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LÄR KÄNNA ECONOVA
På Econova skapar vi kretslopp och planterar lycka! Vi är en
innovativ aktör inom återvinning och biobränsle, därtill är vi en
av Nordens ledande aktörer inom trädgård med varumärket
Weibulls i spetsen.

Med grundvärderingar som tillit i alla relationer, hållbarhet i
allt vi gör och mod att agera identifierar vi oss själva som
vardagshjältar. Trots att vi kommit en god bit på väg när det
kommer till ett hållbart företagande, har vi givetvis en rad
utmaningar att jobba med och flera områden med
förbättringspotential.

Vår vision är att möjliggöra en grön vardag och en hållbar
utveckling för så många som möjligt. Det gör vi genom att se
värdet i det som andra ser som avfall och omvandla det till nya
råvaror och resurser. Jord utgör en central del av vår
verksamhet, vilket förenar våra två affärsområden Trädgård och
Återvinning. Grunden för alla delar i vår verksamhet utgörs av
ett hållbart företagande.

Viktiga händelser under hållbarhetsåret 19/20:
Utveckling av verktyg för hållbar produktutveckling inom
Weibulls Life
Införande av pulsmätning: mindre medarbetarundersökning med tätare intervall
Hantering av situationen kring Covid-19
Strategiarbete på plats
Fortsatta investeringar i miljöförbättrande åtgärder på
våra anläggningar
Installation av solceller på taket till vår fröfabrik,
motsvarande uppvärmning av 17 villor

För Econova är jord en central del av verksamheten, då detta utgör grunden för
våra två affärsområden Återvinning och Trädgård.

134
medarbetare

Hållbarhet handlar om mänskligheten, om vår miljö och om
ekonomin. Alla delar är lika viktiga och de blir bara viktigare
med tiden. Här är vår planet en central del och vi får inte
glömma att vi lånar den av våra barn. Därför vill vi på Econova
att världen ska bli en grönare plats och jobbar intensivt med
hållbarhet i alla delar av företaget.

1

Omsättning:
551 MSEK

Hej från vår VD
”Se barkhögen” sa min farfar Bengt som grundande Econova
tillsammans med farmor Kerstin. Mottot myntades på 70-talet i
samband med att de såg möjligheten att använda bark till
jordproduktion i stället för att deponera materialet. För mig fångar
mottot det ansvar vi har som företag, själva grunden i Econovas
verksamhet; att genom ständig utveckling ta tillvara på jordens
resurser, använda dem förnuftigt och återvinna så mycket som
möjligt.
Econova är ett familjeföretag där familjens långsiktiga engagemang
och ansvar är tydligt. Idag leder jag bolaget tillsammans med min
bror och mina kusiner. ”Se barkhögen” fångar även det som
utmärker oss som familjeföretag; att vi från generation till
generation utvecklar och förvaltar verksamheten, relationerna,
affärerna och kunskapen.
Econova är och vill vara ett företag som har en pådrivande roll i
utvecklingen av cirkulära produkter och tjänster. Företagets
framgång ligger till stor del i förmågan att förstå och anpassa oss
efter omvärldens behov och efterfrågan. Innovation och förnyelse är
en viktig del av verksamheten och även det fångas väl i ”Se
barkhögen”.
Vi är i skrivande stund mitt inne i en pandemi som påverkar hela
världen. För oss på Econova innebär det givetvis många utmaningar,
men även ökad efterfrågan på våra trädgårdsprodukter. Fler
människor har funnit trädgårdsglädjen och den trygghet odlande för
mer sig. Det gläder mig!
För mig sätter pandemin fingret på att världen behöver en
omställning till en mer hållbar planet. FN har definierat hållbar
utveckling till ”utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina
behov”. För att åstadkomma detta har 17 globala mål tagits fram. På
Econova har vi definierat vår roll i relation till de globala målen. Det
arbetet kan ni läsa mer om i rapporten. Mitt i allt elände känner jag
mig stärkt av den otroliga flexibilitet och anpassningsförmåga som
inte bara vi på Econova visat, utan en hel värld. Det lovar gott för den
hållbara utvecklingen!

Jeanette Tretten, VD
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Vår affärsidé
Econovas affärsidé är att skapa hållbara affärer inom
återvinning och trädgård. Genom inspiration och
innovation skapas mervärden för företagets alla
intressenter och samhället i stort. Koncernen är verksam
i Sverige, Danmark och Norge. Econovakoncernens
huvudsakliga verksamhet bedrivs genom de två
dotterbolagen Econova Garden AB och Econova Recycling
AB, med huvudkontor och säte i Norrköping.

Vår styrka bygger på kunskap om behandling och
förädling av restprodukter som går att återföra som
resurser i kretsloppet. Genom att ersätta ändliga resurser
med återvunnet material arbetar vi för en minskad
miljöpåverkan och en grönare framtid

Våra erbjudanden
Econova Gardens erbjudanden består av:
• Trädgårds- och anläggningsjord
• Kompletterande sortiment av växtvårds-, portionsoch gräsfröprodukter samt trädgårdsredskap, under
egna och externa varumärken.
• Expertkompetens inom våra trädgårdserbjudanden
i form av exempelvis agronomer

Econova Garden producerar och säljer trädgårdsprodukter till konsument- och proffsmarknaden. Vi
erbjuder ett brett sortiment som även inkluderar de egna
varumärkena Weibulls och Hammenhögs. Vi investerar
för att bli trädgårdsbranschens nummer ett inom
hållbarhet med fokus på cirkulära erbjudanden där vi kan
nyttiggöra sekundära råvaror från skog och samhälle. Vi
har ett växande sortiment av KRAV-certifierade
produkter, däribland fröer, jord och gödsel, vilket vi är
mycket stolta över.

Econova Recyclings erbjudanden består av:
• Kvalitetssäkrade bränslen
• Entreprenadtjänster
• Förädling av organiska restprodukter
• Anläggning av kostnad- och resurseffektiva
cementstabiliserade ytor
• Miljöintegratörstjänster

Econova Recycling arbetar med bland annat bio-bränsle,
återvinning och näring i kretslopp. Vi främjar hållbarhet
genom att sammanföra olika material- och energiflöden
från olika aktörer till en helhet. Vi ser samtidigt till att
flödena fungerar tillsammans, till förmån för miljön
och samhället i stort. Det kallar vi miljöintegration.

Weibulls life
På Econova Garden arbetar vi med ett urval av
miljövänliga produkter och tar steget längre
med Weibulls Life. Med denna märkning har
vi utvecklat ett antal hållbarhetskriterier som
vi utvärderar produkter utifrån. Kriterierna
täcker in hela produktens livscykel och har
snabbt blivit ett viktigt verktyg för oss i arbetet
med att skapa en alltmer hållbar produktportfölj. De produkter som presterar allra bäst
och därmed uppfyller våra kriterier ger vi
symbolen vi kallar för Weibulls Life. Med
hjälp av de uppsatta kriterierna får våra
produktchefer guidning när de ska välja ut nya
produkter för inköp och tack vare Lifesymbolen kan vi visa för våra kunder hur de
kan göra extra hållbara val i butikshyllan.

