HÅLLBARHETSRAPPORT

2021

Vi tror på en

HÅLLBAR UTVECKLING
På Blomsterlandet är vi medvetna om baksidan
av ökad konsumtion i form av negativa klimat
avtryck. Dessa vill vi vara med och minska. Men
ytterst ser vi växter och växtlighet som en resurs.
De skapar ett ombonat hem, de ger oss trädgårdar
som bär frukt och de binder koldioxid. Många
blommor är dessutom viktiga näringskällor för
humlor och bin som hotas när den biologiska
mångfalden rubbas.
Vi vill ta vårt ansvar och vara en viktig del i att
driva trädgårdsbranschen i riktning mot en ökad
hållbarhet. Vi vet att förändringar inte sker över
en natt och arbetar därför långsiktigt tillsammans
med våra leverantörer för att utveckla en mer
hållbar verksamhet. Här berättar vi om vårt arbete
med hållbarhetsfrågorna under år 2021.

INNEHÅLL
3

HÅLLBARHETSÅRET I KORTHET

19

4

LJUSPUNKTER I
CORONA-SKUGGAN

MÅLOMRÅDE: DRIFT & MINSKAD
MILJÖPÅVERKAN

20

UTSLÄPP

5

VAD ÄR HÅLLBARHET?

21

6

SÅ ARBETAR VI MED HÅLLBARHET

MÅLOMRÅDE: SÄLJKANALER
BUTIKER & E-HANDEL

7

VIKTIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR

22

HÅLLBARHET I PRAKTIKEN

8

HÅLLBARHET OCH PÅVERKAN
I VÄRDEKEDJAN

23

MÅLOMRÅDE: KUNDER

24

9

HÅLLBARHETSRISKER

SMÅ MÄRKNINGAR SOM
GÖR STOR SKILLNAD

11

VÅR HÅLLBARHETSBLOMMA

25

12

MÅLOMRÅDEN

SMÅ STEG MOT EN
HÅLLBAR FRAMTID

13

RISKANALYS

26

MÅLOMRÅDE: MEDARBETARE

14

LEVERANTÖRER

27

MEDARBETARE I KORTHET

15

MÅLOMRÅDE: PRODUKTER

28

PLANTSKOLA FÖR
FRAMTIDENS LEDARE

16

DÄRFÖR TESTAR VI
VÅRA PRODUKTER

29

MÅLOMRÅDE: VÅRT SÄTT
ATT VARA

17

PRODUKTUTVECKLAR FÖR
FRAMTIDEN: TORVFRI JORD

Denna hållbarhetsrapport är en del av rapporteringen för S-Invest
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huvudsakliga verksamheten sker.

DETTA ÄR BLOMSTERLANDET:
Blomsterlandet är en svensk butikskedja som erbjuder växter för hem och trädgård
samt interiörprodukter och trädgårdstillbehör.
Våra 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: 1,9 miljarder kronor
Antal anställda: 713 heltidstjänster
Antal butiker: 63
Supportkontor: Mölnlycke

PRODUKTION AV RAPPORTEN:
Foto: Blomsterlandet,
Pontus Almén, MostPhotos

Grafisk form: Lisa Göthberg
Text: Blomsterlandet, DoRight

HÅLLBARHETSÅRET I KORTHET
TORVFRI JORD

FRISKNÄRVARO I CORONA-TIDER

94,8%

ÖKAD MATERIALÅTERVINNING

För oss nåddes en viktigt milstolpe under

Visst påverkades också våra

året. Efter flera års utveckling kunde vi

medarbetare av corona-

lansera en ny, helt torvfri jord i några test-

smitta och sjukdom som

butiker. Torv är basingrediensen i många

gjorde att man inte kunde

konsumentförpackade jordprodukter men

vara på jobbet. Men inte i lika

har blivit allt mer ifrågasatt av klimatskäl.
Tillsammans med återvinningsföretaget Stena Recycling

hög grad som vi hade befarat.

den avfall i våra butiker ökar

Frisknärvaron låg i år på 94,8 procent. Vi behövde inte justera

men andelen material som åter-

kunde vi ersätta torven med träfiber, en restprodukt från

öppettiderna eller tillfälligt stänga någon butik under året.

vinns ökar samtidigt. Andelen

frisknärvaro

pappersindustrin som nu är med och ger liv i trädgården.

Vi ser kontinuerligt över de emballage som används och hur vi
kan bli bättre på att öka graden
av materialåtervinning i vår
verksamhet. Den totala mäng-

avfall som kunde materialåtervinnas ökade med åtta procentenheter jämfört med föregående år. Under 2021 gick 36 procent av

TESTADE PRODUKTER

Vi testar allt fler av våra produkter för

Svarta plastkrukor går inte att

vårt avfall till materialåtervinning.

FLER SOLPANELER

säkerställa att de lever upp till våra krav,

sortera i plaståtervinningen. De


inte innehåller otillåtna eller skadliga

hanteras istället som brännbara

ämnen och att våra leverantörer håller

sopor och går till energiåtervin-

installera solpaneler på våra tak.

vad de lovar. Förra året lät vi analysera ca

ning - vilket bidrar till ökade ut-

Under året installerade vi sol-

200 produkter.

släpp av växthusgaser. Under året

paneler på tre av våra butiker -

har vi fortsatt arbetet med att fasa ut svarta plastkrukor till för-

Backaplan, Bromma och Linkö-

mån för bruna och grå som går att materialåtervinna.

ping - samt på bolagets kontor i

VILL BI-DRA TILL ÖKAD
BIOLOGISK MÅNGFALD

Det är kanske rätt naturligt att ett företag
som älskar växter och trädgård värnar om
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FASAR UT ODLINGSKRUKOR I SVART PLAST

Vi fortsätter vårt arbete med att

Mölnlycke. Sedan tidigare har vi
solpaneler på butikerna i Torslanda och Hässleholm.

LADDADE FÖR ELBILAR

biologisk mångfald. Men det är inte bara

Fyra nya laddstolpar för elbilar installerades under året vid

naturligt. Det är snarare nödvändigt. Un-

supportkontoret i Mölnlycke. Initiativet var möjligt tack vare

der året fortsatte vi arbetet med att få med oss våra kunder på

den klimatväxling som före-

Vi byter kontinuerligt till energisnål LED-

att hjälpa de hotade pollinatörerna, som bin och humlor. Vi

taget gör, där kompensation

belysning i våra butiker. Under året bytte vi

tipsade om växter som de pollinerade insekterna tycker extra

för vissa tjänsteresor går till

i fem butiker, vilket betyder att 36 av våra 63

bra om och annat man kan göra i sin trädgård eller på sin bal-

riktade miljösatsningar inom

butiker nu har övergått till LED. Lysande,

kong för att göra ett bi-drag med rätt enkla medel.

företaget.

tycker vi.

ENERGISNÅL LED-BELYSNING

LJUSPUNKTER I
CORONA-SKUGGAN
JAN LARSSON
VD Blomsterlandet

Hur ser året 2021 ut för Blomsterlandet ur ett hållbarhetsperspektiv?
Jag hade hoppats att vi under 2021 hade kunnat öka intensiteten i vårt hållbarhets
arbete. Vi - liksom många andra bolag - tappade ju fart under det första året med
corona-pandemin 2020. Även om vår bransch klarat sig bättre än många andra under
pandemin har vi behövt lägga betydligt större resurser på corona-relaterade aktiviteter än vad vi hade räknat med. Det har också varit utmaningar med såväl försenade
leveranser som svårigheter att boka transporter och periodvis även tufft att säkra
tillgången på varor.
Jag hade hoppats nå längre än vi gjort med vårt hållbarhetsarbete under 2021, men
samtidigt tycker jag att vi efter omständigheterna gjort ett bra jobb och ändå flyttat
fram våra positioner.

