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Detta är Blomsterlandet:
Blomsterlandet är en svensk butikskedja som
erbjuder växter för hem och trädgård samt
interiörprodukter och trädgårdstillbehör.
Våra 63 butiker finns över hela Sverige, från
Luleå i norr till Malmö i söder. Dessutom har
vi en e-handel som är öppen dygnet runt.
Första butiken: 1986 i Jönköping
Ägs av: Stena Adactum sedan 2004
Omsättning: 1,8 miljarder kronor
Antal anställda: 675 heltidstjänster
Antal butiker: 63
Supportkontor: Mölnlycke

Jan Larsson
VD Blomsterlandet

VIKTIGARE NU ÄN NÅGONSIN

att fortsätta vårt hållbarhetsarbete i en högre takt framöver
Hur skulle du vilja sammanfatta år 2020 för Blomsterlandets del?
2020 har varit ett helt osannolikt år som präglats av coronapandemin. Det har varit som en
berg- och dalbana med tvära kast. I början av mars rådde stor osäkerhet, med spelregler
som ändrades med kort varsel och ingen att vända sig till med sina frågor.
Men det visade sig rätt snart att trädgårdsbranschen hade turen att befinna sig på
”rätt” planhalva, vilket jag inte kan vara annat än glad och tacksam över. Människor reste
inte utomlands på semester, många arbetade hemifrån och både kunde och ville lägga
tid och pengar på att göra fint hemma och i trädgården. Året slutade för vår del med att
vi gjorde ett rekordresultat. Det hade jag aldrig kunnat föreställa mig under den tidiga
våren 2020.

Vad har corona gett för effekter som du ser?
Förutom det mänskliga lidandet och de stora uppoffringar som det inneburit för många
tänker jag framförallt på det fantastiska arbete som gjorts inom vård och omsorg och hur
våra medarbetare tagit hand om varandra och våra kunder på ett bra sätt. Under sådana
speciella omständigheter blev det tydligt hur viktigt det är med en bra företagskultur och
det var glädjande att se hur olika personer i vår organisation kunde kliva fram genom att
ställa upp för varandra och komma med kreativa lösningar på nya problem.
Jag tänker också på hur tufft det har varit för vissa branscher där mattan helt dragits
bort under fötterna. Ta besöksnäringen, till exempel. Du kan vara bäst i Sverige på att
driva hotell men helt plötsligt spelar det ingen roll längre, för det finns inga kunder. Jag
känner i det sammanhanget stor ödmjukhet över att ha varit i en bransch som hamnat i
en stark utveckling.
Inom retail-sektorn, som vi tillhör, ser vi också en stor påverkan. Många står inför stora
utmaningar och ett flertal butiker har fått stänga ner helt. Men det är också viktigt att inse
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att allt inte kan skyllas på pandemin. Hela
handeln befinner sig i en stor omställningsfas
som jag tror kommer att fortsätta i snabb takt
även när våra vardagsliv börjar normaliseras.

Ser du några positiva effekter av pandemin?
Jag tror att den har ändrat rätt mycket och jag är säker på att vi inte kommer att gå tillbaka
till exakt hur det var innan. Många saker har blivit bättre och omställningen gick snabbt.
Vi reser till exempel inte lika ”dumt” eller onödigt längre. Digitaliseringen har fått en rejäl
skjuts framåt och videomöten har visat sig kunna ersätta många fysiska möten. För oss
som butikskedja blev det tydligt att många fått ett trädgårdsintresse som jag tror kommer
att hålla i sig. All e-handel har tagit stora steg framåt, så även i vårt företag.
Jag är övertygad om att vi kommer att se ett snabbt förändrat kundbeteende, där den
snabba digitala utvecklingen kommer att öka tillgängligheten och förändra vårt sätt att
leva, på ett sätt som idag är svårt att förutse. Jag hoppas också att hållbarhet kommer
att bli allt viktigare i kundens val av produkt och i valet av vem man vill köpa av. Jag tror
att det finns en utbredd insikt om att en omställning till ett mer klimatsmart liv är helt
nödvändig.

Har hållbarhetsfrågorna kommit i skymundan av pandemin?
Ja, helt klart. Det känns nästan som att allt under 2020 handlade om corona, men det
innebär ju inte att utsläpp och miljöpåverkan bara har försvunnit. Jag tror att vi, liksom
många andra företag, i våras bara hade siktet inställt på att överleva som verksamhet.
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Jag hoppas också att hållbarhet
kommer att bli allt viktigare i vårt val
av produkt och vem vi köper ifrån.

Ett tag visste vi ju inte ens om butikerna fick hålla öppet, och om vi
kunde det – skulle kunderna vilja ta sig dit?
När det gäller hållbarhetsfrågorna så kom vi i hamn med många av
de projekt som redan var uppstartade, men vi påbörjade väldigt få nya
satsningar. Vi har i princip tappat ett halvår av vårt hållbarhetsarbete.
Vi kan inte nu heller be om ett ”extra” år för att hinna verkställa de
klimatåtgärder som är nödvändiga. Därför är det viktigare än någonsin
att ta tag i åtgärder för en minskad klimatpåverkan och fortsätta vårt
hållbarhetsarbete i en högre takt framöver.

Är hållbarhet fortfarande en prioriterad fråga när man
befinner sig i en samhällskris? Är det inte lätt att man
ser lönsamhet som viktigast?
Jag ser inget motsatsförhållande mellan hållbarhet och lönsamhet.
Snarare ger god lönsamhet oss utrymme att jobba aktivt med hållbarhetsfrågorna. Och när jag talar om lönsamhet så menar jag en långsiktig lönsamhet. Vi har Stena-sfären som ägare, vilket jag upplever
fungerar väldigt bra för oss som företag och de har - tack och lov - inga
förväntningar på kortsiktiga kvartalsresultat.
Vi vet att hållbarhet är viktigt för våra kunder. Jag tycker dessvärre
att hållbarhetsfrågorna hamnat lite i skymundan i samhällsdebatten
och om vi ska klara den nödvändiga omställningen så måste vi hjälpas
åt att få tillbaka den högt på allas agenda igen.
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Vilka är då de viktigaste
hållbarhetsfrågorna för Blomsterlandet?
Det var och det är framför allt att minska våra kol
dioxidutsläpp och att fortsätta minska vår klimatpåverkan. En av de viktigaste frågorna internt är
hur vi fortsätter att minska användningen av plast
i vår verksamhet och hur vi kan återvinna den plast
som trots allt används i så hög grad som möjligt. Jag
tror inte att jag är ensam av att påverkas av bilder
jag sett i media om hur enorma mängder plastavfall –
som inte kan brytas ner – flyter omkring i världshaven.
En annan åtgärd, som kanske inte talar direkt till
hjärtat på samma sätt som plastfrågan gör, handlar om
att hitta en systematik i hur vi arbetar med miljöfrågorna;
att säkerställa att vi väljer insatser som ger stor effekt. Vi
ser bland annat över våra butiksbyggnader och hur vi kan
energieffektivisera dem på ett bra sätt för att på det viset bidra
till minskade utsläpp av växthusgaser. Ett annat exempel är vårt
arbete med att minska kassationerna i butik, svinnet alltså, som nu
är nere på de lägsta nivåer som vi någonsin haft. De är bra exempel
på insatser som är svåra att se i våra butiker när du kommer in som
kund, men som gör stor skillnad för klimatet.

HÅLLBARHETSÅRET I KORTHET
FASAR UT SVARTA PLASTKRUKOR

LADDADE FÖR ELBILAR

INGA PLASTKASSAR

Vi har under en period fasat ut bärkassarna

ken i Torslanda (Göteborg). Ytterligare tre laddboxar sattes upp i

av plast i våra butiker och lyckades under

går till energiåtervinning - vilket bidrar

anslutning till supportkontoret i Mölnlycke. Initiativet var möjligt

2020 sluta med dem helt.

till ökade utsläpp av växthusgaser. Un-

tack vare den klimatväxling

der året har vi därför börjat fasa ut svarta

som företaget gör, där kom-

plastkrukor till förmån för bruna och grå

pensation för vissa tjänste

som går att materialåtervinna.

resor går till riktade miljö

61 418

Vi installerade under året två laddstolpar för elbilar utanför buti-

återvinningen. De hanteras istället som brännbara sopor och

71 246

Svarta plastkrukor kan du som konsument inte sortera i plast

satsningar inom företaget.

