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Jan Larsson
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OM INTE VI ÄR BEREDDA ATT TA STEGET

– VEM SKA DÅ GÖRA DET?

VILKA ÄR DE VIKTIGASTE
HÅLLBARHETSFRÅGORNA FÖR
BLOMSTERLANDET?
Hade du frågat mig för fem år sedan om hållbarhet
var en stor fråga för oss så hade jag nog sagt: ”Vi
säljer blommor, det är ingen produkt som påverkar
miljön särskilt mycket.”
Men i takt med att min kunskap ökar så
förstår jag idag att all typ av verksamhet har en
påverkan på klimat, miljö och människor.
Det som mest påverkar är våra produkter – som i grunden är relativt bra ur ett
hållbarhetsperspektiv – men sättet de förpackas och transporteras på, har en miljöpåverkan.
Störst påverkan har förmodligen all plast i vår verksamhet. Plasten finns nästan överallt
och är svår att undvika. De flesta växter planteras i plastkrukor, det finns emballage kring
produkterna och vi sveper plast runt våra vagnar som växterna transporteras på.
Även driften av vår verksamhet, framför allt våra butiker, har också
självklart en stor påverkan. Jag tänker då främst på energiåtgången när det
gäller uppvärmning av våra butiker, kylar och belysning och liknande.

VAD GÖR NI ÅT PROBLEMEN?
Vi har jobbat mycket med att kartlägga leverantörerna och se till så att
vi arbetar huvudsakligen med certifierade leverantörer. Majoriteten av
växtleverantörerna från Danmark, Nederländerna och Tyskland är cer3

tifierade med MPS. Nästan alla våra svenska odlare har börjat använda märkningen Från
Sverige. När det gäller arbetsvillkor är nu 70 procent av våra asiatiska leverantörer BSCIcertifierade.
Vi har också dokumenterat vilka utmaningar vi har och tagit fram planer för vilka
aktiviteter vi ska prioritera framöver. När det gäller till exempel plast har vi minskat
användningen med 15 till 20 procent i vår verksamhet jämfört med året innan.
Vi ställer större krav på oss själva, på våra leverantörer och även på våra
transportörer. Vi har påbörjat en förändring i hur vi transporterar våra varor och har
gått över till att ersätta lastbilstransporter med tåg, där vi kan. Vid fartygstransporter
ser vi till att vi har bättre fyllnadsgrad i våra containrar och har som ambition att
klimatkompensera dessa under 2020.

VAD ÄR DU MEST NÖJD MED FRÅN 2019?

Vi köper sedan länge bara grön el. Och nu byter vi till LED-belysning
i alla våra butiker och därigenom kommer vi att kunna minska vår
energiförbrukning med mellan 15 och 20 procent per butik.
Det kändes också väldigt bra när vi fick den första butiken med
”Jag tycker att det
solceller på taket. Vi har nu en plan med att fortsätta med två-tre
är viktigt att vi
butiker per år och att våra butiker i de fastigheter vi själva äger
på sikt ska bli klimatneutrala. Detta arbete ger oss också större
gör rätt och att det
kunskap till bra aktiviteter när vi bygger nya butiker eller gör
hellre får ta lite tid
förändringar i befintliga verksamheter.
i början”
Vi tog under året också stora steg när det gäller att minska
användandet av plast i vår verksamhet.

>>

UR VÅR HÅLLBARHETSPOLICY
Blomsterlandet ska verka för ett mer hållbart
samhälle där resurser brukas på ett ansvars
fullt sätt. Våra kunder ska känna sig trygga
i att våra växter och tillbehör är av god
kvalitet och är producerade på ett bra
sätt där vi också tar hänsyn till vår
miljöpåverkan.
Blomsterlandets hållbarhetsplan ska
vara en naturlig del av vårt arbete,
något som leder till en verklig föränd
ring av vår verksamhet. Den ska vara
något som vi känner stolthet över,
något som känns meningsfullt och
något som vi gör med glädje även om
det ibland innebär merarbete eller
ökade kostnader. Blomsterlandet ska
sträva efter långsiktig, klimatneutral
lönsamhet.
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GÅR ARBETET FORT NOG?
Det är klart att jag känner att vi helst skulle kommit längre i vårt arbete,
men nu är vi igång och vårt hållbarhetsarbete är nu en viktig del när vi tar
beslut i vår vardagliga verksamhet.
Vi har bara påbörjat resan och vi vet att det här inte är ett projekt som
kommer att vara färdigt om ett år eller två, utan något som vi kommer att
ha med oss för lång tid framöver. Men jag tycker att det är viktigt att vi gör
rätt och att det hellre får ta lite tid i början.
Blomsterlandet som företag kan inte själva förändra växtbranschen,
men vi vill göra skillnad och vi vill vara en av de ledande aktörerna i
hållbarhetsfrågor. Om vi inte är beredda att ta steget – vem ska då göra
det? Något jag framförallt tycker är viktigt är att vårt arbete leder till
verklig förändring, inte bara till diskussioner och planer som hamnar i
byrålådan.