Econovas affärsmodell bygger till stor del på cirkulära processer där restmaterial
och avfall blir till nya produkter. Att ta till vara på jordens resurser och se affärer
där andra ser avfall är vårt viktigaste bidrag till en grönare framtid.
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Här finns vi
Vår primära marknad är Sverige, där våra
produktionsplatser
är
lokaliserade
från
Älvkarleby i norr till Hässleholm i söder, men vi
har även försäljning i Danmark och Norge. Av
våra drygt 20 anläggningar är tre jordfabriker
där vi packar jord för försäljning i butik. Utöver
säckad jord tillverkar och säljer vi olika
bulkjordar för anläggningsarbeten på ytterligare fyra anläggningar. Vi skördar torv på sex
torvmossar som försörjer våra anläggningar
med jordråvara.
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Hållbarhet som strategi
Anders Bergquist är ansvarig för det strategiska
hållbarhetsarbetet på Econova. Anders svarar på frågan om
varför hållbarhet blivit Econovas övergripande företagsstrategi
och hur den strategin ser ut. Anders har jobbat på Econova i
åtta år och har hunnit testa på roller som både produktchef,
marknadschef och chef över andra produktchefer. Hans roll
idag är att driva Econovas strategiska arbete och stötta
koncernen i det strategiska arbetet. På frågan om varför
hållbarhet är så viktigt för Econova svarar Anders att:

För Econova är det också viktigt att hållbarhetsstrategin aldrig
blir en pappersprodukt. Anders förklarar att:
”Econova lever med strategin och har en utveckling mot mer
hållbara produkter. Med utarbetade kriterier och KPIer för vad
som är hållbart på både det ekonomiska, ekologiska och
sociala planet arbetar vi målinriktat för en hållbar utveckling”.
När Anders får frågan om vilka risker och utmaningar han ser för
Econova berättar han att Econova ser utmaningar inom
branschen där flöden måste bli mer cirkulära i framtiden. Det
han framför allt syftar på är skördning av torv och användning av
gödsel. Vad gäller torv handlar det enligt Anders om att hitta
alternativa produkter för att på sikt fasa ut torven. I dagsläget
jobbar Econova med fibermull som alternativ och har satt igång
utvecklingsprojekt där man undersöker kaffe och biokol som
möjliga lösningar.

”Hållbarhet är grunden för vår affär”
Han fortsätter:
”Vill vi ha ett så cirkulärt miljömässigt flöde som bara möjligt.
Ser vi till hur företaget drivits i många år så har vi alltid
prioriterat hållbarhet utifrån ett såväl ekologiskt, ekonomiskt
som socialt perspektiv. Våra ägare har fokuserat på
hållbarhet länge och det har bara blivit mer och mer centralt
för oss över tid.”

En annan utmaning som Anders kommer in på är en del
lagstiftning som ibland står långt ifrån potentiella möjligheter till
cirkularitet och återvinning. Enligt Anders har det blivit svårare
att utveckla nya lösningar då lagstiftningen ibland stramar åt
potentialen. Anders påpekar samtidigt att det är otroligt viktigt
med riskmedvetna myndigheter men att han ibland skulle vilja se
att det gavs större incitament för att utveckla cirkulära produkter
och lösningar.

Redan 1958 när Econova grundades pratade man om att ta
tillvara på resurser och att “se barkhögen”. För det var så
Econova kom till. Bengt Andersson, Econovas grundare,
arbetade på den tiden inom papper- och massaindustrin. Bengt
såg att efter avverkningen av skog låg högar med bark kvar som
en onödig rest på backen. I några av barkhögarna växte och
spirade ny grönska och Bengt frågade sin arbetsgivare om han
fick lov att ta hand om den överblivna barken. Inte långt
därefter startades Econova.

På det sociala planet ser Anders både en utmaning och samtidigt
en möjlighet med de geografiska och ibland kulturella avstånden
inom organisationen. Econova jobbar idag i flera olika länder där
avstånd och språk ibland skapar barriärer. Dessa utmaningar
tycker Anders dock inte är så stora som man kanske kan tro utan
ser snarare positivt på de olika perspektiv och kunskapsutbytet
det ger. För att öka gemenskapen och skapa delaktighet över
landsgränserna involverar Econova anställda från alla delar av
organisationen i olika projekt, grupper och strategiarbeten.

Anders menar att cirkularitet utgör hela grunden i Econova
Recyclings verksamhet och under de senaste åren har även
Garden haft ett större och större fokus på cirkularitet. Tack vare
samarbetet mellan Garden och Recycling menar Anders att
Econova är ett av få företag som faktiskt kan sluta hela cirkeln.
För Econova är det naturligt att jobba med hållbarhet som
affärsidé och strategi. Det arbetet vill Econova förtydliga för
såväl nyanställda som för de som varit med länge. Målet enligt
Anders är att positionera sig ännu tydligare som den hållbara
aktör de är. Hållbarhet som strategi har länge varit tydligt
internt men Anders tycker att det ska bli ännu tydligare även
utifrån.

På frågan om hur Anders ser på Econovas hållbarhetsarbete i om
fem år svarar han att:
”Hållbarhetsarbetet är och kommer fortsätta vara väldigt
centralt och närvarande i hela organisationen. Hållbarhet
kommer att vara en ännu tydligare del av vår affärsidé som
kommer synas utåt. Vi vill göra affärer på grund av att vårt
hållbarhetsarbete också gör kundernas hållbarhetsarbete
ännu bättre”.

Anders Bergquist,
Strategichef
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Hållbarhetsorganisation
och miljöledning

Om rapporten

Econovas hållbarhetsarbete genomsyrar hela organisationen
och är väl förankrat i ledningsgruppen, som kontinuerligt
arbetar med att integrera och sprida det hållbarhetsstrategiska
arbetet ut i företagets alla organ. Sedan 2001 är vår verksamhet
miljöcertifierade enligt ISO 14001, vilket utgör själva grunden
för företagets systematiska miljöarbete. Det systematiska
hållbarhetsarbetet är fördelat mellan de olika stabsfunktionerna Hållbarhet, IT, HR och Ekonomi, där man på
varje avdelning arbetar lokalt med att uppfylla de
hållbarhetsmål och handlingsplaner som utarbetats för
respektive funktion. Till sin hjälp har de olika avdelningarna
aktuella policydokument, rutiner och stödjande system.