Finns det några satsningar under året du vill lyfta fram?
Några saker som sticker ut är att vi blev klara med en helt ny produkt som känns som
ett stort steg i rätt riktning - torvfri jord. Den har vi jobbat med under flera år och det
känns väldigt bra att vi fick ut den till kund i några testbutiker under hösten 2021. Vi
har samarbetat med bland annat Stena Recycling i ett projekt att ta fram en jord där
stommen är restprodukter från pappersindustrin som kommer kunna minska användandet av torv framöver. Detta har gett mersmak till fortsatt produktutveckling och att söka
nya samarbetsformer som förhoppningsvis kommer att leda till fler spännande produkter de närmaste åren.
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Andra positiva saker är vårt fortsatta arbete med att installera solpaneler på ytterligare några av våra egenägda fastigheter och att uppgradera till energisnål LED-belysning i alla våra butiker. Det låter kanske inte så inspirerande, men att energieffektivisera
fastigheter är något av det viktigaste vi kan göra för att minska vårt utsläpp av koldioxid.
Vi har nu installerat LED i drygt hälften av våra butiker.
Som företag har vi också under året arbetat intensivt med att bli certifierade enligt
MPS Good Trade Practise och KRAV. Detta gör att vi framöver arbetar mer strukturerat
och kan ställa större krav på oss själva och våra leverantörer. Som en del av detta arbete
ingår också att bli bättre på att löpande se över samarbetet med våra leverantörer samt se
över vilka produkter vi ska ha i vårt sortiment. Detta innebär bland annat att produkter
vi inte tycker lever upp till våra krav på kvalitet och hållbarhet kommer att plockas bort.
Under året har vi påbörjat en hållbarhetsgenomgång och riskvärdering av leverantörerna.

Vad händer under 2022?
Jag hoppas att 2022 ska innebära betydligt mindre corona-arbete och att vi återigen kan
ha mer fokus på att skapa tydliga mervärden för våra kunder och en bättre arbetsmiljö för
våra medarbetare. Vår ambition är också att öka vårt omställningsarbete mot allt mindre
miljöpåverkan. Vi har fått igenom större satsningar än någonsin i vår budget inför 2022
och jag har stora förhoppningar om att kunna lyfta vårt mångfaldsarbete under året som
kommer.

VAD ÄR
HÅLLBARHET?

”

En hållbar utveckling

tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov.
Brundtlandkommissionen 1987

En stor del av klimatförändringarna, bristen på vatten
och förlusten av biologisk mångfald är orsakade av oss
människor. Ett överutnyttjande av jordens resurser har lett
till dagens problem.
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.

5

SÅ ARBETAR VI MED
HÅLLBARHET

VAR VI BEFINNER OSS
I VÅR HÅLLBARHETS
TRAPPA

KLIMATNEUTRAL
VERKSAMHET

Inklusive kompensation för
påverkan.

STRUKTURERAT
HÅLLBARHETSARBETE

En integrerad och aktiv del i vår
verksamhet.

PÅBÖRJAT
HÅLLBARHETSARBETE

Tydliga mål, årliga mätbara
nyckeltal.

Blomsterlandet arbetar efter en strategisk
plan som har ett treårsperspektiv och fastställs
årligen. Den strategiska planen befinner sig i
skärningspunkten mellan verksamhetsstrategi,
digital strategi och hållbarhetsstrategi.
Hållbarhetsstrategin ger oss riktningen för
hållbarhetsarbetet. I vår hållbarhetsplan beskriver
vi de mål och aktiviteter som ska ta oss framåt
under innevarande år. Det finns ett målkort
och en ansvarig person för varje målområde.
Samtliga målområdesansvariga, samt delar av
ledningsgruppen och ytterligare några personer,
möts i hållbarhetsgruppen för kunskapsöver
föring, uppdatering och synkronisering av
hållbarhetsarbetet. Denna hållbarhetsgrupp
sammanträder ca sex gånger per år.

Riskanalys

Blomsterlandet arbetar löpande med att identifiera
risker i samband med planering, projekt och
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beslut. De största riskerna sammanställs årligen
till en övergripande riskanalys som presenteras
för bolagets styrelse. Analys av hållbarhetsrisker
- med fokus på områdena antikorruption,
mänskliga rättigheter, miljö samt socialt ansvar
- sker i samverkan mellan områdesansvariga,
hållbarhetsgruppen och ledningsgruppen.

Väsentliga hållbarhetsfrågor

Vår väsentlighetsanalys tar sin utgångspunkt
i vår värdekedja och påverkan på samhället i
stort. Vid arbetet med att identifiera väsentliga
hållbarhetsfrågor lyssnar vi självklart på våra
intressenter.

INGET STRUKTURERAT
HÅLLBARHETSARBETE

Svårt att mäta förbättringar,
tydliga mål saknas.

LÅNGSIKTIGA MÅL
Hållbarhetsarbetet bedrivs på både kort och
lång sikt. Våra långsiktiga mål siktar mot
2025, räknat från basåret 2019.
• Minska våra klimatutsläpp med 25 procent,
per butik
• Minska energianvändningen med 20 procent
per m2 (yta)
• Öka andelen egenproducerad el till
10 procent av den totala elanvändningen
• Öka andelen återvunnet material i
verksamhetens avfallshantering till
50 procent

VIKTIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR
VÄSENTLIGHETSANALYS
MYCKET
HÖG

UPPFYLLA

BETYDELSE FÖR INTRESSENTER

Informationen från intressenterna, tillsammans med
våra egna ambitioner och mål ger oss underlag för vilka
hållbarhetsfrågor vi ska fokusera på.
I väsentlighetsanalysen klassificeras hållbarhetsfrågorna
utifrån intressenternas perspektiv - deras förväntningar
och önskemål och vilken betydelse frågorna har för dem samt vilken betydelse de olika hållbarhetsfrågorna har för
företaget och i vilken grad vi kan påverka dem.
Resultatet av väsentlighetsanalysen ligger sedan till
grund för vad vi fokuserar på inom våra olika målområden
för hållbarhetsarbetet.

•
•
•
•

Lagar & regelverk
Mänskliga rättigheter
Arbetsvillkor
Transparens

PRIORITERA
•
•
•
•
•

Långsiktig & hållbar utveckling
Minskade klimatutsläpp
Minskad miljöpåverkan
Mångfald & jämställdhet
Produktkvalitet & säkerhet

ADMINISTRERA
• Redovisning & rapportering
• Återvinning & avfallshantering

BEVAKA
•
•
•
•

Energiförsörjning & -användning
Cirkularitet & hållbar produktutveckling
Certifiering av verksamheten
Antikorruption

HÖG
HÖG

INTRESSENTDIALOG
INTRESSENT

VAD ÄR
VIKTIGT?

HUR DELAS
INFORMATIONEN?
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KUND
•
•
•
•
•

Produktkvalitet & säkerhet
Mänskliga rättigheter
Minskad miljöpåverkan
Transparens
Återvinning & avfallshantering

• Kundundersökningar, kundkontakt i butik och via kundtjänst
• Sociala kanaler

MEDARBETARE

BETYDELSE FÖR FÖRETAGET OCH MÖJLIGHET ATT PÅVERKA

ÄGARE

MYNDIGHETER & SAMHÄLLE

MYCKET
HÖG

ÖVRIGA INTRESSENTER
bl a leverantörer &
fastighetsägare

• Arbetsvillkor
• Mångfald & jämställdhet
• Minskad miljöpåverkan

•
•
•
•
•

Långsiktig & hållbar utveckling
Minskad miljöpåverkan
Antikorruption
Mångfald & jämställdhet
Cirkularitet & hållbar produkt
utveckling
• Energiförsörjning & -användning

•
•
•
•
•
•
•

Lagar & regelverk
Redovisning & rapportering
Antikorruption
Minskad klimatpåverkan
Minskade klimatutsläpp
Arbetsvillkor
Mångfald & jämställdhet

• Lagar & regelverk
• Antikorruption

• Medarbetarundersökningar
• Medarbetarsamtal
• Intranät

• Möten
• Rapporter & redovisningar
• Pressmeddelande

•
•
•
•

Löpande dialoger
Myndighetskontakter
Lagar
Mediarapportering

• Löpande dialoger
• Erfarenhetsutbyte

HÅLLBARHET OCH PÅVERKAN I VÄRDEKEDJAN

KLIMAT & MILJÖÅTGÄRDER

PRODUKT &
LEVERANTÖR
• Tydliga
hållbarhetskrav
• Energi & miljö
• Arbetsvillkor
• Mänskliga
rättigheter
• Antikorruption
• Transporter till
butik
• Emballage &
återvinning

KRAV PÅ LEVERANTÖRER
HJÄLPER BRANSCHEN
ATT BLI BÄTTRE
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TRANSPORT

LAGER & KONTOR

BUTIK & E-HANDEL

• Minimera negativ
miljöpåverkan
• Energiförbrukning
• Materialanvändning
• Ökad resurseffektivitet

• Mindre miljöpåverkan
• Minimera svinn &
kassationer
• Emballage &
materialåtervinning