DIGITALA KVITTON

MER KRAV

40%

2018

2019

0

2020

I mars månad började vi erbjuda

Försäljningen av KRAV-märkta pro-

våra kundklubbsmedlemmar möj

dukter ökade med 40 procent jämfört

ligheten att tacka nej till pappers-

med året innan. Största ökningen har

kvitton. Istället skickas ett digitalt

skett inom växtskyddsmedel, följt av

kvitto via e-post. Närmare 40 000

ekologiska fröer som vi gjort enklare

är att alla ska ha det, men arbetet sker etappvis. Under året

kunder har nu valt digitala kvit-

för kunden att välja genom att expo-

utförde vi installationer i sex av butikerna och därmed har 31

ton, vilket har lett till att det går åt

nera dem tydligare i butiken.

av våra 63 butiker gått över till LED. Lysande, tycker vi.

ökad försäljning

ENERGISNÅL LED-BELYSNING

Vi byter till energisnål LED-belysning i våra butiker. Målet

30 procent färre kvittorullar.

VÄRNAR OM POLLINATÖRERNA

Vi fortsatte arbetet med att in-

rade våra kunder bland annat om hur man kan

Vi tog bort cellofan från inslagnings

Under året invigde vi vår an-

göra sin trädgård eller uteplats till en bättre

diskarna vid kassorna. Det fanns några

dra anläggning för solenergi -

plats för pollinatörer genom att förse dem med rätt slags växter, bo-

butiker som fortfarande erbjöd cello-

nämligen på taket på butiken

platser och vatten. Vi kan se att försäljningen av bihotell ökat med

fan på rulle för sina kunder, men för

i Hässleholm. E
nergin från

108 procent jämfört med år 2019 vilket vi tar som ett tydligt tecken

att minska plaståtgången upphörde vi

solen beräknas täcka hälften av butikens elbehov. Sedan 2019

på att frågan engagerar.

under året helt med detta.

finns solceller på butiken i Torslanda. (Göteborg)

kampanj Operation: Rädda bina. Vi informe-
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FLER SOLPANELER

HEJDÅ, CELLOFAN PÅ
RULLE!

Under året deltog vi i Naturskyddsföreningens

stallera solpaneler på våra tak.

VAD ÄR
HÅLLBARHET?

”

En hållbar utveckling

tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov.

Hållbar utveckling är ett begrepp som används
för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling.
En utveckling som behöver ske i balans och utan
att utarma vår planet.
Begreppet hållbarhet bygger på de tre komponenterna eller grundpelarna ekologisk, social
respektive ekonomisk hållbarhet som, om de
samspelar och stödjer varandra, förväntas leda
till hållbar utveckling.
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Brundtlandkommissionen 1987

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE
Vår ambition är att hållbarhetsarbetet ska vara något som vi känner stolthet över,
som känns meningsfullt och något som vi gör med glädje även om det ibland innebär merarbete eller ökade kostnader. Vår inställning är också att vi hela tiden lär
oss och att alla steg i rätt riktning är viktiga, även de små stegen.

HÅLLBART BOLAG

Ur vår
hållbarhetspolicy
•

Blomsterlandet ska verka för
ett mer hållbart samhälle
där resurser brukas på ett
ansvarsfullt sätt.

•

Våra kunder ska känna sig
trygga med att våra växter och
tillbehör är av god kvalitet,
producerade under goda
arbetsförhållanden och med
hänsyn till miljön.

•

Blomsterlandet strävar efter en
klimatneutral verksamhet med
långsiktig lönsamhet.

PRODUKTER

BUTIKER

TRANSPORTER

MEDARBETARE
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PRODUKTER

Vi har höga mål när det gäller våra produkter. Det
gäller förstås kvaliteten och hur de är framställda
men det har också blivit viktigare att se längre än
så. Vi tittar allt mer på att göra förpackningarna
så klimatsmarta som möjligt - och helst att återvinningsbara.
Våra kunder ska känna sig trygga i att de produkter vi säljer är av god kvalitet och producerade på
ett sätt där vi tar hänsyn till både människa och
miljö. Vi har tagit många steg i rätt riktning men
det finns mer att göra och vi utmanar ständigt vår
organisation och våra leverantörer att tänka nytt.
8

UTMÄRKTA VAL

Några märkningar som ligger oss
extra varmt om hjärtat

Från Sverige - ett utmärkt val

Det innebär att odlingen är kontrollerad av ett oberoende kontrollorgan och växterna kommer från odlare och lantbrukare som tar ett omfattande miljöansvar och
som aktivt arbetar med att minska odlingens klimatpåverkan. De övergripande målen är
att arbeta förebyggande och minimera användning av kemiskt växtskydd, minimera växt
näringsläckage, miljöoptimerad energianvändning samt minimera risker för människor.
En växt med märket Från Sverige är alltså odlad, hanterad, förpackad och kontrollerad
i Sverige. Blomsterlök, fröer eller sticklingar får vara importerade men för att få ursprungsmärkas måste den huvudsakliga odlingstiden ske i Sverige, alternativt ska den huvudsakliga tillväxten ske här.
Allt fler växter märks med Från Sverige, så titta gärna efter märket när du handlar för
trädgården, krukan, vasen eller fönsterbrädan.

E-plantor – provodlade växter för svenskt klimat

Det finns många anledningar att välja svenskodlade växter och blomE-plantor - eller Elitplantor - är buskar och träd som valts ut
mor. Vi på Blomsterlandet ser ett värde i att kunna erbjuda så mycket
av Elitplantstationen och dessutom provodlas i Sverige för att
svenskodlade växter som möjligt – och gärna så närodlat det går. Det
säkert veta att de klarar svenskt klimat.
tror vi att kunderna också uppskattar.
E-plantor är odlade antingen med sticklingar från moderDet odlas mer växter i Sverige än många kanske är medvetna om. Allt från grön
plantor som bevaras på Elitplantstationen eller från frö
från svenska frökällor. Elitplantstationen har
bladiga krukväxter till snittblommor och växter att plantera ut i trädgård och kruka.
Det finns en särskild märkning som heter Från Sverige. Du kanske känner igen den
två egna fröplantager, en i Alnarp
från livsmedelsbutikerna, där den bland annat kan finnas på grönsaker och
kött. Men den finns även på växter.
Från Sverige-märkta växter är odlade för svenska förhållanden
och har kortare transporter till butik, vilket är bra både för miljön och för växterna. Att välja svenskodlade växter är också
En växt med märket
att stödja svensk odling så att hantverket lever vidare i
Från Sverige är alltså
Sverige och arbetstillfällen skapas här. Många handelsträdodlad, hanterad,
gårdar är familjeföretag där generation efter generation arförpackad och kontrollebetar och företagen finns över hela landet.
rad i Sverige.
För att få använda märket Från Sverige på växter är kravet
att odlarna är certifierade enligt exempelvis IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola, som är den största standarden för växter i Sverige.

>>
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och en i Bålsta. Där plockas fröerna och skickas sedan vidare till
någon av de 21 odlare som odlar plantorna innan de i nästa steg
kommer ut i handeln.
E-plantor är resultatet av ett långt utvecklingsarbete. Innan
plantorna når konsumenten har det skett flera års urval och prov
odling för att säkerställa att plantorna verkligen tål klimatet. När
det gäller frukt- och bärväxter väger man även in att de är välsmakande. E-plantor är också utvalda för att de är motståndskraftiga
mot sjukdomar och dessutom virustestade.
Märkningen kom till för ungefär 30 år sedan. Numera finns
ungefär 160 träd och buskar samt ett 90-tal fruktträd och bärväxter
som får använda kvalitetsmärkningen E-planta. Utveckling sker
hela tiden och fler sorter kommer till.