Denna
rapport
beskriver
Econovas
arbete
med
hållbarhetsfrågor för det gånga räkenskapsåret. Den
information vi valt att presentera ser vi som den mest
väsentliga ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi vill genom
rapporten ge en inblick i vårt ständigt pågående
hållbarhetsarbete och redovisa såväl framgångar som
utmaningar vi stöter på längs vägen.
Rapporten är indelad i ett antal avsnitt, vi inleder med att
presentera våra tankar kring vilka parametrar som är viktiga
för oss att rapportera på, hur vi arbetar för att motverka olika
vårt
typer
av
risker
samt
vilka
fokusområden
hållbarhetsarbete kretsar kring. Därefter går vi närmare in på
vart och ett av våra tre fokusområden, hur de är kopplade till
FN:s globala mål och ger exempel från vår verksamhet.

Econova arbetar enligt försiktighetsprincipen och respekterar
de tio utarbetade principerna för hållbart företagande enligt
FNs Global Compact som täcker in områdena mänskliga
rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption. Vårt
hållbarhetsarbete är också utformat i enighet med Agenda 2030
och de Globala målen, vilket vi berättar mer om i kommande
kapitel.

År 2016 valde Econova att övergå till brutet räkenskapsår som
löper från 1 juli till 30 juni. År 2018/2019 är därför vårt basår
då det utgör den första 12 månadersperioden efter ändringen.
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Väsentlighet, fokusområden
och risker

Detta arbete sker genom löpande riskanalyser på samtliga
våra anläggningar. Riskanalyserna baseras på en
skattning om sannolikhet och konsekvens, där dessa två
parametrar multipliceras för att få fram det samlade
värdet för en specifik risk som identifierats. Beroende på
resultatet av riskanalyserna sätter vi in olika åtgärder för
att minimera eller eliminera riskerna. I fastställd plan för
egenkontroll som finns på varje anläggning beskrivs hur
de identifierade riskerna hanteras. För att säkerställa ett
effektivt miljöarbete där vi systematiskt minimerar
risker arbetar vi utifrån vårt miljöledningssystem. Detta
och allt vårt miljöarbete tar i sin tur avstamp i vår
miljöpolicy. Allt arbete på Econova ska bedrivas utifrån
vår miljöpolicy och vårt övergripande åtagande “att bidra
till en grönare värld genom att skapa långsiktigt hållbara
affärer”.

För att identifiera den väsentliga påverkan som vår
verksamhet medför har vi under 2019 grundligt granskat
vår egen verksamhet och dess processer med hänsyn
till FN:s globala mål, Agenda 2030. Med hjälp
av en utsedd tvärfunktionell grupp genomfördes ett antal
olika workshops för att analysera de globala målen i
relation till vår verksamhet. Resultatet av denna
väsentlighetsanalys var att vi kunde konstatera
att Econova berör 12 av de 17 målen. Vår påverkan på
dessa 12 mål delar vi in i tre fokus-områden som vi
presenterar på kommande sidor. Dessa är:
Effektivt resursutnyttjande,
Livskraftiga ekosystem och
Ansvarsfullt företagande

Riskhantering sociala förhållanden, personal och
mänskliga rättigheter

I var och ett av våra fokusområden har vi
identifierat de delmål i Agenda 2030 som berörs av vår
verksamhet och kommit fram till hur vi kan bidra till
att uppnå målen. Här handlar det om insatser för att
både minimera vår negativa påverkan och maximera vår positiva påverkan. Genom att identifiera våra
utmaningar och möjligheter kan vi på ett målinriktat sätt
följa upp och förbättra vår hållbarhetsprestation.

Vi vill kontinuerligt arbeta för en trivsam och
inkluderande arbetsplats med jämn könsfördelning och
en mångfald som speglar det samhälle vi verkar
i. Anledningen till detta är att vi tror på bättre dynamik,
trivsel och resultat i heterogena grupper. I dagsläget har
vår verksamhet en överrepresentation av manliga
kollegor och vi vill över tid skapa en jämnare fördelning
mellan kvinnor och män. Vi arbetar med såväl detta
mål som vårt mål om ökad mångfald genom tydliga
rutiner vid rekrytering och genom vår nollvision mot
trakasserier och mobbning. För att minska risker i våra
anställdas arbetsmiljö arbetar vi systematiskt med
skyddsronder och medarbetarundersökningar för att
tidigt upptäcka brister eller potentiella risker i
verksamheten och snabbt sätta in rätt åtgärder. Vi har
även ett ansvar att säkerställa goda arbetsförhållanden
och respekt för mänskliga rättigheter i samtliga
affärsrelationer genom vår leverantörskedja. Detta är en
utmaning där vi arbetar för att bli ännu bättre på att ställa
krav och följa upp utfall.

Vi tycker att det är viktigt att vara medvetna om vilka
risker för människa och miljö vår verksamhet bidrar till
för att kunna förebygga och minimera dessa risker
så mycket det går. För oss är det en självklarhet att
vara transparenta med vilka dessa risker är. Vi har
identifierat övergripande risker inom miljö, mänskliga
rättigheter, sociala förhållanden och personal samt
korruption och presenterar vårt arbetssätt kring
dessa risker utifrån nämnda kategorier. Vilka risker vi
ser mer specifikt för respektive område kan du
läsa mer om under vart och ett av våra fokusområden.

Riskhantering miljö

Riskhantering korruption

I princip all form av produkttillverkning har en inverkan
på miljön och Econovas produkter är inget undantag. Trots
att en stor del av vår affär handlar om återvinning lämnar
vi ändå ett avtryck på vår omgivning. Vår risk för negativ
inverkan på miljön uppstår framför allt i samband med
torvskördning och genom verksamhetens transporter.
Detta innebär bland annat utsläpp till vatten och luft
och uppkomst av lukt, buller och damning. Ett omfattande
arbete bedrivs enligt bolagets rutiner för verksamhetssystem för att kontrollera och förebygga bolagets
miljöpåverkan samt för att säkerställa att gällande lagar
och tillståndsbeslut efterlevs på alla anläggningar.

Som näringslivsaktör har Econova ett ansvar att
motverka korruption på de marknader vi verkar. Detta
arbete sker både internt, med rutiner för hur vi agerar
mot kunder, leverantörer och myndigheter och externt
där vi genom avtal och vår uppförandekod arbetar för att
de aktörer vi samverkar med i sin tur aktivt arbetar för
att motverka korruption. Läs mer om detta arbete på sida
20.
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Fokusområde: Effektivt resursutnyttjande
Under 2015 tog FN:s Generalförsamling fram Agenda
2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen med sina 169
delmål som en roadmap till en hållbar värld 2030. För att
uppnå dessa mål måste alla samhällsaktörer - stora som
små - dra sitt strå till stacken, vilket vi
på Econova självklart vill göra. I relation till de globala
målen har vi i vårt första fokusområde ”Effektivt
resursutnyttjande” knutit an till fem av dessa mål med
tillhörande delmål och hur vår verksamhet berör
dessa. I tabellen nedan redogör vi övergripande för vår
påverkansmöjlighet inom relevant delmål, vilket vi

Mål Agenda 2030

berättar mer om i texten nedan.
Ett Effektivt resursutnyttjande innebär för oss
på Econova omsorg vid val av råvaror till våra jordar, när
vi väljer handelsvaror till vårt sortiment, när och hur
vi använder energi och återvinner industriella och
kommunala restprodukter. Med medvetna val och
ansvarsfull återvinningsverksamhet kan Econova bidra
till att de resurser vi tillsammans har att dela på används
och återanvänds på ett allt mer effektivt och hållbart sätt.