VARFÖR TYCKER DU SJÄLV ATT DET ÄR VIKTIGT MED
HÅLLBARHET?
För mig är det uppenbart att vi måste förändra både vårt sätt att leva och
vårt sätt att driva företag. Det innebär inte att vi kommer att sluta med
allting som vi gör idag. Vi kommer fortsätta sälja växter. Vi kommer även i
fortsättningen att behöva resa och transportera varor för att vår verksamhet
ska fungera. Men vi måste göra det på ett bättre och mer hållbart sätt.
Jag är också övertygad om att framtidens konsumenter ställer allt högre
krav på företagen de väljer att handla hos. Om vi ska fortsätta vara en av de
ledande aktörerna så måste hållbarhet vara en integrerad del i allt vi gör.
Jag påverkas självklart också mycket av mina barn. Jag har tre flickor och
jag tänker att vi måste göra vad vi kan för att lämna över den här planeten i
ett så bra skick som möjligt till kommande generationer.

FÄRRE PLASTKASSAR

-35

KLIMATKOMPENSERADE
FLYGRESOR

I butiken i Torslanda

bärkassarna av plast i våra butiker för att

invigdes Blomsterlandets

Vi började klimatkompensera för

under 2020 sluta med dem helt.

första anläggning för

alla våra flygresor. Det sker genom

solenergi. Energin från

organisationen Vi-skogen.

2018

61 418

2017

FÖRSTA SOLCELLSBUTIKEN

Vi har under en period fasat ut

71246
246

136 374

HÅLLBARHETSÅRET I KORTHET

solen beräknas täcka
hälften av butikens
elbehov.

2019

MINSKAT PLASTAVFALL
FRÅN SNITTBLOMMOR

Genom att använda tunnare plast
runt snittblommorna som kommer i
buketter har mängden plast minskat
med 35 procent under året. Samtidigt
återvinns de plasthinkar som blom

-2,3

OPERATION: RÄDDA BINA

MINSKAT UTSLÄPP AV
VÄXTHUSGASER

Under året deltog vi i Naturskydds

Vi öppnade två nya butiker under året

föreningens kampanj Operation: Rädda

och ökade försäljningen med 12 procent,

bina. Vi informerade våra kunder bland

men lyckades ändå minska våra egna

annat om hur man kan göra sin trädgård

koldioxidutsläpp från 604 till 590 ton.

eller uteplats till en bättre plats för pollinatörer genom att förse

Det är en förbättring om 2,3 procent.

dem med rätt slags växter, boplatser och vatten.

morna levereras i och blir till nya

Beräkningarna här baseras bland annat på förbrukning av

hinkar.

el och fjärrvärme i egna anläggningar samt utsläpp från
företagsägda eller leasade fordon.

MER TRANSPORTER PÅ TÅG

Vi strävar efter att de växter vi köper ska komma från

länderna var 24 procent 2019. Samtidigt steg de inhemska

ÖKAD FÖRSÄLJNING AV
KRAV-MÄRKT

Försäljningen av KRAV-märkta

odlare som tar hänsyn till miljön. Därför vill vi att de ska

tågtransporterna till våra butiker i Norrland till 95 procent

produkter ökade med 40 procent

vara certifierade. Majoriteten av våra odlare från Danmark,

vilket minskade våra totala utsläpp av koldioxid med 500 ton.

under 2019. KRAV-märkt gödsel

Nederländerna och Tyskland var certiferade enligt MPS

växte med hela 45 procent.

vid årets slut. Under året kunde nästan alla av våra svenska

Andelen tågtransporter från våra leverantörer i Neder

CERTIFIERADE ODLARE

odlare börja använda märkningen Från Sverige. Samtidigt
inledde vi vårt arbete med att MPS-certifiera Blomsterlandet
som inköpsorganisation.
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FOKUS PÅ HÅLLBARHET
HÅLLBART BOLAG

HÅLLBAR
PRODUKTION
HÅLLBAR
BUTIK
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HÅLLBARA
TRANSPORTER
HÅLLBARA
LEVERANTÖRER

Hållbar produktion

VI MINSKAR ANVÄNDNINGEN
AV PLAST I VÅR
VERKSAMHET
NÅGRA STEG VI TAGIT UNDER ÅRET:

Plast är ett material med många användbara
egenskaper. Eftersom det är billigt, lätt och tåligt, är
det inte underligt att plast blivit så pass vanligt som
det är. 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
finns ingen tvekan om det. Men när vi väl använder
plast ska det vara plast som är återvinningsbar så
att den får nytt liv och inte eldas upp och bidrar till
mer koldioxidutsläpp. Vi letar också efter alternativa
material för att kunna ersätta plasten.
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•

Mindre plast runt snittblommor. Tack vare
en tunnare påse har mängden plast runt
snittbuketter minskat med 35 procent
under 2019.