HÄR HAR VI STÖRST MÖJLIGHET ATT PÅVERKA

KUND
TRANSPORT

• Lev livet lite grönare
• Hjälp till bättre val
• Återvinning

KRAV FRÅN KUNDER
HJÄLPER OSS BLI BÄTTRE

HÅLLBARHETSRISKER
Identifierade hållbarhetsrisker utifrån de lagstadgade rapporteringsområdena.
MILJÖ

SOCIALT ANSVAR/MEDARBETARE

Risker

Risker

Vi producerar inte själva varorna vi säljer i våra butiker, så det är

I vår verksamhet finns flera identifierade hälsorisker. Under pandemin

framför allt i leverantörsledet som de stora miljörelaterade riskerna

fick vi en ny; risken för smittexponering för butiksmedarbetare. Att risk

finns i form av energiåtgång, utsläpp, tveksamma val av råvaror, inslag

för rån och överfall i butik - samt fysiskt tunga lyft och både i lager och

av icke tillåtna bekämpningsmedel och liknande. Där är också våra

butik - förekommer vet vi sedan tidigare. I koncernen som helhet finns

möjligheter till kontroll relativt små. Risken att våra leverantörer

hälsorisker, särskilt då i form av upplevd stress och hög arbetsbelastning.

inte lever upp till vår uppförandekod bedöms vara störst i länder
som klassas som högriskländer av bland andra Amfori BSCI. Driften

Styrning

av vår verksamhet leder också till utsläpp av växthusgaser, liksom

Grundläggande för vår del är att förebygga ohälsa och skador som

transporterna av produkterna vi säljer.

beror på arbetet. Här är vår arbetsmiljöpolicy, skyddsombudspolicy,

Styrning
Vårt arbete inom miljöområdet styrs bland annat av vår miljöpolicy
och hållbarhetspolicy.

Aktiviteter

Även vår uppförandekod som används både externt och internt guidar
oss i vårt arbete.

Aktiviteter
Vi arbetar kontinuerligt med utbildningar för vår personal. Det

Vi arbetar aktivt med att minska den negativa miljö- och

handlar om allt från säkerhetsrutiner, till bolagets värdegrund och ren

klimatbelastningen vår verksamhet medför, både när det gäller

kunskapsöverföring inom olika områden, beroende på arbetsuppgifter.

produktionen av de varor vi säljer, emballagen som används, och

Varje år genomförs även en medarbetarundersökning som en temperatur

transporterna de medför. Vi har stort fokus på att arbeta med

mätare för företaget som ger underlag för insatser på kort och lång sikt.

miljöcertifierade leverantörer samt att minska plastanvändningen

Pandemin har krävt särskilda åtgärder. Företagsledningen har haft

och att öka graden av materialåtervinning av den plast som trots allt

regelbundna avstämningar för att göra riskbedömningar och kunna

används.

genomföra de åtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderat för

Att energieffektivisera våra butiker och de fastigheter vi äger är
också ett prioriterat område.
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rehabiliteringspolicy och sedan länge inarbetade rutiner vägledande.

att bidra till minskad smittspridning både i butik och på kontor.

>>

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

ANTIKORRUPTION

Risker

Risker

De främsta riskerna för brott mot mänskliga rättigheter

Risk för korruptionsbrott finns främst i vårt leverantörsled,

bedömer vi finnas i leverantörsledet och då främst i de länder

särskilt i länder som klassas som högriskländer. Genom täta

som klassas som högriskländer.

kontakter, en tydlig inköpsprocess och kvalitetssäkring minskar

Styrning
Våra styrdokument inom mänskliga rättigheter guidar
såväl vårt interna arbete som de krav vi ställer på våra

vi riskerna för korruption i leverantörsleden. Samtidigt får
vi inte blunda för att korruption kan ske även i den egna
verksamheten.

leverantörer. Våra riktlinjer baseras på internationella

Styrning

konventioner som FN:s deklaration om mänskliga

Grunden för arbetet är vår antikorruptionspolicy, tillsammans

rättigheter, ILO:s konventioner för arbetslivet och

med uppförandekod och inköpspolicy. Vi har också en

principerna i FN:s Global Compact. Vi är medlemmar i den

attestordning som ska minska risken för oegentligheter.

internationella organisationen Amfori BSCI, som antagit

Den visselblåsarfunktion vi har infört ger våra medarbetare

en omfattande uppförandekod för leverantörer. Merparten

möjligheter att påtala misstänkt brottsligt beteende, som

av våra leverantörer har förbundit sig att leva upp till vår

mutbrott.

uppförandekod och de minimikrav kring hållbarhet som vi
ställer i våra samarbetsavtal.

Aktiviteter

Aktiviteter
Kännedom bland våra anställda om den visselblåsarfunktion vi
infört är viktig och därför ställer vi frågan om man känner till att

Under året har vi intensifierat vår genomlysning av

funktionen finns i den årliga medarbetarundersökningen. Under

leverantörsledet genom att skicka ut en enkät där vi bland

året inledde vi ett arbete med att skapa fördjupad kunskap om och

annat ställer frågor som rör arbetsförhållanden, mänskliga

kontroll av leverantörsledet. I ett första steg skickade vi ut en enkät till

rättigheter och arbetsmiljö. Varje leverantör följs upp och

leverantörerna i Sverige och Europa som bland annat behandlar frågor

handlingsplaner sätts upp vid behov.

som berör antikorruption. Våra utomeuropeiska leverantörer kommer
att besvara samma frågor, dock längre fram i tiden.
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VÅR HÅLLBARHETSBLOMMA

DRIFT & MINSKAD
MILJÖPÅVERKAN
• Minimera negativ
miljöpåverkan
• Energiförbrukning
• Materialanvändning
• Ökad resurseffektivitet

Vår ambition är att hållbarhetsarbetet

PRODUKTER

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.

• Kvalitet & säkra
produkter
• Sortiment
• Förpackningar
• Kvalitetsgranskning
• Transporter

Hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade
i alla delar av vår verksamhet och en del
av vårt vardagliga arbete.

LEVERANTÖRER
•
•
•
•
•
•
•

Uppförandekod
Mänskliga rättigheter
Antikorruption
Arbetsvillkor
Miljö
Amfori BSCI
Transporter

• Minimera svinn &
kassationer
• Emballage &
materialåtervinning
• Transporter E-handel

ETT HÅLLBART BOLAG

VÅRT SÄTT
ATT VARA
• Uppförandekod
• Antikorruption,
lagar & etik
• Miljö- &
samhälls
engagemang

11

SÄLJKANALER
BUTIKER & E-HANDEL

MEDARBETARE
• Hälsa & friskvård
• Trygg & säker
arbetsplats
• Mångfald &
inkludering
• Engagemang &
kompetens
• Socialt ansvar
• Arbetsvillkor

KUNDER
• Hjälp till bättre val
• Återvinning
• Transporter till kund

MÅLOMRÅDEN

LEVERANTÖRER

Övergripande mål: Vi strävar efter goda och långsiktiga relationer med våra
leverantörer och att de delar vår syn på hållbarhet och ställer upp på vår
uppförandekod och krav på goda arbetsvillkor och minskad miljöpåverkan.

PRODUKTER

Blomsterlandets hållbarhetsarbete är indelat i
åtta målområden med tydlig ansvarsfördelning.
Inom varje område sätter vi specifika mål bland
annat baserade på vår väsentlighetsanalys
och bestämmer aktiviteter för en mer hållbar
verksamhet.
Våra målområden knyter an till FN:s globala
hållbarhetsmål. Prioriterade FN:mål för vår del
är mål 7, 8, 12 och 13 - det vill säga hållbar energi
för alla, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt, hållbar konsumtion och produktion samt
bekämpa klimatförändringarna.

Övergripande mål: Vi arbetar ständigt för ett mer hållbart sortiment där vi vill
minska klimatpåverkan, reducera och optimera såväl transporter som emballage
samt öka möjligheterna att återanvända och återvinna förpackningar och
produkter.

DRIFT & MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

Övergripande mål: Att bli mer energieffektiva och att rusta de fastigheter vi har
rådighet över med förnybara energikällor som solceller och bergvärme.

SÄLJKANALER BUTIK & E-HANDEL

Övergripande mål: Även inne i våra butiker och lager ska vi minska
energianvändningen. Vi ska minska kassationerna och öka materialåtervinningen
av vårt avfall.