Delmål vi berör

Econovas möjlighet att påverka

Våra påverkande moment

7.2 Öka andelen
förnybar el i världen

El till produktion och drivmedel till
transporter och tjänstebilar.
Tillgängliggöra biobränsle på
marknaden

Jordtillverkning &
återvinning

7.3 Fördubbla
ökningen av
energieffektivitet

All produktionsverksamhet.

Jordtillverkning &
återvinning

8.4 Förbättra
resurseffektiviteten i
konsumtion och
produktion

Livslängd och materialursprung
hos produkter vi säljer. Vår
återvinningsverksamhet bidrar till
effektivare användning av
materialresurser.

Återvinning & val av
sortiment

9.4 Uppgradera all
industri och infrastruktur för ökad
hållbarhet

Vår återvinningsverksamhet bidrar
med cirkulära lösningar som ger
effektivare resursanvändning i
industrin.

Återvinning

11.6 Minska städers
miljöpåverkan.

Vår återvinningsverksamhet bidrar
med cirkulära lösningar som ger
effektivare resursanvändning i
samhället.

Återvinning

12.2 Hållbar förvaltning
och användning av
naturresurser.

Vår utvinning av torv påverkar. Vi
verkar för växling av jungfruliga
råvaror till cirkulerade material.

Val av sortiment &
jordtillverkning

12.5 Minska mängden
avfall markant.

Vår återvinningsverksamhet kan
bidra till effektivare användning av
materialresurser.

Återvinning
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Fokusområde: Effektivt resursutnyttjande
Jungfruliga råvaror
Tillverkning av jordprodukter sker traditionellt genom
uttag av ett antal olika jungfruliga råvaror, såsom sand,
lera och torv. Med jordproduktion och återvinningsverksamhet inom samma bolag har vi möjlighet att
minska användningen av jungfruliga råvaror i
jordproduktionen. Synergin bolagen emellan driver på
växling av jungfruliga råvaror till cirkulerade
material vilket är en viktig del i vårt arbete i anknytning
till delmål 12.2 för att skapa hållbara och cirkulära
materialflöden.

Avfall och återvinning
Econova Recyclings återvinningsverksamhet utgör ett
positivt bidrag inom avfallsområdet och vår verksamhet
som helhet är därmed nära kopplat till delmål 9.4 om
en uppgraderad industri för ökad hållbarhet. Varje år
förädlas stora mängder industriellt restavfall så att det på
ett miljöriktigt sätt åter kommer till användning, vilket är
direkt kopplat till delmål 12.2. och 12.5 rörande minskad
avfallsmängd och hållbar förvaltning av naturresurser,
men även delmål 11.6 om minskad urban miljöpåverkan.
Econovas verksamhet ger upphov till begränsade
mängder farligt och icke-farligt avfall. Eftersom
tillverkning till stor del består av kompostering och
torkning av organiskt avfall samt blandning av färdiga
råvaror uppstår inga större mängder produktionsavfall.
Det avfall som uppstår är framför allt emballage och
kontorsavfall och i enlighet med producentansvaret
rapporteras emballagemängder på våra produkter
årligen. Samtligt avfall som uppkommer inom Econovas
verksamhet källsorteras för återvinning.

ca 80%

av innehållet i vår
anläggningsjord utgjordes av
återvunnet material under
2019/2020

ca 60%

av innehållet i vår säckade jord
till konsument utgjordes av
återvunnet material under
2019/2020
Den exakta andelen återvunnet material beror på tillgång
av olika råvaror samt vilka produkter som ska tillverkas.
Vissa kunder kräver att ingen inblandning av avfall får
ske, vilket leder till en ökad mängd jungfruligt material.
Utöver jordråvaror och produktmaterial förbrukas
jungfruliga
råvaror
genom
vår
användning
av förpackningsmaterial, främst tillverkade av plast och
kartong. På detta område arbetar vi för att minska
mängden jungfrulig plast i våra jordförpackningar. Vi
har gjort tester där vi använder återvunnen plast istället
för ny och fler projekt är på gång för att se över
möjligheterna att utesluta den jungfruliga plasten helt i
framtiden. Den plast vi använder i vårt emballage till
säckad jord i dagsläget består av 25 procent återvunnet
material vilket är ett resultat av det pågående
utvecklingsarbetet som också berör delmål 8.4 och 12.2.
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Fokusområde: Effektivt resursutnyttjande
Jämfört med föregående år har vi minskat vår
elförbrukning från 6 kWh till 5 kWh per omsatt tusenlapp
(7.3).
Transporter
Transporter utgör en väsentlig miljöaspekt i Econovas
verksamhet. Utöver våra egna transporter som inkluderar
åkeri, arbetsmaskiner och tjänsteresor upphandlar
vi varje år även en betydande mängd transporter som
bidrar till utsläpp av växthusgaser och skadliga partiklar.
I vårt arbete med att minska vårt koldioxidutsläpp
fokuserar vi på hög fyllnadsgrad och fossilfria bränslen.
Idag styr vi själva huvuddelen av våra frakter vilket ger
oss kontroll över transportflöden och möjlighet att
kombinera in- och utleveranser.Detta gör att vi kan
minimera antalet körda mil. Sedan 2015 tankar alla våra
lastbilsekipage HVO 1002 och sedan 2016 används
biodiesel i arbetsmaskiner inom vår entreprenadverksamhet samt på produktions-anläggningen i Åby.

Energianvändning
Econovas verksamhet bidrar till en ökad användning av
biobränslen i samhället genom att kontinuerligt
tillgängliggöra
biobränseln.
Econovas
egen
energianvändning
härstammar
framförallt
från
användning av drivmedel och el på våra produktionsanläggningar. För att minimera miljöpåverkan från
elanvändningen har vi valt bort el producerad från fossila
källor. Genom vårt arbete med KRAV-certifierad
produktion av jord och utsäde arbetar vi med
energikartläggning på anläggningar med hög elförbrukning. Energikartläggningarna genererar även
åtgärdsplaner för energieffektivisering av verksamheten
och våra lokaler. Under våren 2020 har vi i samarbete
med fastighetsägaren Ryssnäs Fastigheter AB installerat
solceller på taket på vår anläggning för förpackning av
fröer utanför Norrköping (se bild ovan) som en del i
arbetet mot en mer hållbar elförsörjning, i linje med
delmål 7.2 – Öka andelen förnyelsebar energi.