•

Mängden plast runt växterna vi köper in
från våra odlare har minskat. Odlarna är
idag mer restriktiva när det gäller att svepa
containrarna i plast. Det har lett till att
mängden plast i leveranserna minskat med
30 procent.

•

Vi har påbörjat en övergång från plast
till papp i allt högre grad när det gäller
de brätten eller lådor där krukor för
småplantor packas. De plastbrätten som
finns kvar går till återvinning.

•

Plasthinkarna som snittblommor
levereras i återvinns.

David Rydberg
Butikschef Blomsterlandet Kungsbacka

KAMPEN MOT PLASTEN

Som kund märker du förmodligen inte av det
intensiva jobb som sker med att minska plast
förbrukningen. Det är framför allt innan varorna
når ut i butiken som jobbet sker. Välkommen in
bakom kulisserna hos butiken i Kungsbacka.
Vi befinner oss ute på lagret i butiken i Kungsbacka, strax söder om
Göteborg. Butikschefen David Rydberg pekar på en låda med fredskallor från
Nederländerna.
– Numera kommer de alltid i papplådor. Förut var det plast, säger han. Intill
honom står en låda med begonior från Mäster Grön. Tidigare var det i många
fall plast runt varje enskild växt. Nu räcker det med ett svep av plast kring lådan
eller containervagnen. Att dra ner på plastförpackningar runt växterna har
länge funnits på David Rydbergs önskelista. Från början handlade det mycket
om att det tog tid att packa upp. Idag är det miljön som är i fokus. Men arbetet
är långtifrån färdigt. Han plockar upp en inplastad vit orkidé ur en låda:
– Den här skulle också kunna packas in i papplåda utan plast runtom.
Samtidigt är det inte riktigt så enkelt som att utan vidare ta bort plasten runt
alla växter.

>>
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Att dra ner på
plastförpackningar runt
växterna har länge funnits på
David Rydbergs önskelista.

SVINN ÄR OCKSÅ MILJÖPÅVERKAN
– Man får inte glömma att svinn – i form av kasserade växter – också
är en form av miljöpåverkan. En del växter kan vara bra att ha kvar i
individuella plastförpackningar. Annars riskerar de att skadas.
När växter måste kasseras innebär det att de skördats, transporterats
och gett upphov till avfall, vilket påverkar miljön utan att de kommit till
nytta.
Vi förflyttar oss en liten bit inne på lagret. På en containervagn
samlas de senaste dagarnas skörd av tomma plastlådor som växterna står
i under transporten, i väntan på att hämtas upp för återanvändning. En
del plast komprimeras för att sedan kunna återvinnas. Plasthinkarna som
snittblommorna transporteras i skickas till återvinning.

MÄNGDEN PLAST MINSKAR
Mängden plast i samband med växthanteringen har minskat, tack vare
de nya åtgärderna. Men en utmaning som kvarstår är själva sorteringen
eftersom det inte finns någon standardstorlek på plastlådorna.
– Sorteringen är tidskrävande och kräver stora ytor. Det hade varit
”a piece of cake” om det funnits fem olika typer av plastlådor men nu
finns det kanske 60, säger David Rydberg.
– Lådorna har olika storlekar och är gjorda för olika typer av krukor.
Då kan vi inte packa dem så effektivt.

Sedan intervjun gjordes har rutinerna setts över. Numera behöver inte
plastlådorna sorteras på samma sätt, utan kan komprimeras innan de
skickas iväg för återvinning.
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Hållbara transporter

KLIMATKOMPENSERING
OCH MER TÅGTRANSPORTER
Vi vill verka för ett mer hållbart samhälle och
minskad miljö- och klimatpåverkan. Vi ska 
bidra till minskade koldioxidutsläpp. Ett
viktigt område för oss är transporter.

SPARAT

MER TÅGTRANSPORTER
Vi ska minska andelen fossilberoende transporter. Ett sätt är nå dit är att i högre grad växla
över från lastbilstrafik till tågtransporter. Andelen tågtransporter från våra leverantörer i
Nederländerna var 24 procent under 2019.
Vi ökade under året de inhemska tågtransporterna. Nu sker 95 procent av transporterna till
butikerna i Norrland med tåg istället för med lastbil. Det gör att vi minskar våra totala utsläpp
av koldioxid med mer än 500 ton.

