full aktör i samhället. Vi kommer att fortsätta sträva efter att utveckla fler miljömässigt hållbara lösningar för vår 
skötsel- och anläggningsverksamhet, att ständigt förbättra oss som arbetsgivare och fortsätta att ta ansvarsfulla 
ekonomiska beslut som kommer säkerställa en hållbar framtid för Green Landscaping. 
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