För upphandlade transporter inom Sverige ställer
Econova krav på lägst Euroklass 5, medan kraven för
transporter i Danmark är på lägst Euroklass 4. Enligt vår
bilpolicy får vi endast välja tjänstebilar som tankas med
HVO Diesel eller diesel med visst förnyelsebart
innehåll. Policyn omfattar även krav på körteknik som
minskar miljöbelastningen (eco-driving). Enligt vår
Resepolicy ska långväga resor inom Sverige i första hand
ske med tåg. Vid bilresor ska i första hand tjänstebil
användas och vid användande av hyrbil ska denna vara
minst så kallad klass B och om möjligt vara en miljöbil.
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Fokusområde: Effektivt resursutnyttjande
Exempel ur verkligheten: ECB
Som återvinningsföretag antar vi utmaningen att hitta
nya hållbara avsättningsalternativ för restmaterial som
traditionellt sett deponeras. Ett av våra konstruktionserbjudanden innebär ett alternativ till klassiska ytor i
asfalt eller betong. Det vi erbjuder är ytor gjorda av
restmaterial eller återvunna råvaror. Att göra om en
industriyta från grusplan till hårdgjord yta medför bland
annat en minskad bränsleförbrukning från arbetsmaskiner och förbättrad arbetsmiljö för de som arbetar
på området. Med Econovas restmaterialytor minskar
behovet av jungfruligt konstruktionsmaterial samtidigt
som avfall återcirkuleras istället för att deponeras.
ECB-ytan är ett relativt nytt tillskott i familjen och ECB
står för Econovas Cementstabiliserade Betong. År 2017

uppmärksammade Econova Recycling potentialen i så
kallade spolgropsmassor, ett restmaterial som uppstår vid
betongtillverkning. I Sverige genereras varje år omkring
200 000 ton spolgropsmassor som huvudsakligen inte
återvinns. Idén med att återvinna detta material i en
hårdgjord yta presenterades för en betongtillverkare
som direkt visade intresse och ville göra en
provyta. Sedan dess har vi fortsatt på den inslagna vägen
och har idag samarbete med fyra olika betongproducenter. Detta samarbete leder till att en betydande
mängd spolgropsmassor återvinns varje år istället för att
hamna på deponi, samtidigt som betongproducenter
kommer ytterligare ett steg på vägen mot att möta den
ökade efterfrågan på miljövänligare produkter genom en
cirkulär hantering av sitt avfall. Det är tillsammans med
andra vi kan hitta hållbara lösningar!

Så många ton spolgropsmassor har vi
återvunnit
20,000

16.890

15,000
10,000
5,000
0
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Fokusområde: Livskraftiga ekosystem
Vårt andra strategiska fokusområde - Livskraftiga
ekosystem – har en central plats i Econovas verksamhet.
Vid all användning av naturens resurser sker en
påverkan, många gånger negativ, för de lokala
ekosystemen och de djur, växter och människor som
lever i närheten.

Mål Agenda 2030

Genom att ha ett eget fokusområde för ekosystem får
vi en möjlighet att tydligt prioritera vilka råvaror vi vill
använda i våra produkter, varifrån de kommer och hur de
har tagits fram.

Delmål vi berör

Econovas möjlighet att påverka

Våra påverkande moment

3.9 Minska antalet
sjukdoms- och
dödsfall till följd av
skadliga kemikalier
och föroreningar

Ansvarfull hantering av
föroreningar från produktions- och
återvinningsanläggningar. Validerad
kunskap om miljö- och hälsoeffekter
av bekämpningsmedel.

Val av sortiment,
återvinning &
jordtillverkning

6.1 Säkert dricksvatten
för alla

Lakvattenhantering från
produktions- och återvinningsanläggningar kan påverka
recipienter.

Återvinning

6.6 Skydda och återställ
vattenrelaterade
ekosystem

Ansvarsfull nyttjande av torvtäkter
och efterbehandling av torvmossar
som främjar biologisk mångfald.

Jordtillverkning

12.4 Ansvarsfull
hantering av kemikalier
och avfall

Samarbete med leverantörer av
bekämpningsmedel med mycket
god kunskap.

Återvinning

Ansvarsfull återvinningsverksamhet.

15.1 Bevara, restaurera
och säkerställ hållbart
nyttjande av ekosystem
på land och i sötvatten

Efterbehandling av torvmossar
Användning av jungfruliga råvaror,
nyttjande av torvmossar, fröer, risk för
spridning av invasiva arter via
exempelvis trädgårdskompost.

Jordtillverkning

15.5 Skydda den
biologiska mångfalden
och naturliga
livsmiljöer

Invasiva arter, kompostering fröer
med växtpass

Val av sortiment

15.8 Förhindra invasiva
främmande arter i landoch vattenekosystem

Invasiva arter, kompostering
fröer med växtpass

Val av sortiment, &
återvinning
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Fokusområde: Livskraftiga ekosystem
Vägen bort från jungfruliga material
En välmående natur och livskraftiga ekosystem utgör en
förutsättning för i princip all form av företagande. Vi på
Econova ser dock ett extra nära samband eftersom vårt
företagande handlar om jord- och trädgårdsprodukter. I
samband med detta affärsområde utvinner vi jungfruliga
resurser som har en direkt påverkan på naturliga
ekosystem, innefattande ökade växthusgasutsläpp och en
påverkan på närliggande vattenmiljö och den biologiska
mångfalden. En nyckel-råvara för oss är torv, den ingår i
nästan alla våra jordar och utgör själva substratet som
växternas rötter får stöd av. Det är torvens egenskaper att
hålla fukt och närings-ämnen som gör den till en så viktig
basråvara för jordtillverkning. Mycket av vår mat som
sallad, tomat och andra grönsaker odlas idag på
torvbaserade substrat just på grund av dessa goda
egenskaper. Att ersätta torven i livsmedelsproduktionen
är svårt då tillgång på andra växtsubstrat med samma
goda egenskaper i tillräcklig mängd utgör en utmaning.

För att skapa Livskraftiga ekosystem har Econova tagit
fram konkreta mål kring minskad mängd jungfruligt
material och har som strategi att ta fram fler torvfria
produkter. Econova har en så kallad torvfri jord i
sortimentet, vars CO2 avtryck är 20 procent lägre jämfört
med en helt torvbaserad konsumentjord.

För att kunna skörda torv behöver marken dräneras,
detta ger upphov till ökade utsläpp av växthusgaser
jämfört med en helt orörd mosse. Förutom detta
tillkommer den direkta påverkan på djur och växter som
ändrad markanvändning ger upphov till. Econova
bedriver torvskördning endast på mosse som brukats för
torvskördning under lång tid, ofta uppåt 100 år. Torv
klassas som en fossil råvara, och vår primära påverkan
kommer från skördning av torv som bedrivs inom vår
egen verksamhet samt från den torv som köps in från
externa leverantörer.