500

TON CO2

KLIMATKOMPENSATION
Antalet flygresor inom företaget minskade med 6 procent – eller 50

något vi gör genom organisationen Vi-skogens trädplantering i

568 kilometer – jämfört med föregående år. Att dra ner på resorna

Kenya och deras arbete med hållbara jordbruksmetoder för att låta

är ett sätt att minska utsläppen på. Det finns fler. Att se över

träd och mark absorbera växthusgaser.

mötesformerna och använda videokonferenser i högre grad är andra
sätt, liksom att byta fossila bränslen mot förnybara.
De flygresor vi trots allt gjorde klimatkompenserar vi för fullt
ut. Under 2019 klimatkompenserade vi för 212 ton koldioxid,
10

När det gäller resor som görs med tjänstebilar gör vi en
klimatväxling. Varje körd mil medför en merkostnad som fonderas
internt och går till gröna satsningar utöver budget.

Hållbara leverantörer

ODLARE SOM VÄRNAR
OM MILJÖN

Foto: Cecilia Nordstrand

Vi strävar efter att alla våra inköp av blommor
och växter ska komma från odlare som tar hänsyn
till miljön. Vid årets slut var majoriteten av våra
växtleverantörer i Danmark, Nederländerna och
Tyskland certifierade enligt den internationella
MPS-standarden. Det innebär bland annat att de
minimerar användningen av växtskyddsmedel och
konstgödsel.
Samtidigt kunde under året i stort sett alla våra
svenska odlare leva upp till märkningen Från
Sverige. Det betyder att växterna är odlade, för
packade, hanterade och kontrollerade i Sverige
samt att odlarna lever upp till högt ställda krav på
sitt miljöarbete. På kommande sidor får du möta
några odlare som levererar till oss.

11

Foto: Cecilia Nordstrand

Alverbäcks Blommor

TULPANER
FRÅN SVERIGE

VARFÖR ANVÄNDER NI FRÅN SVERIGE-MÄRKNINGEN?
– Vi tycker det är jätteviktigt att det framgår för kunderna var
produkterna kommer från. Från Sverige är bra för oss och enkelt för
konsumenterna som vet vad de får utan att behöva hålla reda på allt vad
märket innebär.

VILKA ANDRA CERTIFIERINGAR HAR NI?
– IP Arbetsvillkor, som säkrar arbetsförhållanden, arbetsmiljö och socialt
ansvarstagande. Våra tulpaner är Svenskt Sigill klimatcertifierade.
Vi klimatkompenserar tulpanodlingen genom ett skogsplanterings
projekt med Vi-skogen.

VAD GÖR NI MER FÖR HÅLLBARHETEN?
– Vi använder inget fossilt bränsle, hela anläggningen är uppvärmd
med pelletspanna. All el kommer från vattenkraft. Och vi recirkulerar
gödningsvattnet.
– Sedan har vi en vision om klimatkompensera hela vår produktion,
inte bara tulpanerna. Och att montera solceller på taken och bli själv
försörjande på el.

Namn: Amanda Alverbäck, tredje generationens odlare.
Företag: Alverbäcks Blommor på Ekerö utanför Stockholm.
Odlar: Tulpaner. Odlar också bland annat p
 elargoner,
hyacinter, amaryllis och påskliljor.
Producerar: 28 miljoner tulpaner per år (av totalt svensk
produktion på 160 miljoner per år).
Certifieringar: Från Sverige-certifierad sedan 2016 och före
dess IP Sigill. Svenskt Sigill klimatcert, IP-arbetsvillkor.
Alverbäcks Blommor var först ut med att klimatkompensera för
tulpanodlingen inklusive transporterna och den belastning som
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uppstår hos tulpanlöksleverantörerna.

Van Woudenberg Tuinplanten

MPS-CERTIFIERADE
PERENNER

VARFÖR ÄR NI MPS-CERTIFIERADE?
– För att kunna arbeta för miljön är det viktigt att ha allt under kontroll.
Jag gör det för konsumenterna och för att hålla vår position på marknaden.
Våra kunder vill att vi arbetar på ett hållbart sätt.

VAD GÖR NI MER FÖR MILJÖN?
– Alla våra krukor är gjorda av återvunnen plast och återvinningsbara. Våra
plantor odlas utomhus i minst ett år vilket gör dem mindre känsliga för
sjukdomar och vi behöver inte använda lika mycket kemikalier. Det gynnar
bin och fjärilar.