KUNDER

Övergripande mål: Guida våra kunder till mer medvetna val när de handlar hos
oss och göra det enklare för dem att återvinna de emballage de fått med sig hem.

MEDARBETARE

Övergripande mål: Blomsterlandet ska vara en trygg och attraktiv arbetsplats där
alla ska ha samma förutsättningar att utvecklas.

VÅRT SÄTT ATT VARA

Läs mer om

Globala målen
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Övergripande mål: Vara ett bolag med en företagskultur som baseras på tydliga
värden. I vår hållbarhetspolicy fastslås också att vi månar om alla steg som leder
mot ökad hållbarhet, även om de är små och även om de leder till en merkostnad
på kort sikt.

RISKANALYS

STYRNING

RISKHANTERING

IDENTIFIERADE RISKER

Verksamhetens identifierade hållbarhetsrisker inom respektive målområde.
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DRIFT & MINSKAD
MILJÖPÅVERKAN

SÄLJKANALER
BUTIK

SÄLJKANALER
E-HANDEL

PRODUKTER

• Åsidosättande av
mänskliga rättigheter, oskäliga
arbetsvillkor
• Användning av bekämpningsmedel &
otillåtna ämnen
• Korruption
• Godstransporter
till vår terminal,
utsläpp av växthusgaser samt partiklar från fordon &
fartyg

• Odling, energi
förbrukning
• Klimatpåverkan,
utsläpp av växthusgaser
• Kemikalier, bekämpningsmedel & andra
skadliga ämnen i
produkt
• Fossila resurser
• Emballage & avfall

• Energiförbrukning,
uppvärmning, nedkylning, belysning
• Köldmedia
• Vattenåtgång
• Kassationer
• Emballage & avfall
• Egna resor

• Kassationer
• Avfallshantering &
materialåtervinning
• Transport till/från
butik

• Kassationer
• Avfallshantering &
materialåtervinning
• Hemtransport till
kund

• Produktval
• Sortering & återvinning
• Användning av
bekämpningsmedel

• Arbetsmiljö, säkerhet, stress & hälsa,
smittorisk
• Bristande mångfald
& ojämställda möj
ligheter
• Kunskaps- &
kompetensbrist

• Korruption & bristande affärsetik
• Åsidosättande av
lagar & förordningar

• Prioritera certifierade leverantörer
• Minska antalet
transporter
• Smartare packning
& samtransporter
• Minska andelen
fossilberoende
transporter
• Miljökrav på egna &
externa fordon
• Öka andelen svensk
odlade växter
- minska långa
transporter

• Miljömärkningar
• Val av mer motståndskraftiga
växtsorter
• Testning av
produkter
• Hållbar produkt
utveckling,
cirkularitet
• Mer hållbara
emballage, identifiera alternativ till
plast

• El från förnybara
källor
• Egen klimatsmart
energi t ex sol
celler
• Energieffektivisering i fastigheter
• Åtgärdsplan för
underhåll av kylsystem
• Handlingsplan för
att minska vatten
användning
• Ansvarsfull av
fallssortering i
butik, återvinnings
processer

• Systematiskt
arbete med, &
uppföljning av
inköp för att minska
kassationer &
reklamationer
• Kontinuerligt
arbete för att
öka material
återvinning
• Laddstationer på
kundparkering
• Möjlighet att åka
kollektivt till
butik

• Systematiskt
arbete med, &
uppföljning av
inköp för att minska
kassationer &
reklamationer
• Kontinuerligt
arbete för att
öka material
återvinning
• Möjlighet att hämta
e-handelsvaror i
butik

• Info om certifieringar/märkningar
• Info om hållbara val
/minskad miljö
påverkan
• Kunskap om hur kund
kan påverka – växter
för t ex pollinatörer
• Val av emballage
som kunden kan
lämna för åter
vinning

• Systematiskt
arbetsmiljö
arbete, skyddsrond,
utvecklingssamtal,
medarbetarunder
sökning
• Arbetsmiljöpolicy
• Aktivt arbete
mot kränkande
särbehandling
• Utbildning &
kompetens
utveckling på
jobbet
• Friskvårdsbidrag

• Visselblåsarsystem
• Klimatkompensation & klimat
växling av egna
resor i bolaget

• Miljöpolicy,
hållbarhetspolicy,
emballagestrategi
• Klimatkompensation

• Miljöpolicy, hållbarhetspolicy

• Arbetsmiljöpolicy,
uppförandekod,
rehabiliterings
policy

• Antikorruptionspolicy, intern
uppförandekod,
attestordning
• Hållbarhetspolicy

• Hållbarhetspolicy, uppförandekod,
antikorruptionspolicy, miljöpolicy, hållbarhetspolicy, inköpspolicy

KUNDER

MEDARBETARE

VÅRT SÄTT ATT
VARA

LEVERANTÖRER

Målområde

LEVERANTÖRER

Vi strävar efter långsiktiga relationer med leverantörer
som delar vår syn på vad som är bra för såväl människa
som miljö. För att vara en hållbar leverantör till
Blomsterlandet vill vi att leverantören skriver under
vår uppförandekod där vi tydliggör våra förväntningar
på leverantören i frågor som rör mänskliga rättigheter,
antikorruption, arbetsförhållanden och miljö. Upp
förandekoden baseras på internationellt vedertagna
konventioner, som FN:s deklaration om mänskliga
rättigheter, ILO:s konventioner för arbetslivet och
principerna i FN:s Global Compact.

Uppförandekod för leverantörer

Vi är medlem i den internationella organisationen Amfori
BSCI, som antagit en omfattande uppförandekod för
leverantörer i riskländer. Merparten av våra leverantörer
har förbundit sig att leva upp till vår uppförandekod
och de minimikrav kring hållbarhet som vi ställer i våra
samarbetsavtal.
Som inköpare av varor från ett stort antal leverantörer
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i olika länder finns alltid en risk att krav och förväntningar
inte efterlevs. Vi har under året påbörjat en riskbedömning
av alla leverantörer för att kontrollera att kraven efterlevs.
Under 2021 inledde vi detta arbete genom att skicka ut en
enkät till våra svenska och europeiska leverantörer för att
få en fördjupad bild av förhållandena och lägga grunden till
ett mer systematiskt arbete med uppföljning.
Leverantörsenkäten visade bland annat att tre leveran
törer svarat ja på frågan om de anlitar ungdomar under
15 år i verksamheten. Vid en närmare kontroll visade
det sig att två av leverantörerna, som återfanns i Sverige,
gett familjemedlemmar sommarjobb. När det gäller den
tredje leverantören, från Nederländerna, inväntar vi
kompletterande information. För samtliga leverantörer
inleds nu ett arbete med individuella handlingsplaner.

Transporter

Vi siktar på att höja ambitionsnivån när det gäller
varutransporter eftersom de står för en betydande del
av verksamhetens klimatpåverkan. Vi arbetar ständigt

för att minska antalet transporter genom optimering,
bland annat genom att öka fyllnadsgraden, utnyttja
returtransporter och att samtransportera varor. Under
2021 blev dock vi, precis som många andra aktörer,
påverkade av pandemins globala sidoeffekter i form
av svårigheter att boka transporter. Framför allt
drabbades långväga transporter, i vårt fall från Asien,
av containerbrist vilket ledde till såväl högre priser som
leveransförseningar.

Minska fossila utsläpp

För att minska de fossila utsläppen har vi under en tid
minskat andelen transporter med lastbil till förmån
för tågtransporter. Dock bedömer vi att systemet för
tågtransporter både här i Sverige och i Europa inte är
tillräckligt väl utbyggt för känsliga produkter, där långa
ställtider utsätter växterna för ojämn temperatur vilket i
sin tur ökat kassationerna.

Målområde

PRODUKTER

En betydande del av vår verksamhets miljömässiga och
sociala påverkan k
 ommer från våra leverantörer när de
producerar de varor vi säljer.

Emballage & förpackningar

Förpackningsfrågan är starkt kopplad till produkterna
och en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Vi arbetar sedan
länge för att minska användningen av plast, samt att
återvinna så stor andel som möjligt av den plast som trots
allt används.
Vi har under året testat att ersätta plastbrätten med
brätten av papp. Dessvärre har pappbrättena visat sig vara
för känsliga för vatten och tappar i stabilitet, vilket inte
fungerar i praktiken för vissa, lite tyngre krukväxter. Vi
kommer att finkalibrera användningen av pappbrätten,
och följa utvecklingen av tåligare papp men samtidigt
testa alternativa material för att ersätta plasten.
Vi arbetar också för att byta ut svarta odlingskrukor
i plast till plastkrukor som går att återvinna, så att
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kunderna kan lägga dem på sin återvinningsstation när de
inte längre har behov av krukan.