Grönt kulturarv

Här kan man säga att det handlar om levande arvegods. Växter med historiska rötter
som är odlingsvärda och som man vill bevara för framtida generationer.
För att kunna klassas som en Grönt kulturarvsväxt så talar vi om arter och sorter som är odlade i Sverige
före ett visst decennium, beroende på växtslag. De ska också ha en
väl dokumenterad historia, eller vara i Sverige framtagna sorter,
alternativt spontant uppkommet material som bedöms vara od-

lingsvärt, oavsett ålder. För att få saluföras måste de
även finnas i den Nationella genbanken.
För att identifiera sorterna skedde flera stora ”upprop” mellan 2002 och 2010 där man inventerade hela
landet på jakt efter gamla odlingsvärda växter. Arbetet
skedde inom ramen för Programmet för odlad mångfald,
Pom.
Sortimentet av Grönt kulturarvsväxter utökas successivt med fler sorter.

Fairtrade
Du kanske tänker på kaffe och choklad om
vi säger Fairtrade. Men det finns också Fair
trade-märkta snittblommor.
Vi var tidiga med att erbjuda Fairtraderosor i vårt sortiment. Förutom att de håller
en väldigt hög kvalitet känns det extra bra att veta att de
producerats under schyssta villkor.
Vid sidan om de inkomster som odlarna får för sin produktion får de även en Fairtrade-premie som går till investeringar i lokalsamhället. Vi är bland annat involverade
i utvecklingsprojekt som handlar om att bygga sovsalar för
flickor så att de inte behöver gå hem själva i mörkret utan har
möjlighet att stanna kvar på skolan.

Uppförandekod för leverantörer
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Vi har höga mål när det gäller våra produkter och hur de är framställda.

Därför har vi upprättat en uppförandekod, som gäller både för vår egen

För att nå fram har vi inlett ett långsiktigt arbete för att säkerställa att

organisation och våra leverantörer. Den beskriver våra minimikrav

alla led i vår produktionskedja strävar efter ständig förbättring och ett

och baseras på internationella konventioner som till exempel FN:s

tydligt ansvarstagande. Detta för att leva upp till de krav vi ställer när

deklaration om mänskliga rättigheter, principerna i FN:s Global

det gäller etik, arbetsförhållanden, sociala villkor och miljöpåverkan.

Compact och ILO:s kärnkonventioner.

Namn: Miriam Dovrén, plantskolist och VD Antal

Nya Eriksbo Plantskola

anställda: 22

EN AV SVERIGES NORDLIGASTE

björnbär och havtorn för Blomsterlandets räkning

Producerar: Odlar bärbuskar som blåbär, hallon,
sedan 2017.
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PRODUKTIONSPLANTSKOLOR

:B

En av våra odlare som verkligen brinner för
svenskodlat är Nya Eriksbo Plantskola. Här
odlas enligt konstens alla regler växter som
får märkningar som E-planta, Grönt kulturarv och Från Sverige. Dessutom värnar man
om både miljön och medarbetarna - det finns
märkningar för det också - och ser själva
odlingen som en lösning på miljöproblemet.

to
Fo

Certifieringar: IP Sigill med tillägg Klimat samt IP
Arbetsvillkor
Lokalisering: Flyttade till Köping i Västmanland år
2014. Innan dess – sedan 1948 – i Västerås.

Varför Från Sverige-märkning?
Vi tycker att det är en bra märkning som är lätt för alla att förstå och det
märket är faktiskt en anledning till att vi valde att miljöcertifiera oss.
För att få använda Från Sverige-märkningen krävs viss certifiering och
för oss blev det IP Sigill med tillägget Klimat och den värdesätter jag
verkligen.

Varför blev klimatcertifieringen så viktig för er?
Man kan säga att det blev startskottet för vårt miljöarbete. För att få
certifieringen krävs att man gör en energideklaration och det blev en
aha-upplevelse. Vi odlar våra plantor utomhus och det är i princip solen och vattnet som ”gör” växterna. Det går alltså inte åt mycket energi
i själva odlingen. Men vi insåg att transporten av växterna från oss till
kund använder 3-4 gånger så mycket energi som hela vår odling. Så det är
något vi måste titta närmare på.

>>
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Omsättning 2020: 45 miljoner kronor
Märkningar: E-planta, Från Sverige, Grönt kulturarv

Ni valde även att certifiera er med tillägget Arbetsvillkor. Varför?
Det är egentligen rätt enkelt. Det är viktigt att våra medarbetare mår bra. Det
handlar mycket om delaktighet och medbestämmande och självklart frågor som
rör säkerhet. Istället för att jag som ledare ska ”dra” mina 22 medarbetare framåt
i företagets utveckling är det faktiskt de som driver utvecklingsarbetet. Och jag
får äran att hålla i tyglarna, kan man säga. Vi hade redan 2013 gått med i ett EU-
finansierat projekt som heter LEAN-Lantbruk och tack vare det hade vi i princip
redan uppnått kraven för tillägget Arbetsvillkor.

Vad gör ni mer för miljön?
Vi odlar alla våra växter i krukor och har gått över till grå krukor i 100 procents
återvunnen plast. Grå krukor går att återvinna medan svarta dessvärre inte gör
det, utan går till förbränning.

Hur ser era mål ut framöver?
Närmast vill vi räkna på våra koldioxidutsläpp men också hur mycket kol våra
växter binder. Det är ju så att vedartade växter binder koldioxid. När det gäller
transporter så letar vi förstås lösningar, men växter är ju lite speciella – de går inte
att vika ihop i platta paket utan kräver sitt utrymme. Vi jobbar just nu också med
frågor om återvinning och retursystem. Och hur vi ska kunna odla så vattensnålt
som möjligt.

E-märkt växt är lika svensk som en Från Sverige-märkt växt, som till exempel blåbärstryet
’Anja’E. Vi odlar även Grönt kulturarvsväxter, eller Pom-växter. Det är växter som samlats
in från gamla trädgårdar här i landet, växter som man vet hållit sig friska i generationer
och som är sortäkta. Växter som är anpassade för vårt klimat blir ju i regel väldigt lätt
skötta, men det verkar inte alltid vara så viktigt för kunderna, vilket är lite intressant. Eller
om de kanske inte alltid är medvetna om det?

Ser ni arbetet med miljö och klimat som en
extra kostnad eller en nyckel till framgång?
Vi ser det som en förutsättning för vår utveckling
och det som ger oss ett existensberättigande.
Naturligtvis kostar det pengar, men vi är övertygade om att svenska konsumenter är beredda att betala lite mer för svenskodlade växter
om de känner till mervärdena. Vi ser ljust på
framtiden. Våra produkter råkar ju vara en
del av lösningen på klimatkrisen.

”

Växter är ju lite
speciella - de går inte
att vika ihop i platta
paket.

Ni odlar växter med flera märkningar som värnar om växter
som är anpassade för Sverige och vårt klimat. Varför uppskattar
kunderna det, tror du?
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Foto: Paul Eknöland

Växter som odlas här i vårt klimat trivs ju här. Det är egentligen helt oberoende av
om det är en E-planta eller inte. Du vet att exempelvis ett dvärgrödvide som odlats
här inte kommer få vinterskador som ett exemplar som odlats längre ner i Europa
skulle kunna få. Vi har även E-plantor i vårt sortiment och det handlar om sorter som är särskilt utprovade för Sverige och utvalda för sina mervärden.
E-plantor får bara odlas i Sverige, så man kan vara lika säker på att en

KAMPEN MOT PLASTEN
Plast är ett material med många användbara egenskaper. Eftersom det är billigt, lätt och tåligt är det inte underligt att plast blivit så vanligt. Men dagens
plastanvändning är inte hållbar. Därför är det ett av de områden vi jobbar som
mest intensivt med. Vi ska minska mängden plast i vår verksamhet. Det råder
ingen tvekan om det.
Det går lika bra med papp

Årets stora projekt när det gäller att minska användningen
av plast har varit en genomlysning av de plastemballage, eller
små plastpåsar, som finns runt många krukväxter. De finns
där för att underlätta hanteringen av växterna och för att
skydda dem. Men behövs de verkligen? Och måste de vara av
plast? Det har vi testat under året.
•
•

•
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Vi har utvärderat alternativa plaster men bedömt att de
inte är tillräckligt stadiga.
Emballage i papp visade sig klara våra tester med utmärkta resultat. Alla azaleor vi har sålt sedan i sep
tember har varit förpackade i pappemballage istället för
plast.
Glädjande nog visade testerna att merparten av de
krukväxter som av tradition brukar förpackas i stöd
emballage faktiskt klarar sig utan. Vi bedömer att ett
tiotal sorter behöver stödemballage och här kommer vi
att ersätta plast med papp.