VILKA HÅLLBAHETSPLANER HAR NI FÖR FRAMTIDEN?
– Nästa år börjar vi odla ekologiska perenner. Om tio år tror jag hela vår
produktion är ekologisk.

Namn: Rick Van Woudenberg
Företag: Van Woudenberg T
 uinplanten
som ligger i Nederländerna.
Odlar: Producerar 7 miljoner ”big pots”
med växter (perenner) per år. 14 hektar i

VILKA PROBLEM MÅSTE NI LÖSA PÅ VÄGEN?
– Att hitta ekologisk gödsel som går att använda för växter i kruka. Den
tekniska utvecklingen inom det ekologiska området går inte fort nog - de
kör bara med gamla metoder. Men hur ska vi kunna gödsla våra blomkrukor
med komockor?

växthus, 18 hektar friland.
Certifieringar: MPS A och MPS-GAP.
MPS-märkt sedan 7 år. MPS-GAP i två år.
13

Danico

”BLOMSTERLANDET
KRÄVDE MPS-
CERTIFIERING”
VARFÖR ÄR NI MPS-CERTIFIERADE?
– Det var Blomsterlandet som krävde det. Jag har alltid fört bok över allt
jag gör och hur mycket kemikalier jag använder, så det blev inte så mycket
extraarbete för oss.

HUR JOBBAR NI FÖR ATT MINSKA ER MILJÖPÅVERKAN?
– Under de senaste 10-15 åren har vi försökt minska besprutningen varje
år. Min pappa brukade spruta bekämpningsmedel efter almanackan, var
tionde dag. Men jag går ut och tittar på odlingarna och sprutar bara om det
behövs. Och vi återvinner allt vatten, inget lämnar odlingen.

VAD TYCKER KUNDERNA OM ATT NI BLIVIT
CERTIFIERADE?
– Hittills är det bara Blomsterlandet som ställt det villkoret. Men i framtiden
tror jag fler kunder kommer att göra det.

Namn: Bart Daniels
Företag: Danico som ligger i
Nederländerna.
Odlar: Producerar bland annat
prydnadsbuskar och bärbuskar.
Certifieringar: MPS A+ sedan 2018.
Övrigt: Återvinner, recirkulerar, allt
vatten.
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Hållbar butik

SÅ JOBBAR VI

El märkt med
Bra miljö-val

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

Vi sorterar vårt avfall och återvinner nu
närmare en fjärdedel av butikens avfall.
Andelen återvunnet material har gått upp
med sex procentenheter jämfört med före
gående år och är nu uppe i 23 procent.

De Fairtrade-märk
ta rosorna stod för
61 procent av den
totala försäljningen av
snittrosor.

Behovet styr belysningen
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Vi byter till LED-lampor i
alla butiker.

Fairtrade-rosor

Avfallssortering &
återvinning

Ökad andel tågtransporter

Energisnåla
LED-lampor

Mindre plastsvep

Mängden plast runt växterna som
kommer från våra odlare har mins
kat. Det har lett till att mängden
plast i leveranserna minskat med
30 procent.

Vi sparar på energiåtgången ge
nom att bara tända belysningen
när den behövs. Vi släcker ner
butiken och fasaderna mellan
klockan 22 och 06.
I 15 butiker kan även ljustill
gången på dagtid varieras bero
ende på tillgången på dagsljus.
Och fler butiker ska få samma
teknik.

Bättre miljöval
Kunder med KRAV

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

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

Vi jobbar aktivt för att välja mer motstånds
kraftiga trädgårdsväxter i sortimentet. Då
minskar behovet av bekämpning, både hos
odlarna och hemma i trädgårdarna.

Papperskassar

Vi går över från plastkassar till papper. Vi lycka
des inte riktigt ända fram under året, men under
2020 kommer plastkassarna försvinna helt.

Jan Thilander

Energi- och miljösamordnare Blomsterlandet

SOLEN GER ENERGI

Solen är en fantastisk källa till förnybar en
ergi. Under året installerade vi solceller på
taket till butiken i Torslanda och fler butiker
ska följa efter.

SOLCELLER – SÅ FUNKAR DE
Enkelt förklarat kan man säga att

även om det produceras mest el

solceller omvandlar ljus till elektrisk

en klar sommardag så behöver det

ström. När solens strålar träffar

inte vara soligt för att tekniken

solcellerna som satts upp på taket, så

ska fungera. Det enda som krävs

uppstår en elektrisk spänning mellan

är egentligen att det är ljust ute.

framsidan och baksidan av solcellen.