Medvetet sortiment

Vi arbetar ständigt för att erbjuda våra kunder ett
förbättrat sortimentet, bland annat genom att välja
växtsorter som är friska och motståndskraftiga och
därmed behöver mindre bekämpningsmedel både
vid odling och hemma hos konsumenten. Under året
fokuserade vi på prydnadsbuskar och säsongsväxter i
kruka och valde bort ett tjugotal sorter.
Vi är stolta över att vi tidigt tog in Fairtrade-märkta
snittrosor i sortimentet. Vi arbetar också på att öka
antalet svenska växtsorter, både E-plantor och Från
Sverige-märkta. Det är växter som är framtagna för vårt
klimat och har större chans att överleva. Hållbart är också
hållbarhet, menar vi. Dessutom vill vi bidra till att stärka
svensk odling som näringsgren.

68%
av försäljningen

FAIRTRADE
Fairtrade-märkta snittrosor
stod för 68 procent av den
totala försäljningen av
snittrosor. Det är en ökning med
tre procentenheter jämfört
med året innan.

KUNDER MED KRAV ÖKAR
KRAV-märkta produkter ökade i
försäljning med 7,6 procent.

7,6%

ökad försäljning

INSEKTSHOTELL
Försäljning av insektshotell
sjönk med 41 procent jämfört
med föregående år. Under 2021
drabbades vi av varubrist och
leveransförseningar, vilket sannolikt
påverkat försäljningen negativt.

DÄRFÖR TESTAR VI
VÅRA PRODUKTER

Vi vill att våra kunder ska kunna lita på att p
 rodukterna
de köper hos Blomsterlandet håller en god kvalitet. Därför t estar vi allt fler produkter – för att säkerställa att de
lever upp till våra krav, inte innehåller skadliga ämnen
och att våra leverantörer håller vad de lovat.
För oss är det också viktigt att vara med i utvecklingen för
att hjälpa våra leverantörer att bli bättre och att leva upp
till svenska lagar och de EU-direktiv som gäller. I vissa
länder kan en del kemikalier vara tillåtna fast de inte är
det i Sverige och testerna hjälper oss att kontrollera vilka
kemikalier som faktiskt använts. Som bekämpningsmedel
i odling, till exempel.
SMÅ RESTER AV bekämpningsmedel kan finnas
i växter och blommor. För att vara säkra på att
Blomsterlandets produkter inte innehåller några otillåtna
ämnen gjorde vi omkring 200 tester under 2021.
Vid ett stickprovstest av rosmarin 2020 fann
laboratoriet Eurofins små rester av bekämpningsmedel.
– Vi slängde alla plantor och tog inte in några nya från
den leverantören. Han blev inte glad men 2021 fick han en
ny chans. Och när vi testade fanns inga spår av kemikalier
längre, berättar Jan Janssen, inköpare på Blomsterlandet.
DET ÄR INTE BARA ätbara växter som skickas för
analys, även blommor, krukväxter och trädgårdsväxter
testas. Av de 140 analyser som gjordes på dessa varu
grupper var det bara ett par stycken som inte blev
godkända. I ett fall analyserades rododendron och
laboratoriet fann rester av ett medel som inte får

JAN
JANSSEN
Inköpare

användas på plantskolor. Däremot är det tillåtet vid till
exempel majsodling.
– Det visade sig att det fanns ett majsfält bredvid plantskolan. Förmodligen hade bekämpningsmedlet blåst in på
buskarna i plantskolan, säger Jan Janssen.
MEN VI TESTAR fler produkter än växter. Under året
har vi även haft ett extra öga på plastprodukter och
keramik för att kontrollera att dessa inte innehåller några
farliga ämnen, vilket testerna kunde bekräfta.

Franska Eurofins är ett av världens
största laboratorieföretag med 900
laboratorier i 50 länder. Vi har låtit
analysera dessa varugrupper:
• Trädgårdstillbehör - framförallt
plastartiklar men även jord och lök.
• Snittblommor.
• Keramik - såväl krukor, interiörartiklar
som sidenväxter.
• Trädgårdsväxter - buskar och perenner.
• Krukväxter - inomhus och säsongsvaror.
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PRODUKTUTVECKLAR
FÖR FRAMTIDEN:
TORVFRI JORD

GUNILLA
JÖNSSON
Copywriter
och växtexpert

FREDRIK
ÖSTERGAARD
Produktchef
Trädgårdstillbehör

Blomsterlandet ersätter nu torv med fibermull i en helt ny planteringsjord, tack vare
ett samarbete med återvinningsföretaget Stena Recycling. Träfibern är en restprodukt från pappersindustrin som nu kan tas tillvara som livskraftig jord i trädgården.
En av basingredienserna i de jordpåsar du hittar i trädgårdsbutikerna har historiskt sett varit torv, en råvara som
är perfekt för odling men som ifrågasätts allt mer av klimatskäl. Blomsterlandet har under året kunnat testlansera
en ny jordprodukt – helt torvfri planteringsjord.
– Om vi kan minska mängden torv i våra jordprodukter gör vi en viktig insats. Vår torvfria jord ligger helt rätt
i tiden och det känns bra att visa att det rent konkret går
att åstadkomma förändring, säger Fredrik Östergaard,
som är produktchef på Blomsterlandet med ansvar för
bland annat jord och trädgårdstillbehör.

letade efter mer hållbara lösningar på det avfall man
hanterar, ett nytt sätt att använda träfibern på. Samtidigt
sökte Blomsterlandet efter möjliga alternativ till torv.
– Den enes ”problem” blev den andres lösning. Det
är ett konkret exempel på cirkularitet som det pratas
så mycket om. Att hitta former för att använda resurser
ytterligare ett varv är en klimatmässig vinst. Att vi dess
utom kan minska mängden torv i vår jordprodukt är
ytterligare en fördel, säger Fredrik Östergaard.
Ett parti av den torvfria jorden lanserades i några av
Blomsterlandets butiker under hösten 2021.

DEN NYA JORDEN är resultatet av ett samarbete
mellan Blomsterlandet och återvinningsföretaget Stena
Recycling. Båda företagen ingår i Stenasfären och
påbörjade projektet för några år sedan. Stena Recycling

VAD ÄR DET DÅ för något i påsen med den nya jorden?
Alla ingredienser är naturliga. Träfibern, som är en
restprodukt från svensk pappersmassaindustri, blandas
med mullrik trädgårdskompost. Blandningen

>>
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får sedan mogna under några veckor. Resultatet blir en
fibermull som kryllar av mikroliv. Slutligen tillsätter vi
hönsgödsel och barkmull.
– Vi var också noga med att jordsäcken inte fick vara
för tung. Därför ingår bark för att göra produkten lättare
och luftigare – det är bra för växternas rötter att inte jorden blir för kompakt men vi tänkte också på våra kunder.
Vi vill att de ska kunna få hem jorden utan alltför stora
besvär, förklarar Fredrik Östergaard.
Hur ska då den torvfria jorden användas? Den passar
för trädgården – vid plantering av buskar, träd och
perenner. Som jordförbättring tillför den torvfria jorden
organiskt material, mikroliv och näring till befintliga
odlingsland och rabatter.
I UTVECKLINGEN MED att ta fram det bästa
”jordreceptet”, den mest optimala blandningen, av denna
helt nya produkt testades olika varianter mot varandra
och mot konventionell, torvbaserad jord. Under våren
och sommaren 2021 utsågs en grupp odlare som fick
uppdraget att testa olika jordbandningar. De utsatte
även jorden för ett stresstest genom att använda den
på sätt som den inte är tänkt för – som att odla i kruka
och för frösådd. Den torvfria jorden är ju framtagen för
plantering och jordförbättring i trädgårdens rabatter men
testerna skedde till viss del i pallkragar och krukor för
att ha större kontroll över processen och bättre kunna
undersöka jordblandningarnas egenskaper.
Gunilla Jönsson arbetar bland annat med produktinformation på Blomsterlandet och har tidigare i sitt
yrkesliv odlat växter i kommersiell skala. Hon ingick i
testgruppen av odlare och tycker att den torvfria jorden
visat sig vara något av en superprodukt men berättar att
testperioden bjöd på en överraskning:
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– Vi var lite oroliga i början när vi såg att plantorna
vi satte i den torvfria jorden liksom stod och stampade
lite jämfört med dem vi satt i vanlig planteringsjord. Men
sedan kom de ikapp och gick till och med förbi. Då kunde
vi pusta ut.
ATT VÄXTERNA STOD STILLA i början stämmer
överens med effekten av naturgödsel, som tar något
längre tid på sig att verka. Å andra sidan ger den effekt
över längre tid.
Fredrik Östergaard tillägger:
– I testet använde vi ingen mer tillsatt näring än det
som fanns i jorden, men vid sidan om så hade jag ett eget
experiment där jag tillsatte flytande näring och då såg jag
inget stopp alls i tillväxten.
Odling i kruka visade att den torvfria jorden inte har
riktigt samma goda vattenhållande egenskaper som torv,
vilket gör att vattnet försvinner rätt fort när man vattnar.
Men det, liksom den lilla inledande ”tillväxtdippen” som
syntes vid testodlingen, bedöms inte som problematiskt
när jorden används på det sätt som den är tänkt, för plantering och jordförbättring i trädgården.
Skulle då en tidigare proffsodlare som Gunilla kunna
tänka sig att byta till torvfri jord?
– Absolut! Jag måste bara säga att jag aldrig har
sett så feta daggmaskar som när jag tömde krukorna
jag använde för testodling med den nya jorden. Som
odlare blir man jätteglad eftersom daggmaskar är ett
tecken på ett riktigt bra mikroliv i jorden.