Vi anser det affärsstrategiskt viktigt att tänka på att
torvmossar en dag kommer att ta slut och är i högsta grad
medvetna om problematiken kring att ta nya torvmossar i
anspråk, vilket driver på vårt arbete med att hitta
substitut för torv med förnyelsebart eller återvunnet
material. En utmaning vi ser här är trädgårdsbranschens
konservativa karaktär, där kunder och partners kan
komma att ställa sig tveksamma till förändringar på
produktinnehåll avseende odlingsmaterial. Vi försöker
komma runt detta bland annat genom att erbjuda en
”Jordskola” för olika aktörer och kunder med syfte att öka
kunskap kring vad bra jord är, vad den består utav samt
vilka möjligheter och nyttor det finns med att främja ett
cirkulärt flöde av råvaror och i sin tur jordar.

I linje med Agenda 2030 och i takt med att fossilt material
väljs bort för förnyelsebara naturtillgångar är det
avgörande att vi aktivt och systematiskt minskar vår
miljöpåverkan för att uppnå en långsiktig hållbarhet
inom verksamheten. Detta gör vi redan bland annat
genom att bryta torv på redan bearbetade mossar och
bedriva ett aktivt återställningsarbete på färdigskördade
marker. Genom att parallellt arbeta med förädling av
organiska restmaterial som kan ersätta torv i våra
jordprodukter minskar behovet av torv och därmed de
negativa effekterna av torvskördningen (Delmål 6.6, 15.1,
15.5).

Andra viktiga råvaror inom vår verksamhet är sand, lera
och kalk. Dessa kan antingen komma från jungfruliga
källor eller så kan man som vi på Econova jobba hårt med
att i första hand använda cirkulerat material och därmed
undvika ytterligare resursuttag från vår jord. Med
medvetna val och ansvarsfull återvinningsverksamhet
kan Econova bidra till att de resurser vi tillsammans har
att dela på används och återanvänds på ett mer effektivt
och hållbart sätt.
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Fokusområde: Livskraftiga ekosystem
Invasiva arter
Allt gräsfrö som säljs av Econova odlas i Sverige och de
växtfröer som importeras kontrolleras noga utifrån både
kvalitet och ursprung. Alla fröer ska åtföljas av ett så
kallat växtpass som garanterar spårbarhet tillbaka till
dess odlingsplats.

En grundläggande del i arbetet med långsiktig hållbarhet är
att mäta på ett korrekt sätt. Vi har därför som del av vårt
hållbarhetsarbete utvecklat en metod för att mäta mängden
återvunnet material i våra jordprodukter. På så vis kan vi se
vår förbättring över tid.
Vårt hållbarhetsarbete berör alla möjliga delar av
verksamheten. Förutom att öka mängden återvunnet
material i jordar letar vi aktivt efter nya vägar att cirkulera
material som vi använder oss mycket av, såsom sten och
sand. Under 2019/2020 användes ca 213 000 kubikmeter
torv inom Econova, vilket kan jämföras med 325 000
kubikmeter föregående år.

Handel med frö och växter har lett till att arter
främmande för de lokala ekosystemen har kunnat
etablera sig och sprida sig. Vid sådan spridning finns risk
att naturliga arter undanträngs och kanske försvinner
med följd att den biologiska mångfalden påverkas.
Invasiva arter kan spridas till exempel genom
trädgårdsavfall som inte hanteras på rätt sätt. Econova
har rutiner för att säkerställa råvaror till jord är fria från
invasiva arter. Genom att uppfylla kravet att alla fröer ska
ha ett växtpass finns information om ursprung och
spårbarhet för att undvika spridande av exempelvis
sjukdomar.

Bekämpningsmedel
När det kommer till mål 3 – God hälsa och välbefinnande,
och kanske särskilt delmål 3.9 ”Minska antalet sjukdomsoch dödsfall till följd av skadliga kemikalier och
föroreningar” ser vi också en koppling då vi utgör en (om
än liten) del av spridandet av bekämpningsmedel i
naturen, av vilka vissa kan ha negativa miljö- och
hälsoeffekter. Här är det av yttersta vikt att vi fortsatt
arbetar med intern och extern kunskapsspridning kring de
negativa
effekter
som
är
förknippade
med
bekämpningsmedel för att minimera dessa. Detta knyter
även
an
till
delmål
12.4.
om
ansvarsfull
kemikaliehantering, vilket vi arbetar aktivt med inom
ramen för vårt miljöledningssystem. Andelen produkter
med kemikalier i tillbehörssortimentet ska minska över tid.
Under året lanserades ett bekämpningsmedel baserat på
pelargonsyra som ersättning för glyfosfat-innehållande
produkter. Vårt arbete med KRAV-certifierade produkter är
också en viktig del för ett allt med hållbart sortiment av
jord, gödsel och frö.

Vi har som målsättning att kommande år kartlägga
naturområden omkring våra anläggningar. Detta för att
identifiera vad vi på Econova kan göra för att främja
biologisk mångfald. Ett exempel på aktivitet som vi kan
bidra med är att sätta upp holkar inne på vårt området för
hotade fågelarter, vilket kan ge skydd mot predatorer
men även annan mänsklig påverkan som kan störa vid
häckning.
Gardens mål för hållbarhet 2020
Garden har i ägardirektivet fått utpekat att mängden
återvunnet material ska öka med 20 procent i jordarna,
samt att mängden återvunnen plast i förpackningar och
emballage ska öka 20 procent. Endast produkter som
möter våra hållbarhetskrav får tas in i sortimentet av
redskap och tillbehör För Garden innebar detta bland
annat att arbetet med vilka råvaror som används i
jordproduktionen. Under året har metoder för hur man
ska mäta mängd återvunna råvaror tagits fram och
recpeturer har setts över för att öka mängden återvunnet
material som råvara. Ett bedömningsstöd som ger
vägledning och beslutsunderlag har även tagits fram för
produktcheferna när de ska ta in nya produkter i
sortimentet.

0

Vad gäller livskraftiga ekosystem som fokusområde ingår
även delmål 6.1.”Säkert dricksvatten för alla” här. För oss
på Econova är detta relevant genom att det finns en viss
risk för att lakvatten från våra produktionsanläggningar
kan påverka lokalt. Men ur ett längre perspektiv kan detta
även komma att påverka närboendes brunnar genom
spridning av föroreningar till grundvattnet samt till
recipienter. För att minska dessa risker har samtliga
anläggningar
kontrollprogram
med
regelbunden
provtagning av grund- och ytvatten.

st. tillbud och olyckor med
förorening av grundvatten
under 2019/2020.
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Fokusområde: Livskraftiga ekosystem

Exempel ur verkligheten: Frön för
pollinerare

Att hjälpa bin genom att plantera en rik flora i trädgården
är något alla kan göra. Det gynnar inte bara bin utan alla
djur och insekter som hör hemma i trädgårdsmiljön. Bin
behöver näring under hela säsongen, från vår till höst.

