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ikatorer inom området för hållbarhet som redovisas i denna 
hållbarhetsrapport.

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

Green Landscapings gemensamma värderingar återfinns 
i vår hållbarhetspolicy och i vår uppförandekod. Dessa po-
licydokument ger vägledning kring hur vi ska skapa värde, 
bidra till ett hållbart samhälle, förebygga risker i verksam-
heten och hantera oförutsedda händelser.

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

Styrelsen och VD är ytterst ansvariga för hållbarhetsar-
betet inom koncernen men har delegerat delar av ansvaret 
inom de olika dotterbolagen. 

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

Vi verkar i ett samhälle där vi blir allt fler människor och 
där vi i större utsträckning flyttar till städer och centralorter. 
Det ökar behovet av fler urbana grönområden och det är 
här Green Landscapings verksamhet kan bidra allra mest.

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

Vår utgångspunkt för hållbart företagande är att analysera 
och hantera möjligheter och risker inom för oss centrala 
hållbarhetsdimensioner. Vi mäter och målsätter resultatind-
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Intressentgrupp Dialogplan

Medarbetare
Årliga medarbetarundersökning, arbetsplatsträffar, 
medarbetarsamtal

Kunder Återkommande kundmöten och årlig kundnöjdhetsunder-
sökning.

Underentreprenör Återkommande kontakt, planerings- och samordningsmö-
ten i gemensamma uppdrag.

Aktieägare Delårsrapporter, årsstämma och investerarträffar.

Myndigheter Kontakt och vid behov möten i aktuella frågor.

FN:s 17 globala mål
Vid FN:s toppmöte i september 2015 antogs 17 globala 
mål som fram till 2030 ska leda världen mot en hållbar och 
rättvis framtid. I begreppet hållbar utveckling integreras so-
cial, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Alla har ett lika 
stort ansvar för den globala utvecklingen, från individnivå till 
global nivå. För att dessa mål ska kunna uppfyllas så måste 
alla medlemsländer agera och samarbeta med näringslivet
Alla 17 mål är lika viktiga, men i ett inledande stadie har vi 
valt att adressera två av dem.

Mål nummer 8 återfinns under ”Socialt engagemang” 
och mål nummer 11 under ”Attraktiva boendemiljöer”. Med 
detta strävar vi efter att kunna ge vårt bidrag till att världen 
ska kunna uppfylla dessa mål på ett framgångsrikt sätt, 
genom att ansvara för de områden där vi kan göra störst 
skillnad.

Hållbarhetsprinciper
Vi har definierat hur vi arbetar med hållbarhet i vår verksam-
het enligt tre principer:

• Utveckla miljömässigt hållbara lösningar
• Vara en attraktiv arbetsgivare
• Ta ansvarsfulla ekonomiska beslut

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

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

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

De anställda är vår viktigaste resurs. Tack vare deras 
spetskompetens och erfarenhet kan företaget genomföra 
de tjänster vi erbjuder våra kunder. Vi strävar även efter 
att ha en öppen och frekvent dialog med våra kunder, det 
lokala samhället och myndigheter.

Vi stöttar vårt lokala samhälle genom att samarbeta med 
relevanta organisationer och lokala myndigheter gällande 
frågor som är strategiskt viktiga för oss, eller där vi kan göra 
skillnad för vår omgivning. 

’

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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LEDNINGSSYSTEM OCH POLICYS
UPPFÖRANDEKODENS TILLÄMPNING
Syftet med uppförandekoden är att förmedla
etiska värderingar och affärsmässiga principer till samtliga 
medarbetare, kunder, leverantörer, andra affärspartners och 
ägare samt att ge vägledning i det dagliga arbetet. Berörda 
områden är bland annat intressekonflikter, gåvor, mutor och 
representation. 

Uppförandekoden är fastställd av Green Landscapings 
styrelse. Koncernens vd har delegerat ansvaret till respek-
tive dotterbolags-vd att säkerställa att koden efterlevs.