TORVFRI JORD
• Sammansatt av 100 procent återvunnet
svenskt material.
• Utmärkt till jordförbättring och plantering
av buskar, träd och perenner i trädgården.
• Helt torvfri.
• Innehåller träfibermull, en återvunnen
produkt, som när den komposterats får
egenskaper som påminner om torv.
• Innehåller trädgårdskompost för ett rikt
mikroliv.
• Innehåller barkmull som ger luftighet och
struktur.
• Gödslad med naturgödsel (hönsgödsel).
• Rekommenderas inte till plantering i
kruka då fibermullen inte har lika goda
vattenhållande egenskaper som torv. På grund
av pH-värdet kan vi heller inte rekommendera
den till surjordsväxter som blåbär och
rododendron.

Målområde

DRIFT & MINSKAD
MILJÖPÅVERKAN

Vi arbetar för att minska den negativa miljöpåverkan vår verksamhet har. Framför allt arbetar vi med att minska våra utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid. Det sker bland annat genom att minska
energianvändningen i våra butiker - eftersom det är där den största
användningen sker.

Solpaneler och bergvärme

Vi har identifierat fjärrvärme som den i särklass största källan till
våra växthusgasutsläpp. Därför har vi sedan 2017 skrivit in geo
energi – i dagligt tal bergvärme – som den mest önskvärda värmebärare. Tillsammans med solpaneler blir det en bra kombination
då vi eftersträvar fastigheter som är självförsörjande på energi med
nära noll-utsläpp när vi om- eller nyetablerar en butik eller lager.
Vi strävar efter att installera solpaneler på de fastigheter vi äger
och därmed har rådighet över. Under året installerade vi solpaneler på tre butiker samt på supportkontoret i Mölnlycke.
Precis som under första corona-året 2020, ersättes många
fysiska möten av videomöten. Antalet tjänsteresor med flyg
fortsatte att minska 2021 och de resor som trots allt genomfördes
klimatkompenserade vi för. Flygresorna minskade från nästan
19 000 mil till 12 560 mil, vilket räknat i koldioxidekvivalenter
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ENERGISNÅL BELYSNING
Under året har vi bytt
till energisnål LEDbelysning i ytterligare fem
av våra butiker. Det betyder
att 36 av 63 butiker nu har
gått över från konventionella
lysrör till LED.

SOLPANELER
Under året har vi
installerat sol
paneler på tre
av våra butiker – Backaplan,
Bromma och Linköping – samt på
bolagets kontor i Mölnlycke.

motsvarade en minskning från 53 till 31 ton. Klimatkompensationen sker genom organisationen Vi-skogens arbete med träd
planteringar och hållbara jordbruksmetoder i Kenya.

Gröna satsningar

Resor som görs med tjänstebilar ingår i ett klimatväxlingsprogram
där varje körd mil medför en merkostnad som vi fonderar internt
för gröna satsningar utöver budget. Denna klimatväxling har
finansierat ytterligare fyra laddstolpar för elbilar vid kontoret i
Mölnlycke.
Under året genomfördes en utbildning i eco-driving för
alla som kör bil i tjänsten. Utbildningen kommer att vara
obligatorisk för alla nyanställda som berörs.

Certifiering av verksamheten

Vår inköpsorganisation och våra butiker är certifierade
enligt MPS Good Trade Practise, som bland annat ska
säkra en mer hållbar leveranskedja. Under året blev vi
också KRAV-certifierade. För att kunna KRAV-märka
egna produkter som säljs under Blomsterlandets varumärke ställs hållbarhetskrav på hela verksamheten.

EGNA FASTIGHETER
Vi äger själva
fastigheterna
till 15 av våra butiker, samt vårt
kontor. Det är i första hand där
vi installerar solpaneler och
bergvärme.

Utsläpp CO2-ekvivalenter
Scope 1 - Direkta utsläpp

2021 2020 2019
(ton)
CO2e

(ton)
CO2e

(ton)
CO2e

146

160

203

Köldmedier, i kylanläggningar

45

10

5

Eldningsolja

28

13

20

466

507

506

10

-

-

695

689

733

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

Direkta utsläpp, främst tjänsteresor i bil1

Scope 2 - Indirekta utsläpp från inköpt energi
är så kallade indirekta utsläpp från leverantörer av el och
fjärrvärme.

Fjärrvärme2
El
Summa Scope 1 och 2

Scope 3 - Andra indirekta utsläpp

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.

43

91

95

Flygresor i tjänsten

31

53

142

Klimatkompensation3

-31

-53

-142

Summa Scope 1, 2 och 3

738

781

828

Biogas 4

0,5

0,5

0,9

(ton)
CO2e

(ton)
CO2e

(ton)
CO2e

12,01

12,60

13,80

1,08

1,16

1,24

Utsläpp per butik
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 i tjänst.
Jämfört med föregående år har vi minskat de
totala utsläppen av växthusgaser med fem procent. En
viktig förklaring är minskad klimatpåverkan från våra
fastigheter samt en minskning av tjänsteresorna. Vi
noterar dock en påtaglig ökning av utsläpp av köldmedia.
Anledningen är fel i kyl- eller värmesystemet i fem av
våra butiker. Under året gick värmepumpen sönder i
den sista av våra butiker som värms med olja, vilket
ledde till den stora ökningen av utsläpp av eldningsolja.
Förprojektering för att ersätta oljepannan med bergvärme
är påbörjad.

Klimatindikatorer

Indirekta utsläpp, främst från tjänsteresor i bil

Klimatindikatorer

Blomsterlandets utsläpp

Vid sidan om mätningar enligt GHG, eller Greenhouse
Gas Protocol, som redovisas i tabellen intill, mäter
vi även det vi kallar klimatindikatorer. Här ser vi att
utsläppssiffrorna minskar.

Klimatinvesteringar
Vi har under 2021 investerat 9,5 miljoner kronor i förny
bar energi och energieffektiviserande åtgärder bland
annat genom utbyggnad av bergvärme, solceller och byte
till LED-belysning i fem butiker.

Hänvisningar
1. Enligt vägtrafikemissionsmodellen. 2. Beräknat enligt Naturvårdsverket och Svensk fjärrvärme. 3. Avser utsläpp från flyg i tjänsten.
Utsläppsfaktor 1,9 enl. SOU 2019:11 4. Biogena koldioxidutsläpp tas ej med i klimatredovisning enl. GHG-protokollet.
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SÄLJKANALER

MER ÅTERVUNNET
Trots att andelen avfall
ökar så ökade samtidigt
mängden avfall som kunde
materialåtervinnas med
åtta procentenheter
jämfört med föregående
år. Under 2021 gick 36
procent av vårt avfall till
materialåtervinning.