Fasar ut svarta plastkrukor

Under året började vi ställa krav på våra odlare att de ska fasa
ut sina svarta planteringskrukor i plast till förmån för grå och
bruna eftersom de kan återvinnas istället för att brännas när
våra kunder lämnat dem till plastinsamlingen. Det kan ta något år innan utfasningen är helt klar eftersom vissa växter i
produktion redan planterats i svarta krukor. Men nu är vi på
väg i rätt riktning med plastkrukor som går att återvinna.

Några tidigare steg i kampen mot
plasten:
ü Vi skickar tillbaka omkring 80 procent av
de plastbrätten som växterna levereras i
till Nederländerna, där de kan återvinnas.
Likadant med plasthinkarna som
snittblommorna levereras i.
ü Vi använder en allt högre andel växtbrätten
av papp istället för plast.
ü Vi har gått över till en något tunnare plast
runt de snittblommor som levereras i
buntar.

Orthex

MED SIKTE PÅ KLIMATNEUTRAL PRODUKTION
Om man behöver använda plast är det en fördel om den är återvunnen, tycker vi. Det är därför vi är glada över att erbjuda Orthex
produkter som är tillverkade av återvunnen plast.

Hur många blomkrukor sålde ni till
Blomsterlandet 2020?
– Vi sålde 341 343 blomkrukor i olika modeller. Om vi
räknar in fat till krukor, balkonglådor och fågelmatare så
levererade vi totalt 595 740 produkter.

Hur många av dem var gjorda i återvunnen
plast?

Ni lovar att vara klimatneutrala år 2030.
Kan ni hålla det löftet?

– Alla. Vi gör bara krukor i återvunnen plast.

– Koldioxidavtrycket är den kanske största frågan vi har
i vår värld. Det vi siktar på är att vår egen produktion ska
vara klimatneutral 2030. Vi kommer att använda mycket biomaterial och återvunnen plast som råmaterial. Då
kommer vi nästan hela vägen. Men det blir en liten bit
på slutet som vi får klimatkompensera.

Varför?
Namn: Alexander Rosenlew, VD
Huvudkontor: I Finland
Fabriker: I Tingsryd, Gnosjö samt i finska Lojo. Den
äldsta delen grundades 1914 i Gnosjö. 90 procent av
krukorna till Blomsterlandet tillverkas i Tingsryd, resten
i Lojo.
Antal anställda: Företaget har 300 anställda, varav 200 i
Sverige
Omsättningen: Ca 720 miljoner kronor.
Försäljning i 40 länder.
Varumärken: Orthex, Smartstore, Kökskungen,

– Hållbarhet är en av de absolut viktigaste byggstenarna i vår
strategi. I allt vi gör, alla beslut vi fattar, ställer vi oss frågan:
Hur påverkar det här vår omgivning och miljö?
Det styr produktdesign, val av råmaterial och vilka transporter vi använder. Och när krukan inte går att används längre ska den gå att återvinna.

När började ni arbeta med miljö- och
klimatfrågor?
– De allra första krukorna av återvunnen plast gjorde vi i
mitten av 1990-talet.

Ser ni arbetet med miljö och klimat som en
extra kostnad eller en nyckel till framgång?
– Vi ser det som en långsiktig säkring för framtiden. Jag
tror att konsumenterna mer och mer kommer att välja
hållbara produkter. Och för oss och de anställda är det
också viktigt. Vi får en kunnig och engagerad personal
som vill arbeta för ett företag som tar ansvar för miljön.

Gastromax, Hammarplast.
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TRANSPORTER
Vi vill verka för ett mer hållbart samhälle och minskad miljöoch klimatpåverkan. Vi ska bidra till minskade koldioxidutsläpp
och ett viktigt område för oss är transporter.

Smartare transporter
Vi ska minska andelen fossilberoende transporter. Ett sätt
att nå dit är att ställa miljökrav på våra lastbilstransportörer.
Vi kräver att att de åkerier vi anlitar ska använda bilar med
Euro 6-standard, som lägst.
Vi har blivit bättre på att se över våra rutiner och optimera leveranserna från vårt logistiknav i Helsingborg, vilket
lett till färre lastenheter. Trots att fler produkter levererats till
våra butiker så har vi tack vare samtransporter kunnat spara
in på antalet enheter. Ett konkret exempel på samtransporter
är skyltmaterial som nu följer med växtleveranser ut till butikerna. Vi utnyttjar också returtransporterna för exempelvis
transport av tompallar
Ett annat sätt att minska utsläppen är att växla över från
lastbilstrafik till tågtransporter i högre grad. Bland annat satsade vi under en period på att öka de inhemska tågtransporterna och vi nådde upp till en nivå där 95 procent av transporterna till våra butiker i Norrland skedde med tåg. Dessvärre
gav det upphov till ett annat problem. Ställtider mellan leveranserna utsatte växterna för ojämn temperatur, vilket ledde
till sämre kvalitet och ökade kassationer. Nu satsar vi istället
på att öka tågleveranserna från Europa till Sverige.
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Ytterligare ett sätt för att minska utsläppen är att låta
sjötransporterna gå enligt så kallad slow steaming; helt enkelt
långsammare transporter som minskar bränsleförbrukningen. Förra året stod slow steaming för 72 procent av våra sjö
transporter.

Klimatkompensation
Coronapandemin påskyndade digitaliseringen och fick
Blomsterlandet som så många andra att nästan helt ersätta fysiska möten med videomöten. Antalet mil med flyg
minskade följaktligen under året, men de resor som trots
allt genomfördes klimatkompenserar vi för fullt ut. Under 2020 klimatkompenserade vi för 53 ton koldixoid, att
jämföras med 212 ton under 2019. Klimatkompensationen
sker genom organisationen Vi-skogens arbete med trädplanteringar och hållbara jordbruksmetoder i Kenya för
att låta träd och mark absorbera koldioxid.
Resor som görs med tjänstebilar ingår i ett klimatväxlings
program. Varje körd mil medför en merkostnad som vi fonderar internt för gröna satsningar utöver budget. Denna klimatväxling har finansierat byggnationen av laddstolpar för elbilar
vid butiken i Torslanda samt vid supportkontoret i Mölnlycke.

Novi Express

INTE VILKA LÅNGTRADARE SOM HELST

när levande växter ska transporteras
Med moderna lastbilar som klarar miljökraven ser
åkeriet Novi Express till att växterna levereras till
Blomsterlandets butiker.

Det krävs mycket kunskap för att transportera levande växter. En som
vet hur man gör är Conny Larsson, delägare i Novi Express. Åkeriet,
som är baserat i den gamla tändsticksstaden Tidaholm, har en viktig
roll när det gäller att transportera växter från odlaren till våra kunder.
Växterna hämtas hos odlaren och körs till vårt lager i Helsingborg.
Därifrån transporteras de sedan ut till butikerna. Novis vita och gröna
lastbilar går i väl inarbetade rutter från Skåne i söder till Dalarna i norr.
Och det är inte vilka långtradare som helst.
– Bilarna måste klara både kyla och värme så att växterna inte tar
skada. De måste också ha en bakgavellyft så lasten kan hissas ner ifall
det inte finns någon lastbrygga.
Viktigt är också att fordonen klarar miljökraven. För nya lastbilar gäller att de måste klara EU:s senaste utsläppsgränser – Euro 6.
Blomsterlandet kräver idag att de åkerier som anlitas lever upp till
kraven.
Ute på Sveriges vägar rullar även äldre bilar som inte är godkända
enligt Euro 6.
– Vi har femton bilar och av dem är det tolv som uppfyller Euro 6.
Vi har några gamla kvar men de som går kontinuerligt är de moderna
bilarna som klarar Euro 6, berättar Conny Larsson.
Om fordonsflottan ska hållas fräsch och klara kraven krävs miljon-
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investeringar. Efter 5-6 år har en lastbil tjänat ut och måste bytas ut mot
en ny. Samtidigt har bilarna blivit miljövänligare – och billigare i drift.
– I dag drar de i snitt 3,3-3,4 liter diesel per mil med fullt lass. Det är
1-1,5 liter lägre än för tio år sedan.
Chaufförerna får också regelbunden utbildning i miljövänlig körning , så kallad ecodriving. Viktigt är bland annat att undvika tomgångs
körning.
Novi Express är inte det enda åkeriet som anlitas av Blomsterlandet.
Men samarbetet mellan företagen har många år på nacken.
– Vi har kört åt Blomsterlandet sedan 1981-82 och jag har varit
med hela tiden, säger Conny Larsson.
Han började som anställd chaufför men fick
senare på åttiotalet möjlighet att ta över Novi
Express tillsammans med kollegan Leif
Björklund. Merparten av chaufförerna
är idag fast anställda.
– Man får vara rädd om dem
man har och det gäller att få dem
att trivas. Vi har chaufförer här
som varit med sedan starten,
säger Conny Larsson.