Alla anställda har informerats om innebörden av uppfö-
randekoden. Under året har uppförandekoden uppdaterats 
och den utgår från fem huvudområden:

1. Följa alla tillämpliga lagar och förordningar och för företa-
get gällande kollektivavtal. 

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

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

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

5. Aktivt medverka till att uppfylla Green Landscapings 
förhållningsregler. 

MEDARBETARE
På Green Landscaping arbetar cirka 1 300 medarbetare. 
Huvuddelen av våra medarbetare möter våra kunder och 
genomför skötsel och finplanering av kundernas utemiljöer 
via våra lokala dotterbolag.

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

2019 2018 2017

Antal medarbetare, FTE 1 245 463 419

Andel kvinnor 21% 17% 18%

Varje år genomförs en medarbetarundersökning där 
samtliga medarbetare får tycka till om Green Landscaping 
som arbetsgivare.

Senaste medarbetarundersökningen genomfördes i au-
gusti 2019 och svarsfrekvensen var 70%.

2019 2018 2017

Medarbetarnöjdhet eNPS -1 -4 -34
NPS = Net Promoter Score. Sträcker sig från skala -100 till +100

Resultatet i medarbetarundersökningen är ett viktigt 
verktyg som används för vidareutveckling av bolaget och av 
medarbetarna. Nästa medarbetarundersökning planeras att 
genomföras under 2020.

Vi har under 2019 fortsatt vår satsning på kompetensut-
veckling för våra medarbetare genom satsningen på Green 
Academy. Mer information om programmet återfinns på sid 
11.

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

För att förebygga olyckor på arbetsplatserna mäter vi 
olycksstatistik fortlöpande och arbetar kontinuerligt med 
personalutbildning för att säkerställa att lämplig skyddsut-
rustning alltid används.

Genom vårt utbildningsinitiativ Green Academy identifierar 
vi de kompetensområden som våra medarbetare önskar att 
utveckla inom ramen för arbetsmiljörisker.

Genom tillbud- och avvikelsehantering identifierar vi rotor-
saker och åtgärdar felen vid källan, stärker kvaliteten i vårt 
arbete samt förebygger risker och återkommande problem. 

För att bibehålla välmående medarbetare och för att 
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minska sjukfrånvaron arbetar vi aktivt med preventiva 
åtgärder. Vår ambition är att säkerställa att långtidssjuka 
och medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro erbjuds 
möjligheter till rehabilitering och screening.

Vi har anpassat vår befintliga metod efter UN Guiding 
Principles Reporting Framework. Med hjälp av detta nya 
ramverk kan vi uppgradera vår metod och säkerställa att vi 
har identifierat de viktigaste riskerna med allvarligast effekter 
och att vi hanterar dessa risker.

2019 2018 2017

Antal medarbetare, FTE 1 245 463 419

Sjukfrånvaro 3,1% 3,3% 5%

Olyckor 61 28 14

NÖJDA KUNDER
God service är viktigt för oss. När vi som företag vill växa 
och utveckla våra affärer är vi beroende av att våra kunder 
är nöjda. Vi riskerar annars tröga processer, överklaganden 
och negativ publicitet. Det är också vårt ansvar att med-
verka till socialt hållbara och inkluderande samhällen. 

För att möta våra kunder använder vi oss av såväl digitala 
som fysiska möten. Resultatet från kundundersökningen 
tas omhand och förbättringar arbetas in i våra processer 
och planer i syfte att säkerställa att vi ökar kundnyttan. Alla 
åtgärder som för oss närmare våra kunder innebär samtidigt 
att vi exponerar oss för nya risker om vi inte förstår vikten av 
att lyssna, återkoppla och följa upp. Detta får inte vara per-
sonberoende, och vårt arbete med att förbättra existerande 
processer fortsätter. 

2019 2018 2017

Kundnöjdhet NPS 27 34 24
NPS = Net Promoter Score. Sträcker sig från skala -100 till +100

Hållbara entreprenader
Varje uppdrag skall genomföras på ett sådant sätt att det 
är en rekommendation för ett nytt uppdrag. Uppfyllandet av 
dessa åtaganden, och därmed också vår vilja att fortsätta 
verka som ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag, 
grundläggs genom våra resurser, vår organisation, våra 
arbetsinsatser och framförallt genom vår attityd till kvalitet 

samt vårt åtagande att ständigt förbättra vårt kvalitetssäk-
ringssystem.