Det finns de som pratar om trenden att odla för bin och
pollinerarare. Vi på Econova har alltid sett det som vår
naturliga uppgift att skapa möjligheter för odling. Med
vårt stora sortiment av fröer skapar vi möjligheter att odla
för ett rikare bi- och insektsliv. Vi vet att trädgårdars
samspel med naturen fungerar allra bäst när variationen
är god, det vill säga när den finns till för många. Bin och
andra pollinerare är en förutsättning för många växter att
kunna få frukt. Utan dessa insekter skulle matproduktionen i världen starkt påverkas.

Med lite planering kan du ge den biologiska mångfalden
en skjuts genom att välja växter som har lång
blomningstid och som blommar tidigt respektive sent.
Econova har tillsammans med Bauhaus informerat kring
hur man kan odla för att förbättra för pollinerare. Under
de senaste åren har vi även jobbat med initiativ som ”Bin i
Stan” för att bidra med mer än våra fröer.
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Fokusområde: Ansvarsfullt företagande
För oss på Econova innebär ansvarsfullt företagande att
vi som organisation ska erbjuda en arbetsplats där våra
anställda kan trivas och känna sig trygga. Därtill vill vi
även ta ansvar för sociala frågor som vi på Econova kan
påverka på ett globalt plan.

Mål Agenda 2030

I detta arbete handlar det om att vi ska kunna säkerställa
att våra leverantörer från olika delar av världen efterlever
uppsatta krav och tar ansvar för sina anställda.

Delmål vi berör

Econovas möjlighet att påverka

Våra påverkande moment

3.4 Minska antalet
dödsfall till följd av
smittsamma och
sjukdomar och
främja mental hälsa

Vi möjliggör odlingsglädje för var och
en och ser odling som en
hälsofrämjande aktivitet.

Val av sortiment

3.5 Förebygg och
behandla
drogmissbruk

Vårt ansvar som arbetsgivare.

Arbetsgivare &
affärspartner

3.6 Minska antalet
dödsfall och skador i
vägtrafiken

Säkerställa trygga tjänsteresor
och transporter genom utbildning av
förare, säkra fordon, rimliga
arbetsscheman.

Arbetsgivare &
affärspartner

5.1 Utrota
diskriminering av
kvinnor och flickor

Arbete med jämställdhet
internt samt krav på leverantörer.

Arbetsgivare &
affärspartner

5.5 Säkerställ fullt
deltagande för kvinnor i
ledarskap och
beslutsfattande

Arbete med jämställdhet
internt samt krav på leverantörer.

Arbetsgivare &
affärspartner

8.5 Full sysselsättning
och anständiga
arbetsvillkor med lika lön
för alla

Internt: verka för
inkluderande och diversifierade
arbetsplatser. Externt: ställa krav i
upphandling och på leverantörer.

Arbetsgivare &
affärspartner

8.7 Utrota tvångsarbete,
människohandel och
barnarbete

Ställa krav och följa
upp dessa hos våra leverantörer.

Arbetsgivare &
affärspartner

8.8 Skydda arbetstagares
rättigheter och främja
trygg och säker
arbetsmiljö för alla

Internt: arbeta systematiskt
med vårt arbetsmiljö-arbete. Därtill
bjuda in till aktivt deltagande från
anställda och fackliga organisationer.
Externt: genom leverantörskrav
säkerställa anställdas rättigheter och
möjligheter.

Arbetsgivare &
affärspartner
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Fokusområde: Ansvarsfullt företagande
Mål Agenda 2030

Delmål vi berör

Econovas möjlighet att påverka

Våra påverkande moment

10.2 Främja social,
ekonomisk och
politisk inkludering

Internt: aktivt arbeta
mot diskriminering och
medvetandegöra strukturer som skapar
barriärer för allas möjlighet att delta.
Externt: ställa krav på leverantörer om
allas lika värde och möjligheter.

Arbetsgivare &
affärspartner

16.5 Bekämpa korruption
och mutor

Vi påverkar genom våra egna
affärsmetoder och ställer krav på
leverantörer.

16.7 Säkerställ ett
lyhört, inkluderande och
representativt beslutsfattande

Kulturen inom företaget och på
arbetsplatserna: alla ska få vara med
och påverka.

Arbetsgivare &
affärspartner

16.B Främja och
verkställ ickediskriminerande politik
och lagstiftning

Genomföra införda regler
och riktlinjer.

Arbetsgivare &
affärspartner

17.17 Uppmuntra
effektiva partnerskap

Utveckla affärsrelationer
till partnerskap för gemensamma,
hållbara lösningar.

Återvinning,
arbetsgivare
& affärspartner

Trygg och inkluderande arbetsplats
För att Econovas anställda ska känna sig trygga i sin
anställning omfattas alla medarbetare av kollektivavtal.
Våra medarbetare företräds vidare av skyddsombud vars
uppgift är att säkerställa en trygg och säker arbetsplats.
Vi välkomnar fackliga representanter till våra
arbetsplatser för att informera och skapa intresse.
Ansvarsfullt företagande tangerar en rad av de globala
målen, däribland mål 3 om God hälsa och välbefinnande.
Häri ligger vår roll i att möjliggöra odlingsglädje för var
och en, vilket i sin tur främjar mental hälsa. Genom ett
gediget systematiskt arbetsmiljöarbete i alla våra lokaler,
produktionsanläggningar och på vägarna arbetar vi aktivt
för att hela Econovas verksamhet ska vara en trygg och
säker plats där alla anställda trivs och frodas.

Arbetsgivare &
affärspartner

kvinnor och män. För att säkerställa en inkluderande och
utvecklande arbetsplats vill vi få en jämnare fördelning
av kvinnor och män i alla positioner för att bättre leva
upp de delmål som är kopplat till mål 5 och 10
Jämställdhet, respektive minskad ojämlikhet. I dagsläget
är vi 126 anställda på Econova. Av dessa är ca 25 procent
kvinnor och 75 procent män. Bland chefspositioner är
fördelningen 23 procent kvinnor respektive 77 procent
män. Vårt arbete för en jämnare könsfördelning och
större mångfald inom företaget stöttas av tydliga rutiner
kring rekrytering samt vår nollvision mot trakasserier
och mobbing. Under perioden 2019/2020 fick vi in en
anmälan om mobbing eller diskriminering. Med det sagt
finns det alltid utrymme för förbättring i frågan.
På Econova förstår vi vikten och fördelarna med
mångfald, både i naturen och på arbetsplatsen.

En av de risker vi identifierat inom fokusområdet
ansvarsfullt företagande är vår ojämna fördelning av
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Därför strävar vi efter att dra nytta av varandras olikheter
och erfarenheter och behålla en diversifierad
personalstyrka. Vid rekryteringsprocesser strävar vi efter
att skapa mångfald och en jämn könsfördelning i olika
roller och grupper samtidigt som vi givetvis alltid
tillämpar kompetensbaserade rekryteringar.

vilken är i linje med Agenda 2030s mål 5, 8 och 10. Policyn
utgår ifrån svensk lagstiftning om förbud mot
diskriminering och trakasserier där tydliga rutiner,
skyldigheter och ansvar finns kopplat till policyn.
Econova motarbetar och förebygger aktivt diskriminering
inom företaget och främjar lika rättigheter och
möjligheter bland anställda.