BUTIKER
Bra miljö-val

All vår el kommer från
förnybara källor, som sol,
vatten och vind.

Energisnål belysning

Vi byter till energisnål LED-belysning
i våra butiker. Under året utförde vi
installationer i sex av butikerna.

Kunder med KRAV

Försäljningen av
KRAV-produkter ökade
med 40 procent jämfört
med förra året.

Bättre miljöval

Vi hjälper våra kunder
att välja produkter som
är skonsamma mot
miljön. Vi samlar dem
på en gemensam plats i
butiken för att göra det
lätt att hitta.

Friskare sortiment

Fågelmat utan plastnät

För att unvika att plastnät från
talgbollar hamnar i naturen,
säljer vi numera våra 6-pack
talgbollar utan nät.

Vi jobbar aktivt för att välja mer motstånds
kraftiga trädgårdsväxter i sortimentet. Då
minskar behovet av bekämpning, både hos
odlarna och hemma i trädgårdarna. Fokus
låg i år på rosor där 28 sorter ersatts.
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Fairtrade-rosor

De Fairtrade-märkta
snittrosorna stod för 65
procent av den totala
försäljningen av snittrosor.
Det är en ökning med fyra
procentenheter jämfört
med året innan.

Avfallssortering &
återvinning

Vi sorterar avfallet i våra butiker
och andelen material som har
kunnat återvinnas är 28 procent.
Det är en ökning med fem procentenheter jämfört med 2019.

Digitala kvitton

I mars månad började vi erbjuda
våra kundklubbsmedlemmar
möjligheten att få ett digitalt
kvitto. Detta har hittills lett till
en minskning av andelen kvitto
rullar med 30 procent.

Papperskassar

Vi har tagit bort våra plastpåsar från butik
och ersatt med papp. Det gäller såväl plantkassarna i kassan som småpåsarna man kan
plocka lösviktsvaror som dekorationssten i.

Jimmy Gaardén
Butikschef Blomsterlandet Torslanda

FÄRRE VÄXTER
KASSERAS

Fler växter räddas i Blomsterlandets arbete med
att minska kassationerna. Ett ökat trädgårds
intresse och bra planering av inköpen är en stor
del av hemligheten.
Varor blir gamla och dåliga och kan behöva kastas bort. Tyvärr är det något vi
alla varit med om och något som även drabbar företag. Hos oss är det främst
växter som ibland måste slängas. De som säljs till kunderna ska trivas och vara
vackra att titta på. Därför kasseras växter som börjar se vissna ut eller tagit
skada på annat sätt.
Men att odla och transportera växter som sedan måste slängas är att tära på
jordens resurser i onödan, samtidigt som det naturligtvis är en ekonomisk förlust.
Därför har Blomsterlandet som mål att så få växter och andra varor som möjligt ska
kastas. Kassationerna – som det heter i handeln – ska minska.
En av dem som jobbat framgångsrikt med detta är Jimmy Gaardén, butikschef
på Blomsterlandet i Torslanda i Göteborg. Kassationerna i butiken har minskat
med 1,5 procent i år jämfört med förra året. Det kanske inte låter så mycket men i
en trädgårdsbutik där stora mängder växter årligen måste slängas kan det handla
om värden för hundratusentals kronor.
Förklaringarna till det minskade svinnet är flera. En är det växande

>>
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”

Kassationen börjar
vid beställningen!

intresset för hem och trädgård. Kunderna handlar helt enkelt mer, vilket
gör att färre växter hinner blir för gamla
– Folk är hemma och pyntar mer. När Volvo stängde ner på grund
av coronapandemin i våras hade vi besök av kunder som aldrig odlat
tidigare men ville prova på, säger Jimmy Gaardén.
Han är noga med att påpeka att Blomsterlandet följer myndigheternas
råd restriktioner och att butiken har vidtagit en rad åtgärder för att inte
bidra till smittspridningen i samhället. Det är också glesare i butikerna
nu än tidigare men de som kommer in och handlar passar på att göra fler
inköp på en gång.
Men försäljningsökningen är inte den enda förklaringen till att
kassationerna minskat. Det handlar också om att planera inköpen bättre.
– Kassationerna börjar vid beställningen. Personalen lägger mycket
tid på detta. De kollar försäljningsstatistiken för att se hur olika varor
sålde tidigare år vid samma tid. Väder och vind betyder också mycket.
En solig dag kan vi ha tre kassor öppna medan det räcker med en kassa
om det regnar. Det gäller alltså att ha koll på långtidsprognoserna när
inköpen görs.
Också viktigt är att ha erfaren personal med kunskap om hur man
sköter och vattnar växter och en känsla för vad kunderna vill ha. Jimmy
Gaardén sammanfattar formeln för att göra rätt inköp så här:
– Väder och vind, statistik och känsla. Rätt pris är en annan del av
hemligheten. Den som vill göra ett klipp på rododendron har möjlighet
i slutet av maj. Då kan plantor som inte gått åt under ruschen tidigare på
våren säljas till lägre pris. Kunden handlar billigt och butiken slipper bli
sittande med växter i lager som senare kanske måste kasseras.
Blomsterlandet i Torslanda är inte ensamma i det framgångsrika
arbetet mot att minska kassationerna. Över landet som helhet handlar
det om en minskning med 1 procent i snitt.
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Elin Dahm, Blomsterlandet Österplan, Örebro

BIOLOGISKT VÄXTSKYDD

effektivt mot skadedjur och skonsamt mot miljön
Vi har slutat att använda kemiska bekämpningsmedel på växterna i våra
butiker. Istället är det målsökande nyttodjur – naturens eget sätt att bekämpa
skadedjur – som får göra jobbet. Elin Dahm är en av dem som har hand om att
placera ut nyttodjuren i butiken på Österplan i Örebro.
I takt med att användningen av kemisk besprutning minskar hos
odlarna ökar risken för att skadedjur ska följa med växterna till

djuren – introducerades i butikerna. Hur har det fungerat?

butiken. Och när man i butiken inte heller vill använda kemisk

– Det är lite svårt att avgöra efter bara ett år men något gott som

bekämpning – vad gör man då? Det är då man kallar in skinnbaggar,

det fört med sig är att vi har blivit mycket mer uppmärksamma på

rovkvalster, parasitsteklar, bladluslejon och gallmyggor. Biologiskt

hur växterna mår. Innan sprutade man lite då och då utan så mycket

växtskydd, helt enkelt.

eftertanke. Vi jobbar mer förebyggande nu. Jag vill inte tillbaka till

– De kommer i paket varannan vecka och så placerar vi ut dem

de gamla kemiska bekämpningsmedlen.

bland växterna, där det finns problem eller i förebyggande syfte på

Förutom att använda nyttodjur i butiken började man under året

växter som lättare drabbas av ohyra. Olika nyttodjur angriper olika

även sälja biologiska växtskydd till konsument. Sedan tidigare fanns

slags skadedjur och finns bara kvar så länge det finns något för dem

preparat mot sorgmyggor, men nu utökades sortimentet med ytter-

att äta, förklarar Elin Dahm.