Alla våra åtaganden, allt vårt agerande och alla våra tjäns-
ter skall uppfattas som uttryck för kvalitet.
Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfreds-
ställelse. Vi skall eftersträva att kunderna alltid känner fullt 
förtroende för oss som uppdragstagare. Kunders krav och 
önskemål skall tillgodoses genom att våra åtaganden och 
arbeten uppfyller avtalade villkor.

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

INKÖP
Green Landscaping samarbetar med noga utvalda leveran-
törer av både varor och tjänster och eftersträvar långsiktig-
het i våra affärsrelationer. De underentreprenörer vi anlitar 
representerar självklart oss i sitt utförande och där ser vi 
en risk, både ur kvalitet, miljö och arbetsmiljöperspektiv. Vi 
har därför ett ackrediteringssystem för underentreprenörer 
för att säkerställa efterlevnad av krav kring dessa områden 
samt kommersiella villkor.

Alla leverantörer och underentreprenörer av betydelse 
ska ha accepterat vår ”Uppförandekod för leverantörer och 
underentreprenörer”. 

ATTRAKTIVA BOENDEMILJÖER
Green Landscaping arbetar för att göra hållbar grönytesköt-
sel och finplanering till en tjänstepaketering som ska komma 
till nytta för befintliga och nya kunder. Green Landscaping 
vill tillsammans med sina kunder skapa lärande, läkande 
och trivsamma utemiljöer. Genom samarbetet ges kunderna 
möjlighet att utveckla sitt eget hållbarhetsarbete och öka 
värdet eller attraktiviteten för sitt fastighetsbestånd eller öka 
nyttan av de investeringar som görs i utemiljön.
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Green Landscaping ser nyttan av goda kundreferenser 
vilka stärker varumärket och ger ökade möjligheter att vinna 
fler uppdrag. Det finns en tydlig koppling till ökat socialt 
värde i arbetet med att förädla boendeområden, parker och 
rekreationsområden. Boende och brukare får en mer hållbar 
omgivning där hälsa och sociala aspekter förbättras.

MILJÖ OCH KLIMAT
Green Landscapings verksamhet bidrar till en differentierad 
stadsbild, att bevara naturliga miljöer och den biologiska 
mångfalden. Vi bidrar till naturupplevelser för stadsbor, 
minskar den skadliga effekten av luftföroreningar och skapar 
sociala mötesplatser. Genom att plantera växter, som exem-
pelvis träd, buskar och sedum arbetar vi med att kompen-
sera för våra utsläpp som uppstår. Det långsiktiga målet är 
att vara ett klimatneutralt företag, vilket även är ett krav från 
våra nyckelkunder.

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

Vår riskbedömning har identifierat hur klimatförändringen 
kan leda till krav på mer intensiva insatser för markskötsel till 
följd av ökad nederbörd och ett varmare klimat. Ökade in-
satser leder till högre kostnader sommartid men den högre 
temperaturen leder också till minskade intäkter och insatser 
vintertid när nederbörden inte faller som snö. Då klimatför-
ändringarna kan ha en direkt inverkan på vår verksamhet tar 
vi vårt ansvar för att minska utsläppen av växthusgaser.

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

Vi skall medverka i utvecklingen av ett kretsloppsanpassat 
samhälle. Detta innebär att vi:
• Följer relevant lagstiftning och andra krav 
• Har dokumenterat miljömål och miljökrav
• Ser till att vårt arbetssätt kontinuerligt förebygger förore-

ningar, reducerar utsläpp eller annan skada på miljön 
• Ständigt förbättrar vårt miljöåtagande enligt vår miljöpro-

cess
• Ställer miljökrav vid inköp av varor och tjänster

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

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

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

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

• Ökad användning av eldrivna fordon för kortare transpor-
ter

• Ökad användning av eldrivna arbetsredskap
• Implementerat arbetssätt för ruttplanering som ger kortare 
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körsträcka, mindre bränsleförbrukning, kostnadsbespa-
ringar och lägre klimatpåverkan.