Solceller kan bilda energi även en

Solceller ger mest energi mellan
månaderna mars och oktober, men

– Vi räknar med att solenergin kommer att täcka butikens elbehov
helt och hållet under sommarhalvåret. Om du slår ut det på ett år så
kan du säga att halva butikens elförbrukning kommer från solenergi,
säger Jan Thilander.
All el som Blomsterlandet köper är redan märkt Bra miljöval,
det vill säga el som kommer från förnybara källor. Man kan fråga sig
varför vi ändå satsar på solenergi?
– Det enkla svaret är att mängden förnybar energi måste byggas
ut för att klara både nationella och globala målsättningar för att
säkra tvågradersmålet som handlar om att begränsa den globala
uppvärmningen till under två grader. Det här är vårt sätt att dra ett
strå till stacken.
– Vi kommer att fortsätta att installera solpaneler på våra butiker.
Det gäller de fastigheter vi äger själva och planen är att göra det på
2-3 butiker per år.

molnig dag eller om det ligger snö på
taket.
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Patrik Lindgren
Försäljningschef Blomsterlandet

MINSKA SVINNET

OCKSÅ EN FRÅGA OM HÅLLBARHET
Ju färre växter som behöver s längas desto bättre är
det för miljön. För a nnars har ju odling och transport
varit förgäves. Därför arbetar vi aktivt för att minska
svinnet.
– Kasserade växter utgör det mesta svinnet. Framförallt
handlar det om snittblommor, där så mycket som 7–8 procent
måste slängas. Vi har satt mål på att minska svinnet, säger
Patrik Lindgren som är försäljningschef.
För att ha koll är det viktigt att följa försäljnings
statistiken. På så vis kan man dra lärdomar och lägga mer
träffsäkra beställningar.
– En del av hantverket är att göra beställningen så bra
som möjligt. Vi ser att rutinerade butikschefer ofta har lägre
svinn medan de nya behöver lära sig. Därför har vi infört en
utbildning särskilt om detta. Det handlar även om att sköta
växterna noga under den period de står i butik.
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NÅGRA ÅTGÄRDER
UNDER 2019:
•

Försäljningsstatistik följs för att
beställa rätt mängd.

•

Utbildning av medarbetarna vad
gäller skötsel och bevattning.

•

Sänkta priser på produkter med
kort livslängd. Bättre att sälja än att
behöva kassera.

En del av hantverket är att göra
beställningen så bra som möjligt.
Rutinerade butikschefer har ofta lägre
svinn medan de nya behöver lära sig.

Hållbart bolag

MEDARBETARE

OCH VÅRT SÄTT ATT VARA

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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HÅLLBARHETSUTBILDNING
FÖR ALLA PÅ BLOMSTERLANDET
LINDA VAN LEEUWEN,
STENUNGSUND

Blomsterlandets webbaserade hållbarhetsutbildning
lanserades hösten 2018. Den vänder sig till alla
anställda i företaget och beskriver hur bolaget
arbetar med hållbarhetsfrågor – hela vägen från
leverantörer till butik. Utbildningen ingår som en
del i introduktionen av alla nya medarbetare.

Vad var det bästa med
utbildningen?

Vilken nytta har du
haft av utbildningen?

MARIE JOHANSSON,
BUTIKSCHEF I STENUNGSUND
Vad var det bästa med
utbildningen?
Att man fick en helhet och såg att hållbarhetsarbetet går genom hela företaget. Att det inte bara gäller växter och
odlare utan även krukor, bekämpning,
plast, papp, transporter och allt annat.
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Att jag kan känna stolthet inför
kunderna och vågar stå för att vi vill sälja
miljövänliga och hållbara produkter. Att
Blomsterlandet tror på framtiden. Det är
också viktigt att man får information så
att det man säger till kunderna stämmer
och man blir tryggare i sin yrkesroll.

När man jobbar i butiken är man så
uppe i sina arbetsuppgifter. Det var bra
att få reda på det som händer som man
inte ser, att få en helhetsbild över allt
Blomsterlandet gör för miljön och att
alla har samma mål.

Vilken nytta har du
haft av kursen?
Innan hade jag funderat på de kruk
or som är producerade i Kina. Det
känns jätteviktigt att veta att det finns
märkningar och kontroll
er av arbets
villkor och arbetsmiljö i fabrikerna.

Vad har du tagit med dig?

Får du mycket frågor från
kunderna om hållbarhet?

För mig personligen är mänskliga
rättigheter viktiga. Att veta att vi inte
jobbar med barnarbete och att de
anställda har bra arbetsförhållanden.

Det var inte så mycket förut men det
har vänt på bara ett år. Nu kommer
även män i 50-årsåldern fram och säger
att varorna ska vara miljövänliga.