ligare två biologiska växtskyddsmedel mot bland annat kållarver och

Kunderna i butiken brukar vara nyfikna när hon placerar ut de
små medhjälparna i butiken.
– Jag brukar passa på att förklara vad jag gör så att kunderna inte
ska tro att vi använder kemiska medel.
En del tycker det låter lite otäckt med insekter men de allra fles-
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Det var i början av året som de biologiska växtskydden – nytto-

gråmögel.
– Det känns bra att kunna erbjuda biologiska växtskydd även
om det fortfarande är så nytt att många inte vet om att det
finns. Men när man visar att det finns och hur det fungerar
så verkar kunderna intresserade. Och framför allt de yng-

ta blir intresserade. Någon gång har det ringt en orolig kund och

re kunderna är måna om att använda metoder som är

undrat vad det är för kryp de fått med sig hem och då har vi kunnat

skonsamma mot miljön. Jag upplever att folk också är

konstatera att det är nyttodjur. Och det är väl närmast att betrakta

väldigt medvetna om att värna om pollinatörerna och

som en bonus, ler Elin.

det gör att man är extra noggrann i de val man gör.

”

Vi har blivit mycket mer
uppmärksamma på hur
växterna mår.

MEDARBETARE

Medarbetarna är Blomsterlandets viktigaste
tillgång. Vår ambition är att vara en trygg arbets
givare och att aktivt arbeta med att förbättra
arbetsmiljön. För vi är övertygade om att med
arbetare som trivs och är engagerade också
känner sig mer motiverade att ge det där lilla
extra i mötet med kunden.
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ANTIKORRUPTIONSUTBILDNING
I december arrangerades en intern utbildning för personer i
vår organisation som i sin yrkesroll genomför större inköp.

Joakim Gadd
Inköpsassistent
Behövs en sån här utbildning?

Åsa Gustafsson
Ekonomichef

Martin Åberg
Produktchef trädgårdsväxter

Behövs en sån här utbildning?

Vad gav utbildningen dig?

Det tycker jag absolut. Det är ett aktuellt ämne
som jag tror blir allt viktigare och jag tror att
ju tydligare vi är som bolag och arbetsgivare,
desto enklare blir det för alla här. Exempelvis
har vi leverantörer i olika länder med olika
kulturer och affärsstilar och vi deltar också i
en del offentliga upphandlingar och det jätteviktigt att vi är klara över vad som gäller och
var gränserna går.

Vad fastnade du särskilt för?

Jag tycker det var bra att ämnet blev konkretiserat. Vi har förvisso en policy, men att vi fick
möjlighet att ställa frågor och utmana oss i
tanken om var gränserna egentligen går för en
muta till exempel, var värdefullt. Det är också
viktigt att vi blir medvetna om att vi representerar bolaget i alla sammanhang.
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Vi gick bland annat igenom olika situationer
man skulle kunna hamna i, och olika sätt som
leverantörer skulle kunna försöka skaffa sig
fördelar för att vinna avtal. Vi fick också veta
hur man dömt i olika fall, hur domstolar bedömt vad som räknas som muta och inte. Det
är bra att få kunskap i var gränserna går och
en påminnelse om att korruption faktiskt existerar, även om jag själv aldrig varit med om
någon sådan situation. Min upplevelse är att
man i branschen är mycket seriös och professionell.

Hur ska man tänka och agera
som inköpare?

Har man misstankar om att något inte känns
korrekt så går man helt enkelt inte vidare med
den leverantören. Jag tycker att det i grund
och botten handlar mycket om sunt förnuft.

Det tycker jag absolut att det gör. Ju mer vi
som bolag gör egna inköp i andra länder, desto
större blir risken att exponeras för korruption
och det är naturligtvis viktigt att vi kan de lagar, regler och policys som gäller kring mutor
och bestickning. Nu är det ju framför allt norra
Europa vi handlar med och de länderna listas
enligt ett korruptionsindex som länder där
korruption förekommer mycket sällan. Min
bedömning är att vår bransch är rätt förskonad, även om det säkert kan förekomma.

Vad tar du med dig från
utbildningen?

Det är ett rätt snårigt område, det här med vad
som kan räknas som muta och inte, så det är
bra att få lära sig mer om området. Men inom
bolaget har vi en antikorruptionspolicy som
är väldigt konkret och följer man den så följer
man lagen, vilket känns väldigt tryggt.
Om man någon gång skulle hamna i en situation som känns tveksam så gäller det att vara
självkritisk. Och ställa sig frågan om jag tackar
ja till denna förfrågan, kan jag komma att sätta
mig i en situation som kan komma att påverka
mitt omdöme om att ta det bästa beslutet för
bolaget? Om svaret är ja så bör man avstå erbjudandet, vad det än må vara.

Marina Andric Trogrlic
Produktchef växter
Behövs en sån här utbildning?

Ja absolut. Även om vi har väldigt transparenta
relationer med våra leverantörer så tror jag det
är viktigt att bli medveten om att korruption faktiskt existerar och att det kan finnas leverantörer
som kan ha baktankar. Jag upplever dock att de
leverantörer vi samarbetar med är väldigt professionella i sin roll. Även om Sverige är ett av de
länder som hamnar bäst till vad gäller lägst antal mutbrott är det viktigt att belysa vilka lagar,
regler men även antikorruptionspolicy och uppförandekod som gäller för det egna bolaget.

Vad tar du med dig från
utbildningen?

Utbildningen förtydligade vad korruption är, var
gränserna går och vad som klassas som muta, hur
man dömer i olika fall, vilka länder man bör se
upp med och vad man bör vara uppmärksam på.
Mitt intryck är att om något inte känns bra i magen så är det oftast också något som är fel och då
ska man avstå från att gå vidare med den affären.
Rätt mycket sunt förnuft, egentligen. När vi gick
igenom olika situationer i utbildningen för att
visa olika exempel på korruption, så visade det sig
att den egna magkänslan hamnade på samma sida
som lagen. Det är väldigt glädjande att se att de
länder som vi samarbetar med på avdelning växter
ligger på ”bra listan” vad gäller antikorruption.

NYCKELTAL MEDARBETARE
ENGAGEMANGSINDEX
Beräknas utifrån 3
självbedömningsfrågor i
engagemangsundersökningen

Blomsterlandet

88

76

50

Jämställdhetsaspekterna ska alltid beaktas vid överväganden som gäller organisation, arbetsmiljö, lönesättning,
rekrytering, utbildning och annan personalutveckling.

ü Jag försöker alltid göra mitt
bästa på jobbet

Genomsnitt
Sverige

0

JÄMSTÄLLDHET

100

ü Jag bidrar aktivt med idéer för
att förbättra verksamheten

Heltidstjänster

ü Jag är stolt över att arbeta på
Blomsterlandet

Företagsledning

Kvinnor

Män

513
1
36
3
3

162
4
27
2
3

Butikschefer

Frågan var med i den årliga medarbetarundersökningen. Benchmarkresultatet baseras på rapporten ”Sveriges
medarbetare 2019” där ca 3 000 svar från svenska arbets
tagare 2019 har analyserats tillsammans med 10 års samlad data från Netigates egna databas.

Produktchefer
Regionchefer

Sjukfrånvaro

2020 2019 2018

4,9% 3,5% 4,0%

Sjukfrånvaron under 2020 har ökat, men inte så mycket
som vi befarade under pandemin.

2020 2019 2018
Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för SEXUELLA
TRAKASSERIER från arbetskamrater/chef på din arbetsplats?

Ja
Nej
Ej svar

0%

0%

0%

100%
0%

99%
1%

100%
0%

Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för DISKRIMINERING från arbetskamrater/chef på din arbetsplats?

Ja
Nej

Ja
Nej

Vi har infört en visslarfunktion för att skapa möjlighet att påtala oegentligheter, det vill säga allvarliga saker som korrup
tion, mutor och jäv. Syftet är att ha en öppen och säker kanal
för den som misstänker missförhållanden och att företaget
snabbt ska kunna reda ut situationen. Visselblåsarfunktionen
ligger hos en extern part och är konfidentiell.