Hantering av miljöfarliga produkter
Green Landscaping har rutiner i sitt ledningssystem för 
lagring, användning och avfall för farliga produkter, bl.a. 
kemikalier. Hantering av kemiska produkter följs upp lö-
pande och säkerhets- och produktinformation för kemiska 
produkter finns i en mobilapplikation för enkel tillgång även 
på fältet. Vi arbetar ständigt för att minska riskerna med an-
vända kemikalier där vi bl.a. byter ut produkter mot mindre 
farliga och har strikta regler och dokumentationskrav för 
användning av bekämpningsmedel. 

Avfall och återvinning 
I Green Landscapings verksamhet uppstår avfall av olika art 
där organiskt avfall från skötsel av mark samt osorterat av-
fall från papperskorgar m.m. i offentliga miljöer utgör en stor 
del. I samband med finplaneringsarbeten uppstår ofta avfall 
i form av riven asfalt, betong och trä och från egen verk-
samhet kommer kontorsavfall, elektronik och vissa kemiska 
restprodukter och förpackningar. I företagets ledningssys-
tem finns rutiner för hur alla olika fraktioner av avfall ska 
hanteras för att utgör minsta möjliga miljöbelastning. Den 
största delen av avfallet sorteras och lämnas till återvinning 
och vi försöker där det är möjligt återanvända material direkt 
i verksamheten. 

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

Energianvändning
Som ett stort företag omfattas Green Landscaping av 
”Lagen om energikartläggning i stora företag”. Arbete med 
kartläggningen tar relativt lång tid då energi för uppvärmning 
och belysning m.m. ingår i merparten av hyresavtalen utan 
separat mätning. De beräkningar som ändå kunnat göras 
visar att företagets största miljöpåverkan kommer från trans-
porter och maskinarbeten där den främsta energikällan är 
fossila drivmedel. Det är därför inom detta område de flesta 

insatserna gjorts under de 
senaste åren och kommer 
att göras även framöver. 

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

2019 2018 2017

Växthusgasutsläpp  0,0020 0,0025 0,0022

Plantering av träd 1 895 760 1 438

ANTIKORRUPTION
Green Landscaping anlitar underentreprenör som komple-
ment till vår egen personal. Det finns en risk att underentre-
prenörer misslyckas med att följa lagar och regler som är 
tillämpliga för vår verksamhet.

Gällande korruption sker vår största risk i kontaktytan mot 
leverantörsledet eftersom samarbetet med leverantörer på 
tjänstesidan ofta är relationsbaserad. Detta gäller samtliga 
köpande delar av organisationen, från Inköpsansvarig ner till 
enskild yrkesarbetare.

Green Landscapings storlek medför att vi kan ställa krav 
inom kvalitet, tillförlitlighet och pris på våra leverantörer. 
Genom kravställning säkerställer vi ett hållbart arbete i flera 
led. Vidare eftersträvar vi att minska antalet leverantörer för 
att säkerställa integritet och hållbarhet genom hela leveran-
törskedjan. 

För Green Landscaping är antikorruptionsarbetet ett 
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strategiskt hållbarhetsmål och vi ska bedriva ett aktivt 
antikorruptionsarbete såväl internt som externt. Vår Upp-
förandekod inkluderar frågor relaterade till intressekonflik-
ter, gåvor och representation, miljö och arbetsmiljö samt 
relationer till leverantörer och underleverantörer. 

Vi har rutiner för att bedöma och godkänna våra leveran-
törer. Syftet är att säkerställa att våra leverantörer lever upp 
till bindande krav och att vi har kontroll på vår leverantörs-
bas.

Rutinen bygger på att vi kontrollerar:

• Leverantörens finansiella förmåga (rating) och innehav av 
F-skatt.

• Innehav av ID06 (legitimationsplikt och närvaroredovisning 
i syfte att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet)

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

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

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

Vi arbetar med målsättningen att samtliga leverantörer till 
Green Landscaping har tagit del av vår Uppförandekod och 
vår hållbarhetspolicy. 