NYCKELTAL MEDARBETARE
TRIVSEL OCH GEMENSKAP

SJUKFRÅNVARO

91%

Sjukfrånvaro

AV BLOMSTERLANDETS MEDARBETARE
HÅLLER MED OM PÅSTÅENDET:

Källa: Årliga medarbetarundersökningen

DISKRIMINERING OCH LIKABEHANDLING

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.

2019 2018

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

Nej
Ej svar

0%

0%

99%
1%

100%
0%

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

Ja
Nej

2%
98%

2%
98%

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

Ja
Nej
Antal ärenden hos DO

(Diskrimineringsombudsmannen)
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3,5%

4%

STRESSINDEX

”Jag upplever mycket god trivsel och
gemenskap med mina arbetskamrater.”

Ja

2019 2018

6%
94%

6%
94%

0

0

2019 2018

3

4

FRISKVÅRDSBIDRAG

Alla medarbetare har tillgång till ett friskvårds
bidrag 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.

2019 2018
Nyttjandegrad

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

Kvinnor

54% 49%

Män

511 158
1
4
30 29
4
2
3
3

Heltidstjänster

Vårt stressindex har sjunkit. Stressindex beräknas
på den andel medarbetare som i medarbetarenkäten
svarat att arbetsbelastningen har negativa till mycket
negativa effekter på både arbetsglädjen och hälsan
(svarsalternativ 1 och 2 på en femgradig skala) samt att
de alltid har för mycket att göra, och upplever att det
inte finns några återhämtningsperioder. Majoriteten
upplever sig alltså inte som stressade i arbetet på ett
sätt som innebär övervägande risk att ge negativa eller
skadliga effekter.

Stressindex (av 100)

JÄMSTÄLLDHET

Företagsledning
Butikschefer
Produktchefer
Regionchefer

VISSELBLÅSARFUNKTIONEN

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

2019 2018
Andel som känner till
visselblåsarf unktionen
Antal anmälda
incidenter

90% 85%
2
2

Hållbart bolag

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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FLORICULTURAL SUSTAINABILITY INITIATIVE, FSI
Under året blev vi medlem i den internationella sammanslutningen FSI, Floricultural

Amfori BSCI är ett nätverk av företag med omkring 90 medlemmar i Sverige och över
2000 globalt. Amfori BSCI ställer krav på goda arbetsförhållanden hos leverantörerna och
kontrollanter granskar regelbundet fabrikerna på plats i Kina och andra länder.

Sustainability Initiative 2020. Målet är att hitta mer hållbara lösningar för såväl odlare
som branschen som helhet.
- För oss på Blomsterlandet är det angeläget att minska klimatavtrycket och vi vill
påverka där vi kan. Klimatfrågan känner inga gränser. Därför tycker vi att det är viktigt

FAIRTRADE

att finnas med på en internationell arena och medverka till att hela blomsterbranschen

Du kanske tänker på kaffe och choklad om vi

går mot en mer hållbar framtid i samverkan, säger Andreas Karlsson som är inköpschef

säger Fairtrade. Men det finns också Fairtrade-

på Blomsterlandet.

märkta snittblommor och krukväxter.

FSI är en oberoende icke-vinstdrivande organisation som grundades 2013. Från

- Vi var tidiga med att erbjuda Fairtrade-

svensk sida finns sedan tidigare Blomsterbranschens riksorganisation med och vid sidan

rosor i vårt sortiment. Förutom att de håller en

om Blomsterlandet finns det ett bolag till med nordisk koppling, nämligen Ikea. Senare

väldigt hög kvalitet känns det extra bra att veta

under året kom även Plantagen med.

att de producerats under schyssta villkor, säger
Blomsterlandets VD Jan Larsson.
Vid sidan om de inkomster som odlarna får

UPPFÖRANDEKOD FÖR L EVERANTÖRER

för sin produktion får de även en Fairtrade-premie som går till investeringar i lokalsamhället.

Vi har höga mål när det gäller våra produkter och hur de är framställda. För att nå fram har vi

och att bygga sovsalar för flickor så att de inte behöver gå hem själva i mörkret utan har

inlett ett långsiktigt arbete för att säkerställa att alla led i vår produktionskedja strävar efter

möjlighet att stanna kvar på skolan.