BUTIKER & E-HANDEL

Vår ambitionsnivå är att minska vår klimatbelastning och
ett steg på vägen är att nå en så klimatneutral butiksdrift
som möjligt. Därför siktar vi in oss på att bland annat
välja förnybar el där det är möjligt och att ersätta lysrören
i butik och vår e-handelsterminal med energisnålare
LED-belysning. Att hushålla med vatten är också en
fråga vi undersöker närmare, genom att se över olika
bevattningsmetoder.
Vi ser kontinuerligt över de emballage som
används och hur vi kan bli bättre på att öka graden
av materialåtervinning i vår verksamhet. Den totala
mängden avfall ökar men andelen material som återvinns
ökar samtidigt.

Guidar till medvetna val

Vi arbetar för att guida kunderna till det mer hållbara
sortimentet, såväl i fysisk butik som på vår webbplats.
Vi erbjuder e-handelskunderna möjlighet att hämta
ut beställningarna i någon av våra fysiska butiker. När
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kunden väljer att hämta upp varorna i butik innebär
det att produkterna kan samtransporteras från vårt
centrallager tillsammans med andra leveranser som ska
till butiken.

FÖRNYBAR EL
Under 2021 kom elen till
samtliga våra butiker från
förnybara källor, så kallad
grön el.

Kassationer

Att hålla nere reklamationer och kassationer är också en
viktig åtgärd i sammanhanget. Ju färre växter som behöver
slängas desto bättre är det för miljön. För annars har ju
odling och transport varit förgäves.
Blomsterlandet har en växande e-handel men för vår
del finns en utmaning i de förväntningar som finns hos
en kundgrupp som växt upp med att köpa prylar snabbt
online. Trots allt hanterar vi levande materia. Växter är
unika och i verkligheten finns en naturlig variation som
gör att alla inte ser ut exakt som bilden på hemsidan.
Dessutom kan en plantas tillväxt ibland gå både snabbare
och långsammare än förväntat, vilket gör det svårare att
ge exakta leveranstider.

ENERGISNÅL BELYSNING
Vi byter kontinuerligt till
energisnål LED-belysning
i våra butiker. Under året
bytte vi i fem butiker,
vilket betyder att 36 av
våra 63 butiker nu har
övergått till LED.

kassationer 2021

4,2%

HÅLLBARHET I
PRAKTIKEN
Energisnål belysning

Vi byter kontinuerligt till energisnål LED-belysning i
våra butiker. Under året bytte vi i fem butiker, vilket betyder att 36 av våra 63 butiker nu har övergått till LED.

Avfallssortering
& återvinning

Andelen avfall som
kunde material
återvinnas ökade med åtta procentenheter jämfört med föregående år.
Under 2021 gick 36 procent av vårt
avfall till materialåtervinning.

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.

Digitala kvitton

Genom att börja skicka beställningar
på små varor som fröpåsar, handskar och liknande som varubrev
istället för paket - det vill säga
kartonger - har vår e-handel
minskat mängden emballage.
Det handlar om närmare
12 000 färre paket.

Nu har drygt 70 000 av våra
kundklubbsmedlemmar valt att
få sina kvitton digitalt. Det
innebär färre kvitton och
mindre pappersåtgång.

Friskare sortiment

Vi jobbar aktivt för att välja mer motstånds
kraftiga växter i sortimentet. Då minskar
behovet av bekämpning, både hos odlarna
och hemma i trädgårdarna. I år låg fokus på
prydnadsbuskar och säsongsväxter i kruka där
vi ersatt ett tjugotal sorter.
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Mer kuvert istället för paket

Mer än en blomma

Grön el

Under 2021 kom elen till samtliga våra butiker från förnybara
källor som sol, vind och vatten
- så kallad grön el.

Kunder med
KRAV ökar

KRAV-märkta
produkter ökade i
försäljning med 7,6
procent jämfört med
föregående år.

Fairtrade-märkta snitt
rosor stod för 68 procent av
den totala försäljningen av
snittrosor. Det är en
ökning med tre procentenheter jämfört med året
innan. Att välja Fairtrade
är att välja mer än en
blomma. Det är även en
insats för bättre villkor för
människor i länder med
utbredd fattigdom.

Målområde

KUNDER

STRÄDGÅRIDT
DYNöAksM
bänken
under k

Som företag gör vi vad vi kan när det gäller hållbarhet.
Men vi vill även hjälpa våra kunder att göra mer medvetna
val, både när de besöker oss i butik och online.
De många certifieringar och märkningar som finns på
produkterna vi säljer är ett kvitto på de höga ambitioner
vi har och på de krav som ställs på leverantörerna. Därför
vill vi öka kundens kännedom om dem i de sammanhang
vi kan – och det är därför vi bland annat berättar att man
köper mer än en blomma när man väljer Fairtrade-märkta
rosor.

Blommor + bin = livsviktigt

Att värna biologisk mångfald och pollinerande insekter
som bin är viktigt. En stor del av våra pollinatörerna
är hotade, bland annat på grund av blombrist. Att välja
rätt sorts blommande växter kan göra skillnad och här
kan vi guida kunden till bättre val. Vi tog därför fram en
broschyr med växtlista och en pollinatörssymbol som
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fungerar som guide i butik för att underlätta för kunden
att hitta dragväxter. På vår webbplats går det att filtrera
fram växter som är pollinatörsvänliga.

Trädgårdsavfallet en resurs

Under året lyfte vi bland annat frågan om cirkularitet
i den egna trädgården genom information om hur
trädgårdsavfall kan bli ny kompost och hur invasiva växter
ska hanteras. För den som inte har trädgård tipsade vi om
att låta köksavfallet bli kompost inomhus genom bokashitekniken. Vår inställning är att ingen kan göra allt, men
alla kan göra något.
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Läs mer om

STI
FOTO: KRI

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

FAIRTRADE

FRÅN SVERIGE

Märkningen E-planta står för utvalda träd och
buskar som passar för svenskt klimat. Även garanterat virusfria fruktträd och bärbuskar finns i
sortimentet. Växterna är odlade i Sverige hos någon av de 21 plantskolor som står bakom märkningen.

EU-ekologiskt, eller EU-lövet, har ungefär samma regler som svenska KRAV. Märkningen visar att odlingen har skett enligt EU:s direktiv
för ekologisk produktion där odlaren undviker
konstgödning och kemiska bekämpningsmedel.
Genmodifierade organismer är förbjudna.

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 fröer. Det innebär att produktionen sker i stort sett
helt utan naturfrämmande 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.

TILLSAMMANS FÖR EN GRÖNARE 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

Från en odlare nära dig

Välj naturens egna metoder mot skadedjur

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 av återvunnen plast. Bara en sån sak.

Våra inköp sker oftast direkt från odlaren och utan onödiga mellanhänder, gärna svensk
odlade 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. Vi värnar om svensk odling som näringsgren och det hantverkskunnande
som finns här.

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.

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.

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.

25

Målområde

MEDARBETARE

Medarbetarna är Blomsterlandets viktigaste tillgång.
Vår ambition är att vara en trygg arbetsgivare och att
aktivt arbeta med att förbättra arbetsmiljön för alla våra
anställda.
Det totala antalet heltidstjänster inom Blomsterlandet
och ägarbolaget S-Invest uppgick under året till
713. Eftersom vår verksamhet i butik har betydande
säsongsvariationer har vi också hos oss en hel del
visstidsanställda.
Vi jobbar aktivt med kompetensutveckling och
utbildningar för vår personal - för såväl nyanställda
som de som varit länge hos oss. Det handlar om allt
från säkerhetsrutiner, till bolagets värdegrund, ren
kunskapsöverföring och ledarskapsutbildningar.
Hos oss råder nolltolerans när det gäller alla former
av kränkande särbehandling. Som ett led i att öka
medvetenheten om dessa frågor genomförde vi under året
en utbildning för samtliga anställda.

Corona-påverkan

Även 2021 präglades av corona-pandemin. Vi följde
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket bland
annat innebar att de medarbetare som hade möjlighet till
hemarbete jobbade hemifrån. Men majoriteten av våra
medarbetare var i tjänst i butik. För att minska risken
för smittspridning fortsatte vi med samma åtgärder som
året innan; påminde om vikten av att stanna hemma vid
symptom, placerade ut stationer med handsprit, reglerade
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antalet personer som kunde befinna sig i lunchrum
och mötesrum samtidigt, kom med uppmaningar
om att hålla avstånd och lät de fysiska skydden av
plast vid kassorna vara kvar. Sjukfrånvaron låg på
en något högre nivå än normalt, men det blev aldrig
nödvändigt att stänga ner någon butik eller justera
öppettiderna på grund av sjukdom.