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

UPPFÖLJNING AV LAGAR OCH REGLER
Green Landscapings ledningssystem är certifierat av tredje 

part och revisioner har genomförts under året. Lednings-
systemet omfattar delarna miljö enligt ISO 14001:2015, 
kvalitet enligt ISO-9001:2015 och arbetsmiljö enligt OHSAS 
18001:2007. Standarderna och vårt ledningssystem ställer 
krav på att vi som företag och våra anställda följer gäl-
lande lagstiftning och andra regler. Det kan vara nationella 
lagar, myndighetsföreskrifter, kommunala förordningar och 
branschföreskrifter m.m. Vi gör detta genom att:

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

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

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

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

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Det förekommer risker kring mänskliga rättigheter inom 
vår dagliga verksamhet, såsom felaktiga eller misslyckade 
interna processer kring sociala åtaganden, mänskliga fel, 
legala risker och korruption.

Vi säkerställer att vi bedriver en verksamhet som i alla 
aspekter respekterar mänskliga rättigheter och vi har åtagit 
oss att följa de internationella standarderna i FN:s vägle-
dande principer för företag och mänskliga rättigheter samt 
ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättighe-
ter i arbetslivet. 

Respekten för mänskliga rättigheter ska genomsyra hela 
verksamheten eftersom de är grundläggande byggstenar 
i samhället. Vi förlitar oss på dessa byggstenar och har ett 
ansvar att upprätthålla och förstärka dem. Det är också ett 
grundläggande åtagande som vi gör gentemot våra kunder. 
I hela värdekedjan, med leverantörer och verksamheter, 
finns det riskområden där brott mot de mänskliga rättighe-
terna skulle ha en negativ påverkan på verksamheten. Till 
exempel, om en leverantör överträder våra standarder för 
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mänskliga rättigheter, skulle det inte bara kunna påverka 
vårt anseende negativt utan också påverka vår dagliga pro-
duktionskapacitet när vi slutar använda den leverantören.

I vår Uppförandekod framgår att samtliga medarbetare 
ska respektera FN:s deklaration för mänskliga rättighe-
ter och följa internationella överenskommelser angående 
barnarbete. Vidare får ingen anställd diskrimineras på grund 
av ålder, kön, religion, sexuell läggning, politisk åsikt, etnisk 
tillhörighet eller medlemskap i fackförening. Alla medarbe-
tare uppmanas att anmäla överträdelser av gällande lagar 
och regler eller vår Uppförandekod.

Rent operativt fastslår vår uppförandekod och policyer de 
standarder som vår verksamhet, våra anställda och leveran-
törer gemensamt arbetar i enlighet med i syfte att leverera 
enligt vårt åtagande att respektera mänskliga rättigheter. 
Detta är verkställande direktörens och styrelsens övergri-
pande ansvar.

Jämställdhet och mångfald
För oss är det av största vikt att vi behandlar våra medarbe-
tare likvärdigt och vi har en HR-policy som alla anställda ska 
ta del av. 

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

Green Landscaping övertygelse är att en arbetsplats med 
både mångfald, vad bland annat gäller förutsättningar, kön, 
etnicitet, ålder, erfarenhet och där det inte förekommer dis-
kriminering och trakasserier, skapar en bra och utvecklande 
arbetsmiljö där medarbetarnas kompetens tas tillvara och 
utvecklas och företagets kunderbjudande och lönsamhet 
förbättras. 

Syftet är att alla, oavsett olikheter, ska ha samma möjlig-
heter gällande anställning, arbetsförhållanden och utveck-
lingsmöjligheter. För att uppnå detta, måste vi ta ansvar på 

alla nivåer och fokusera på följande utvecklingsområden:

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

SOCIALT ENGAGEMANG
Som utvecklare av utomhusmiljöer skapar vi säkra och rena 
miljöer som ger trivsel och välbefinnande till de boende i 
städerna. Genom en god dialog med våra kunder skapar 
vi en förståelse för deras behov och såväl slutanvändarnas 
uppskattning.