2020 2019 2018
Andel som känner till
visselblåsarf unktionen
Antal anmälda
incidenter
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Inga former av kränkningar, trakasserier eller diskriminering
accepteras hos oss. Företaget har en nolltolerans inom detta
område, något vi bland annat stämmer av i vår årliga medarbetarundersökning.

1%
99%

2%
98%

2%
98%

Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för KRÄNKANDE
SÄRB EHANDLING från arbetskamrater/chef på din arbetsplats?

VISSELBLÅSARFUNKTIONEN

SJUKFRÅNVARO

LIKABEHANDLING

Antal ärenden hos DO

(Diskrimineringsombudsmannen)

2

2

6%

6%

96%

94%

94%

0

0

0

FRISKVÅRDSBIDRAG

Alla medarbetare har tillgång till ett friskvårdsbidrag under
den tid de är anställda hos oss. Med vår friskvårdsinsats vill
vi bidra till att öka frisknärvaron och det allmänna välbefinnandet. Friskvårdsbidraget uppgår till 2 000 kronor per år
för den som är heltidsanställd.

2020 2019 2018

88% 90% 85%
2

4%

Nyttjandegrad

55% 54% 49%

SAMVERKAN FÖR HÅLLBARHET

Vi vill vara en ansvarsfull, lönsam och
långsiktig aktör i ett hållbart samhälle.
För att nå dit inser vi att vi måste börja
med oss själva. Vi förstår också att vårt
ansvar inte slutar där. Vi är en del av ett
större sammanhang och vi vill kunna göra
skillnad till det bättre. Ibland väljer vi att
samverka med andra, eftersom vi tror att vi
tillsammans kan åstadkomma mer.
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SAMVERKAN OCH
SOCIALA INSATSER
Amfori BSCI

När det gäller produktion i Asien är det svårt för oss att veta hur
förhållandena är och hur de anställdas arbetsvillkor ser ut. Vi har
inte möjlighet att kontrollera alla fabriker själva och det tar tid att
få svar på frågorna. Därför har gått med i organisationen Amfori
BSCI.
Amfori BSCI är ett nätverk av företag med över 2 000 medlemmar globalt. Amfori BSCI ställer krav på goda arbetsförhållanden
hos leverantörerna och kontrollanter granskar regelbundet fabrikerna på plats i Kina och andra länder.

Floricultural Sustainability Initiative, FSI
Blomsterlandet är medlem i den internationella branschorga
nisationen, Floricultural Sustainability Initiative 2025. Målet är
att hitta mer hållbara lösningar för såväl odlare som branschen
som helhet.
Eftersom klimatfrågan inte känner några gränser, tycker vi
att det är viktigt att finnas med på en internationell arena och
medverka till att hela blomsterbranschen går mot en mer hållbar
framtid i samverkan.
FSI är en icke-vinstdrivande organisation som grundades 2013.

Julgåvor
Sedan några år tillbaka skänker Blomsterlandet en julgåva till utvalda organisationer istället för att ge julklappar till de anställda.
Just detta speciella år gjorde vi faktiskt både och. Årets julgåva till
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alla anställda blev ett presentkort på Blomsterlandet - antingen
för eget inköp eller som en uppskattad julklapp.
Det blev också ett bidrag till Läkare utan gränser (150 000
kronor) som fortsätter sitt arbete med att hjälpa många av dem
som behöver stöd och hjälp, kanske viktigare än någonsin i dessa
coronatider. Två organisationer fick 75 000 vardera. Det var Cancer Rehabfonden som fokuserar på att ta hand om överlevarna,
som lätt kan glömmas bort när sjukdomen väl kunnat hanteras
och Operation Smile som genom sina kostnadsfria operationer på
barn och vuxna med bland annat gomspalt och ansiktsmissbildningar ger förutsättningar för ett bättre liv. Totalt för 2020 uppgick
Blomsterlandets julgåvor till 300 000 kronor.

Vi-skogen

På Blomsterlandet klimatkompenserar vi våra flygresor genom
Vi-skogens trädplantering och deras arbete med hållbara jordbruksmetoder för att låta träd och mark absorbera växthusgaser.
Vi-skogens projekt för klimatkompensation ligger i västra
Kenya och heter Kenya Agricultural Carbon Project. Omkring
30 000 bönder som driver småskaligt jordbruk, merparten
kvinnor, medverkar i projektet.
Vi-skogen mäter mängden växthusgaser som lagras
in i träd och mark med hjälp av en globalt erkänd inlagringsmetod som utvecklats tillsammans med Världsbanken och Bio Carbon Fund. Genom att mäta
den exakta mängden lagrade växthusgaser kan
Vi-skogen sälja kolkrediter till företag och privatpersoner. Mätmetoden är verifierad av en
av de största standarderna på marknaden;
Verified Carbon Standard.

VI SKA MINSKA VÅRT
KLIMATAVTRYCK

På Blomsterlandet arbetar vi aktivt med att minska
vårt klimatavtryck. Arbetet sker i flera steg. För att
beräkna hur stora utsläppen är och hur vi ska minska dem använder vi oss av GHG-protokollet, Green
house Gas Protocol. Det är en internationell standard
för att kartlägga och mäta utsläpp.
Nästan allt vi människor gör påverkar klimatet och Blomsterlandets verksamhet
är inget undantag. Genom hela sin livscykel ger de växter och produkter vi säljer
upphov till utsläpp av växthusgaser: hos tillverkare och leverantörer, vid transporter
och lagring, i butiker, hos kunderna och tillslut som avfall.
Växthusgaserna - som koldioxid, metan och lustgas - samlas i atmosfären. Det
gör att temperaturen på jorden stiger, mer vatten förångas, klimatet förändras och
vi får mer extremväder i form av kraftigare regn och fler värmeböljor.
För att minska utsläppen av växthusgaser är några av våra åtgärder energibesparingar samt bränslesnålare och miljövänligare tjänstebilar.
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CO2

CH4

Koldioxid

Metan

PFCS

Olika typer av freoner,
flourerade kolväten

SCOPE 2

N2O

Lustgas (dikväveoxid)

Inom GHG-protokollet räknas alla
växthusgaser om i så kallade koldioxid
ekvivalenter, CO2e, som visar hur stor
påverkan de har på klimatet. Utsläppen
delas in i tre grupper beroende på var i
kedjan de uppstår och vilken ”rådighet”
verksamheten har över dem, det vill
säga hur mycket företaget kan påverka
utsläppen och deras storlek.

SCOPE 1

Indirekt

Inköpt energi
för eget bruk,
värme, kyla etc.

CO2e

Så fungerar GHG –
Greenhouse Gas Protocol

Direkt

SCOPE 3

SCOPE 3

Indirekt

Indirekt

Produktion

Butiker
Inköpta varor
& tjänster
Personresor

Odling

Egna bilar och
transporter

Kundens
transporter
Kundens avfall

Transporter
Avfall från produktion
UPPSTRÖMS
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BLOMSTERLANDET

NEDSTRÖMS

Utsläpp (ton)CO2-ekvivalenter
Scope 1 - Direkta utsläpp

är till exempel Blomsterlandets egna direkta utsläpp från butiker samt egna
och leasade bilar.

Direkta utsläpp, främst tjänsteresor i bil1

2020

2019

2018

(ton)
CO2e

(ton)
CO2e

(ton)
CO2e

160

203

188

Köldmedier, i kylanläggningar²

10,0

5,0

13,0

Eldningsolja

12,4

19,7

19,8

Scope 2 - Indirekta utsläpp från inköpt energi

är så kallade indirekta utsläpp från leverantörer av el och fjärrvärme.

Fjärrvärme³
El⁴
Summa Scope 1 och 2

507

506

480

-

-

-

689

734

701

består av andra indirekta utsläpp i värdekedjan. Till exempel från flygresor,
lastbilstransporter, förpackningar och avfall. Utsläppen inom scope 3 uppstår
både genom egna aktiviteter på Blomsterlandet och hos leverantörer, transportörer och kunder.