Vi är bland annat involverade i utvecklingsprojekt som handlar om att borra en vattenbrunn

ständig förbättring och ett tydligt ansvarstagande. Detta för att våra produkter lever upp till
de hållbarhetskrav vi ställer för etik, arbetsförhållanden, sociala villkor och miljöpåverkan.
Därför har vi upprättat en uppförandekod, som gäller både för vår egen organisation som
våra leverantörer – och den är grundläggande i detta arbete. Den beskriver våra minimikrav

JULGÅVA ISTÄLLET FÖR JULKLAPPAR TILL ANSTÄLLDA

och baseras på internationella konventioner som till exempel FN:s deklaration om

Sedan några år tillbaka skänker Blomsterlandet en julgåva till utvalda organisationer istället

mänskliga rättigheter, principerna i FN:s Global Compact och ILO:s kärnkonventioner.

för att ge julklappar till de anställda. Under 2019 födelades årets julgåva på totalt 450 000
kronor så att 300 000 kronor gick till Läkare utan Gränser som alltid visar stor integritet i
sitt arbete runt om i världen. Vi har de senaste sex åren skänkt över 2,5 miljoner kronor till
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PRODUKTER FRÅN ASIEN

Läkare utan Gränser, pengar som gjort stor skillnad för några av alla de som behövt hjälp.

När det gäller produktion i Asien är svårt för oss att veta hur förhållandena är och hur de

till att lindra en sjukdom som alltför många drabbas av och Cancer Rehabfonden (75.000)

anställdas arbetsvillkor ser ut. Vi har inte möjlighet att kontrollera alla fabriker själva och

som fokuserar på att ta hand om överlevarna, som lätt kan glömmas bort när sjukdomen väl

det tar tid att få svar på frågorna. Därför har gått med i organisationen Amfori BSCI.

kunnat hanteras.

Resterande delen av pengarna fördelades lika mellan Barncancerfonden (75.000) som bidrar

Foto: Per Bengtson, Naturskyddsföreningen

Magdalena Åkesson
Blomsterlandet Kalmar

OPERATION: RÄDDA BINA

Vi är beroende av pollinatörer. Utan pollinatörer som humlor och
bin blir det varken jordgubbar eller äpplen. Men bina är hotade och
flera arter är på väg att försvinna. Under året deltog Blomsterlandet
i Naturskyddsföreningens Kampanj Operation: Rädda bina. Här
delar Magdalena Åkesson med sig av sina erfarenheter av att
puffa för pollinatörerna i butik.
ÄR FRÅGAN OM POLLINATÖRER VIKTIG FÖR
KUNDERNA?
Man märker definitivt att många kunder är medvetna om
bidöden och att de är intresserade av att kunna hjälpa till. De
frågar ofta om en viss sorts blomma är bra för våra humlor
och bin.

HUR UPPLEVER DU ATT DET HAR VARIT ATT
JOBBA I BUTIK NÄR KAMPANJEN PÅGÅTT?
Jag tycker det känns bra att vi kan göra skillnad i rätt riktning
och jag är övertygad om att det är en fråga som kommer att vara
viktig framöver – oavsett om det pågår en kampanj eller inte.
Vi som jobbar här kan hjälpa kunderna när de väljer växter och
få dem att inse att alla kan göra något. Även om man bara har
en liten balkong kan man till exempel odla hallon i kruka, eller
något annat som pollinatörena gillar. Det går ju hand i hand med
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trenden vi ser att allt fler vill odla själva och då behöver man
verkligen pollinatörerna samtidigt som man gynnar dem. Det
blir ett läge som är bra för båda, kan man säga.

HUR SKULLE MAN I BUTIK KUNNA HJÄLPA
KUNDERNA ÄNNU MER?
Under högsäsong är det svårt att hjälpa alla kunder fullt ut med
personlig service. Då är det bra att vi har sätt att ändå informera.
Vi kan sätta upp skyltar där vi markerar vilka växter som lockar
pollinatörer. Jag tror också att vi kan bli bättre på att samexponera
vissa växter ihop med bihotell och vattenbad. Pollinatörerna
behöver ju förutom pollen och nektar även boplatser och
vatten. Vi skulle också kunna ha temadagar och bjuda
in experter som kan föreläsa, och passa på att visa
upp växter som är särskilt bra för pollinatörerna.
Det handlar ofta om väldigt snygga växter som
dessutom gör stor nytta.

”Man märker definitivt att
många kunder är medvetna om
bidöden och att de är intresserade
av att kunna hjälpa till.”

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 du kan se på produkterna i
våra butiker. 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.

Foto: MostPhotos

Blomsterlandet erbjuder växter för hem
och trädgård samt interiörprodukter och
trädgårdstillbehör.
Blomsterlandet kombinerar det stora kedjeföretagets
styrka med den lokala butikens personliga engagemang.
Våra 61 butiker finns över hela Sverige – från Luleå i norr
till Malmö i söder. Dessutom har vi en e-handel som har
öppet dygnet runt.
Blomsterlandet drivs av S-Invest Trading som är ett helägt bolag
inom Stena Adactum, som i sin tur ingår i Stena-koncernen. Vår
verksamhet har omkring 900 medarbetare och omsätter cirka 1,5
miljarder kronor.