Green Landscaping strävar efter att bidra till ett hållbart 
samhälle samtidigt som kundnytta skapas genom socialt 
engagemang. Konkret manifesteras detta av vårt integra-
tionsprogram Green Steps, ett traineeprogram som bygger 
på mentorskap och kombinerar utbildning och arbetserfa-
renhet för nyanlända och långtidsarbetslösa. Läs mer om 
Green Steps på sid 10.
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GREEN STEPS VISAR VÄGEN
Green Landscapings vision är att skapa en grön stad för 
alla genom entreprenöskap, socialt ansvarstagande och ett 
hållbart företagande. Ett konkret exempel på socialt
ansvarstagande är vårt integrationsprogram Green Steps 
där vi i samarbete med våra kunder och myndigheter vill 
hjälpa nyanlända och långtidsarbetslösa in på arbets-
marknaden. Vi erbjuder en kombination av utbildning och 
arbetserfarenhet under programmets 24 månader. Initiativet 
syftar till att skapa ett inkluderande samhälle och för oss att 
långsiktigt säkra kompetensförsörjningen.

Kandidaterna till programmet väljs ut med hjälp av 
metoder där kartläggning av individuella intressen är en 
central del. Även andra kompetenser granskas, bland annat 
svenska språkkunskaper och motivation.. Programmet i 
sin helhet baseras på OCN-metoden, som är en erkänd 
valideringsmotor för att kvalitetssäkra kunskap och används 
allt oftare inom utemiljöbranschen.

UTFALL 2019
Fokus under året har varit att utveckla svenska språket hos 
Green Steps deltagarna. Kompetensen räcker nu väl för att 
klara ett enklare arbete med tydliga instruktionen. Ambitio-
nen och därmed språkkraven är dock högre för att kunna 
tillgodogöra sig information och utbildning på traditionellt 
vis. 

Vi har i samverkan med Göteborgs stad startat en pilot i 
praktisk svenska. Det har slagit väl ut och vi arbetar för att 
förlänga detta i nästa omgång av Green Steps under 2020.

• Under året har Göteborg stad och Green utvecklat del-
tagarna i Green Steps med utbildning i yrkessvenska för 
trädgårdsnäringen

• Under 2019 har de två första deltagarna i Green Steps 
slutfört de 24 månaderna i programmet. Båda har erbju-
dits säsongsanställning 2020 och accepterat.

• För närvande har vi 25 deltagare i programmet med målet 
att öka till 35 under 2020.

GREEN STEPS
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KOMPETENSUTVECKLING
Vi arbetar ständigt med att säkerställa att våra medarbetare 
har rätt kompetens för bolagets egna processer och sam-
tidigt uppfylla lagkrav, vilket är centralt vid större offentliga 
upphandlingar då det krävs dokumenterad och korrekt 
kunskap bland medarbetarna.

Under 2016 startade Green Academy som ett steg för 
ökad kompetensutveckling bland medarbetarna där utbild-
ning utförs tillsammans med lämplig tredjepartsleverantör. 
Vi har löpande dialog med medarbetarna för att identifiera 
kompetensområden som de önskar utveckla.

All utbildning i Green Academy utvärderas och dokumen-
teras i CV- och kompetensdatabaser. Certifieringar lagras 
digitalt för att sedan delges potentiella kunder i samband 
med anbudsprocesser.

UTFALL 2019
• Ledarskapsprogram för Lagbasar och Produktionschefer 

startat med över 210 deltagare.
• Mentorskapsprogram för utveckling av talanger i organi-

sationen. Mentorerna kommer från privat näringsliv och 
offentlig förvaltning. Programmet som pågår i 12 månader 
har 10 deltagare, 5 kvinnor och 5 män.

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

• Green Academy Portal, digital plattform för kompetensut-
veckling lanserad.

• Uppstart av Executive-program för dotterbolags VD, Re-
sultatenhetschefer och nyckelpersoner med kompetens-
utveckling inom affärsmannaskap, strategi, affärsekonomi 
och ledarskap. Programmet omfattar 9 moduler, pågår i 
10 månader och har totalt ca 30 deltagare.

GREEN ACADEMY
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