Indirekta utsläpp, främst från tjänsteresor i bil

91

95

91

Flygresor i tjänsten

53

142

150

Klimatkompensation⁵

-53

-142

Summa Scope 1, 2 och 3

780

829

942

Klimatindikatorer

(ton)
CO2e

(ton)
CO2e

(ton)
CO2e

12,58

13,81

16,0

1,16

1,29

1,5

Utsläpp per anställd

De största källorna till Blomsterlandets koldioxidutsläpp är fjärrvärme (scope 2) samt tjänsteresor i
bil (scope 1 och 3). Utsläppen i scope 3 är i många
fall svåra att beräkna, men vi mäter vi bland annat
indirekta utsläpp från inköpt bilbränsle och utsläpp från flygresor.
Koldioxidutsläppen minskade med drygt
fem procent jämfört med förra året. Minskningen beror främst på coronapandemin, som gjorde
att antalet tjänsteresor i bil (scope 1 och 3) sjönk
kraftigt. Flygresorna (scope 3) upphörde nästan
helt från och med mars. Samtliga utsläpp från
flygresor klimatkompenseras med motsvarande
mängd koldioxid via Vi-skogen.

Klimatindikatorer
Vid sidan om mätningar enligt GHG-protokollet
har vi börjat mäta vad vi kallar klimatindikatorer.
För att hitta ett mer rättvist jämförelsetal, som tar
hänsyn till antalet butiker, slår vi ut utsläppen för
att få en klimatindikator. Vi räknar även på vad
talet blir utslaget per anställd.

Scope 3 - Andra indirekta utsläpp

Utsläpp per butik

Blomsterlandets utsläpp

Hänvisningar
1. Enligt vägtrafikemissionsmodellen.
2. Gäller för tre av våra butiker.
3. Beräknat enligt Naturvårdsverket och Svensk
fjärrvärme (Lokala värden för fjärrvärmen 2018).
5 g/kWh, snitt för transport och produktion.
4. Elanvändningen beräknas ge nollutsläpp då all
vår el är märkt ”Bra miljöval” och kommer från
förnybara källor.
5. Avser utsläpp från flyg i tjänsten. Utsläppsfaktor
1,9 enl. SOU 2019:11.
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ör att vara godkänd i tryck.

(utdrag ur ”FSC Trademark Quickguide”)

SMÅ MÄRKNINGAR SOM GÖR STOR SKILLNAD
Här presenterar vi några av de märkningar som finns på produkterna vi
erbjuder. Vi har valt dem för att de står för något viktigt. För oss är de ett
medvetet val för en bättre miljö och för hållbarhet och långsiktighet.

E-PLANTA

EU-EKOLOGISKT

Märkningen E-planta står för utvalda träd och
EU-ekologiskt, eller EU-lövet, har ungefär sambuskar som passar för svenskt klimat. Även gama regler som svenska KRAV. Märkningen vifruktträd och bärbuskar
finnsfår
i användas
sar att odlingen
nhang ochranterat
mot virusfria
vilka bakgrunder
loggan
ochhar skett enligt EU:s direktiv
sortimentet. Växterna är odlade i Sverige hos nåför ekologisk produktion där odlaren undviker
. = OK gon=inte
OK. (utdrag ur ”FSC Trademark Quickguide”)
av de 21 plantskolor som står bakom märkkonstgödning och kemiska bekämpningsmedel.
ningen.
Genmodifierade organismer är förbjudna.

FAIRTRADE

FRÅN SVERIGE

Fairtrade är en internationell certifiering främst
inriktad mot bättre arbetsvillkor och levnadsförhållanden för arbetare och mindre odlare i
utvecklingsländer. Det långsiktiga målet är att
motverka fattigdom och stärka människors inflytande. Certifierade odlare förbinder sig också
att minimera användningen av kemiska bekämpningsmedel och konstgödning.

En certifiering för blommor och växter som är
odlade i Sverige och uppfyller vissa miljökrav.
Produktionen är kvalitetssäkrad och odlaren
måste ha ett system för att minimera användningen av växtskyddsmedel och näring i sin
produktion. Oberoende kontroller garanterar att
odlaren följer kraven för miljö och spårbarhet.

805135
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FSC

KRAV

MPS

SVENSKT SIGILL

Forest Stewardship Council står för ett miljömässigt ansvarsfullt och ekonomiskt livskraftigt
skogsbruk. Certifierade företag förbinder sig
bland annat att verka för biologisk mångfald och
att inte avverka skog i strid med mänskliga rättigheter. Via numret på FSC-etiketten kan träet i
produkten spåras till ursprungsproducenten.

KRAV-märket står för ekologiska växter och
varor. Det innebär att produktionen sker i stort
sett helt utan kemiska bekämpningsmedel och
att konstgödning är förbjuden. Istället används
naturgödsel och miljövänliga metoder för att bekämpa ogräs, skadeinsekter och sjukdomar.

MPS, Milieu Programma Sierteelt, är en internationell hållbarhetsmärkning för blomsterbranschen med ursprung i Nederländerna. Det
finns olika MPS-märkningar som MPS-A (miljö), MPS-SQ (arbetsvillkor) och MPS Florimark
som täcker både miljö och arbetsvillkor. En
odlare med MPS miljömärkning måste uppfylla vissa krav kring växtskyddsmedel, gödning,
bevattning och energi.

En miljömärkning som visar att odlingen är
certifierad och kvalitetssäkrad för att minska
användningen av växtskyddsmedel och konstgödning. Tillägget Klimatcert anger att odlaren följer särskilda regler för att minimera sina
utsläpp av växthusgaser genom att till exempel
minska påverkan från transporter, spara energi
och använda grön el.

SMÅ STEG MOT EN HÅLLBAR FRAMTID
Som företag gör vi vad vi kan när det gäller hållbarhet. Men vi vill även hjälpa
våra kunder att göra mer medvetna val. Här kommer några konkreta tips på hur vi
tillsammans kan göra insatser för miljön.

Ett grönare val för dina krukväxter

När du ställer krav på det du odlar själv

Gör det enklare att sköta dina krukväxter med krukor som har ett vattenmagasin. Då slipper du vara orolig för om du missar en vattning. Krukan Paulina från Orthex är dessutom
tillverkad helt av återvunnen plast. Bara en sån sak.

Det är härligt att odla sina egna grönsaker och kryddor. Dessutom vet du exakt vad det är
du stoppar i dig. Vill du odla ekologiskt finns det särskild jord som är godkänd för ekologisk odling. Vi har även ekologiska fröer.

Från en odlare nära dig

Välj naturens egna metoder mot skadedjur

Våra inköp sker oftast direkt från odlaren och utan onödiga mellanhänder, gärna svenskodlade växter från odlare nära våra butiker. Vi är måna om att inte bara hitta närodlat, utan
även att det ska vara bra odlat. Idag arbetar vi på Blomsterlandet med fler än 40 odlare runt
om i Sverige. För oss är det viktigt att våra kunder ska kunna köpa så närodlade växter som
möjligt hos oss.

Ibland är ingenting bra

Du vet väl att maskrosor är bra mat för våra
bin och humlor? En insats för våra pollinatörer kan vara att inte göra något åt maskroskorna i din trädgård. Eller att vänta ett
tag. Du kan ju vänta med att rensa bort
maskrosorna tills de blommat över men
innan de fått sina duniga frön.

Ibland behöver man behandla mot skadedjur, så är det bara. Då vill vi slå ett slag
för att använda olika nematoder som kan bekämpa ett antal problemområden.
Detta är levande preparat, helt giftfria, ekologiska och ofarliga för både
människa, bin, maskar, hundar och andra djur. På förpackningen eller vår
hemsida kan du läsa vilka nematoder som lämpar sig för vilka angrepp.
Vi har även andra biologiska växtskyddsmedel i vårt sortiment.

Träningsredskap med positiva bi-effekter
Det finns ett sätt att både ta kål på ogräset och få ett tränings-pass på köpet. Låt oss inte glömma bort trädgårdsredskapen. Exempelvis ogräs-upptagaren Xakt. Effektiv
mot ogräs. Skonsam mot miljön. Bygger muskler du
inte trodde fanns.
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