Tydliga mål och gemenskap

Varje år genomför vi en medarbetarundersökning i
form av en webb-baserad, anonymiserad, enkät. Vi
ser undersökningen som ett sätt för medarbetarna
att ge sin syn på hur man upplever sin egen
situation och oss som arbetsgivare och för bolaget
är det en viktig temperaturmätare.
Resultaten från medarbetarunderökningen ligger
på en väldigt god nivå vid en jämförelse med andra
arbetsgivare. Bland annat visar medarbetarundersökningen att bolagets mål är tydliga, att man upplever en
hög grad av gemenskap med sina kollegor och att man ser
mycket positivt på bolagets fortsatta utveckling.
På frågan om hur sannolikt det är att man skulle
rekommendera oss som arbetsgivare, där svaren
redovisas som ett index som kallas eNPS, får vi resultatet
42. Vi backar från ett eNPS på 47 föregående år. Skalan
för eNPS går från -100 till 100. För att sätta våra siffror i
ett sammanhang kan nämnas att benchmarkresultatet i
år låg på 0.

MEDARBETARE
I korthet

ENGAGEMANGSINDEX
Beräknas utifrån 3
självbedömningsfrågor
i engagemangs
undersökningen

Blomsterlandet
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Genomsnitt
Sverige

ü Jag försöker alltid göra mitt
bästa på jobbet

75

0

50

100

ü Jag bidrar aktivt med
idéer för att förbättra
verksamheten

LIKABEHANDLING

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

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.

Kvinnor

Män

450
1
36
3
3

74
4
27
2
3

Heltidstjänster
Företagsledning

ü Jag är stolt över att arbeta på
Blomsterlandet

Frågan var med i den årliga medarbetarundersökningen.

FRISKVÅRDSBIDRAG

Alla medarbetare erbjuds ett friskvårdsbidrag på upp till
2 000 kr per år under tiden de är anställda hos oss. Med vår
friskvårdsinsats vill vi bidra till att öka frisknärvaron och
det allmänna välbefinnandet.

2021 2020 2019
Nyttjandegrad

JÄMSTÄLLDHET

58% 55% 54%

Butikschefer
Produktchefer
Regionchefer

Vi har infört en visslarfunktion för att skapa möjlighet att
påtala oegentligheter som korruption, 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.

2021 2020 2019
OLYCKOR & TILLBUD
Arbetsplatsolyckor*
Tillbud*
*Vi har inga jämförelsetal från tidigare år.
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2021

34
182

Antal anmälda
incidenter

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

Ja
Nej
Ej svar

1%

0%

0%

99%
0%

100%
0%

99%
1%

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

Ja
Nej

2%
98%

1%
99%

2%
98%

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

VISSELBLÅSARFUNKTIONEN

Andel som känner till
visselblåsarf unktionen

2021 2020 2019

92% 88% 90%
0

2

2

Ja

5%

4%

6%

Nej

95%

96%

94%

0

0

0

Antal ärenden hos DO
(Diskrimineringsombudsmannen)

FRISKNÄRVARO
Frisknärvaro

2021 2020 2019

94,8% 95,1% 96,5%

Frisknärvaron har minskat något, men inte så mycket
som vi befarade under pandemin.

PLANTSKOLA FÖR
FRAMTIDENS LEDARE

TOBIAS HELLMARK
Ålder: 46 år
Butik: Kristianstad
Började: 2017

PETRA LILJESSON
Ålder: 34 år
Butik: Rydebäck
Började: 2012

Blomsterlandet har en egen plantskola för framtidens butikschefer. Ett program där
ställföreträdande butikschefer får chansen att utveckla sig och sitt ledarskap för att
vara redo att en dag kunna axla rollen som butikschef. Vårt trainee-program har löpt
på under året.

• Vi har ett krav på att
minst hälften av dem
som antas till traineeprogrammet är kvinnor.
• 14 av våra 63
butikschefer har
deltagit i traineeprogrammet.
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- Jag tycker att det är en fin möjlighet för mig person
ligen, men jag gillar också idén att man som företag ser
personer som finns i verksamheten som en resurs man vill
satsa på. Att man tar tillvara på det engagemang och driv
som finns, säger Tobias Hellmark som deltar i traineeprogrammet.
Tobias och Petra Liljesson är två av sex deltagare i
nuvarande trainee-grupp. Precis som övriga i gruppen är
de ställföreträdande butikschefer men vill lära sig mer om
vad krävs i rollen som butikschef.
- En insikt kan ju också vara att man inte vill bli
butikschef och det är också viktigt, säger Petra.
I PROGRAMMET INGÅR det att lära sig mer om
de praktiska och administrativa delarna av butiks
chefsjobbet, i tätt samarbete med sin butikschef och
sin regionchef. Det ingår också att göra praktik i
andra butiker än den egna för att få inspiration och

dra lärdomar från andra. Och en stor del handlar om
reflektion, självinsikt och personlig utveckling - för att
bygga ett tryggt ledarskap.
- Man behöver ju bli medveten om sina personlig
hetsdrag och se de egna utvecklingsmöjligheterna, men
också sina styrkor. Det är viktigt att man får hitta sin egen
ledarstil och inte försöka vara någon annan, säger Tobias.
ATT DET HAR GJORT SKILLNAD att delta i
programmet märker de redan. Petra förklarar:
- Jag trodde jag var redo att bli butikschef för några
år sedan. Men nu inser jag att jag nog inte var det. Jag
har en mycket större förståelse för hur olika vi alla är som
personer och att jobbet i butik handlar om så mycket mer
än att packa upp varor. Jag ser mycket mer till de mjuka
värdena nu.

Målområde

VÅRT SÄTT
ATT VARA

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.
Vi har höga mål när det gäller våra produkter och hur
de är framställda. Ambitionerna gäller även våra egna
anställda, våra leverantörer och andra affärspartners och
ska leda till ett mer hållbart samhälle, nöjda kunder och
en långsiktig lönsamhet.
För att nå våra mål har vi inlett ett långsiktigt arbete
för att säkerställa att alla led i vår produktionskedja
strävar efter ständig förbättring och ett tydligt ansvars
tagande för att våra produkter ska leva upp till de håll
barhetskrav vi ställer för etik, arbetsförhållanden, sociala
villkor och vår miljöpåverkan.
Det är självklart också viktigt för oss att få kännedom
om misstänkta oegentligheter som kan ske inom den egna
organisationen. Därför har vi inrättat en visselblåsar
funktion, som ligger hos en extern part, där medarbetare
kan slå larm.

Amfori BSCI

När det gäller produktion i Asien är det svårt för oss att
veta hur de anställdas arbetsvillkor ser ut. Vi har inte

möjlighet att kontrollera alla fabriker själva. Därför
är vi med i organisationen Amfori BSCI – ett nätverk
av företag med över 2 000 medlemmar globalt. Amfori
BSCIs kontrollanter granskar regelbundet fabriker i
länder som Kina.

Fairtrade

Vi erbjuder Fairtrade-rosor i vårt sortiment. Förutom
att de håller en hög kvalitet känns det extra bra att de
produceras 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.

Floricultural Sustainability Initiative, FSI

Blomsterlandet är medlem i den internationella
branschorganisationen, Floricultural Sustainability
Initiative 2025. Målet är att hitta mer hållbara
lösningar för såväl odlare som branschen som helhet.
FSI är en icke-vinstdrivande organisation som
grundades 2013.

Julgåvor

De senaste åren har våra medarbetare
avstått ifrån en personlig julklapp och vi har istället
skänkt dessa pengar till välgörande ändamål, men under
de två utmanande corona-åren har vi gjort både och.
Julgåvan gick till Läkare utan gränser (150 000 kronor) samt
Cancer Rehabfonden (75 000 kronor) och Operation Smile
(100 000 kronor) och våra anställda fick ett presentkort att
lösa in i någon av våra butiker.

Vi-skogen

Vi klimatkompenserar våra flygresor genom Viskogens trädplantering och arbete i Afrika med hållbara
jordbruksmetoder för att låta träd och mark absorbera
växthusgaser. Projektet för klimatkompensation heter
Kenya Agricultural Carbon Project. Omkring 30 000
bönder som driver småskaligt jordbruk – merparten
kvinnor – medverkar. Vi-skogen mäter mängden växthus
gaser som lagras in i träd och mark och säljer sedan
kolkrediter till företag och privatpersoner. Mätmetoden är
verifierad av en av de största standarderna på marknaden;
Verified Carbon Standard.
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