Välmående och trivsel
För att skaffa oss en övergripande uppfattning av hur
våra anställda mår och trivs på Econova genomför vi
varje år en medarbetarundersökning. Denna presenteras
i ett Nöjd Medarbetar Index (NMI), vilket ger ett samlat
resultat på en siffra mellan 0-100 där 100 är bästa möjliga
utfall. Vid senaste undersökningen var resultatet 73,
vilket indikerar att vi har ett fortsatt viktigt arbete att göra
gällande våra medarbetares nöjdhet avseende trivsel och
arbetsmiljö. Vårt mål är att ständigt förbättras i frågan
och vårt sikte till i år var inställt på att nå ett NMI på
minst 80. Tyvärr nådde vi inte riktigt vårt mål men är
ändå positiva till vårt resultat på 73.

Kontroll i leverantörskedjan
I vår värdekedja är vi beroende av goda relationer med
omvärlden då vi anlitar leverantörer inom flera olika
områden för tillverkning, distribution, entreprenad,
transporter och konsulter. Huvuddelen av våra inköp
avser råvaror och insatsvaror för de produkter vi säljer
och vi anlitar omkring 1000 leverantörer i främst Europa
och Asien.
I enlighet med de globala målen 8, 16 och 17 ser Econova
framförallt sin roll i att ställa krav på arbetares villkor
genom hela vår leverantörskedja, samt aktivt motverka
korruption. Vi har därför som ambition att i avtal med
varje leverantör klargöra vilka krav vi som beställare
ställer avseende arbetsförhållanden och socialt
ansvarstagande gentemot de anställda. För detta ändamål
har vi tagit fram en uppförandekod där leverantören åtar
sig att följa de krav vi ställer. Här utgör de långväga
leverantörerna en utmaning, där vi fortsatt arbetar med
att säkerställa att dessa krav uppfylls.

Våra anställda är vår viktigaste resurs, vilkas välmående
vi värderar högt. För att varje individ på Econova ska
känna sig inkluderad och hörd hålls regelbundna möten
för varje anställd tillsammans med sin närmsta chef där
man följer upp personliga mål samt resultat från
medarbetarundersökningen.
Anställda
ges
även
möjlighet att själva komma med förslag och
handlingsplaner för en förbättrad arbetsmiljö och ett ökat
engagemang på jobbet. Econovas ambition är också att
vara en arbetsplats där varje medarbetare kan förena
livssituation och arbete på ett bra sätt.
På Econova tolererar vi ingen diskriminering. Vi har
därför en diskrimineringspolicy som uttrycker vårt
ställningstagande och arbete mot diskriminering på
arbetsplatsen,

Med hjälp av Weibulls Life, vårt nyutvecklade verktyg för
hållbar produktutveckling, är vår ambition att fortsätta
förbättras med avseende på mer hållbara val av
produkter och leverantörer.
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Vår uppförandekod bygger på FNʼs Global Compact, som i
sin tur grundar sig i internationell lagstiftning inom
mänskliga
rättigheter,
arbetstagares
rättigheter,
miljöhänsyn och antikorruption. Vår uppförandekod
inrymmer även krav från EU-lagstiftning och nationell
lagstiftning och har som funktion att tydliggöra de krav vi
ställer på våra leverantörer gällande: lagefterlevnad,
ställningstagande mot barnarbete och tvångsarbete,
rätten till facklig organisering och kollektivavtal,
motarbetning av diskriminering, krav på anställningsvillkor, arbetsmiljö, miljö och motverkande av
korruption. Den främsta utmaningen vi ser inom detta
fokusområde är transparens och ingående insyn längs
leverantörskedjans alla led, särskilt med hänsyn till

arbetsförhållanden och lön. Här är det därför av hög
prioritet att göra en omfattande granskning av
leverantörer, särskilt gällande östeuropeiska klienter
samt Kina och Sydostasien. Vi gör i dagsläget ingen
leverantörs-granskning
med
koppling
till
vår
uppförandekod. Detta är något vi vill bli bättre på och
kommer se över inom en snar framtid. Till detta hör en
uppdatering av vår Uppförandekod, som vi under året
kommer stärka och förtydliga i linje med våra
värderingar.
På Econova vill vi kunna bli synade och med stolthet visa
upp allt det vi gör och har gjort inom ramen för social,
miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Här finns våra leverantörer
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Möt vår HR-chef
Våren 2020 har varit en oerhört turbulent tid för hela
världen, likväl för Econova. Under Corona-krisen har
Agnesa Citaku, HR ansvarig på Econova, haft en central
roll i krishanteringen, där hon agerat spindeln i nätet för
en mängd olika åtgärder på företaget. Agnesa berättar
mer om hur Econova tacklat Covid-19 så här långt och hur
arbete med riskhantering knyter an till det övergripande
hållbarhetsarbetet:
Vad är din roll på Econova?
Jag har ett övergripande ansvar för HR frågor inom
organisationen och agerar ett direkt stöd både för
ledningsgruppen och medarbetarna när det kommer till
all form av personalfrågor. Jag arbetar egentligen med
lite allt möjligt, allt ifrån arbetsmiljöfrågor till
ledarskapsutveckling och rekrytering. Min roll innefattar
även ett ansvar för avtalsfrågor, förhandlingar,
rehabilitering med mera.

Agnesa Citaku, HR-chef
och fysiska risker. Vi arbetar därför löpande och
förebyggande med just dessa frågor. I denna kontext är
också transparens av yttersta vikt; står vi inför
förändringar - externa som interna, som på något sätt kan
komma att påverka vår personal måste detta givetvis
alltid informeras till berörda i god tid. Vi arbetar aktivt
med att upprätthålla en god kommunikation med våra
anställda och involverar dem så mycket som möjligt när
det kommer till personalfrågor.

Vad innebär Ansvarsfullt Företagande för dig?
Väldigt mycket! Men kanske framförallt att vi på Econova
gör det vi säger att vi gör, att vi följer gällande lagar och
regler och att våra medarbetare mår bra. Vi har ett
strategiskt ansvar att vår personal ska trivas på jobbet och
ha hälsan med sig, både långt- och kortsiktigt. För mig
innebär ansvarsfullt företagande att våra medarbetare
känner sig trygga och säkra på arbetsplatsen. Genom vårt
systematiska arbetsmiljöarbete arbetar vi förebyggande
för att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö både
fysiskt och psykiskt. Jag vill att våra medarbetare har en
bra magkänsla när de går till och från jobbet.

För att ge ett exempel så skapar vi delaktighet bland
medarbetare genom att de baserat på resultat utifrån
medarbetarundersökningar själva får komma med
förslag på hur vi tillsammans kan förbättra arbetsmiljön.

Ansvarsfullt företagande för mig innebär också att våra
medarbetare känner engagemang och delaktighet på
jobbet. För mig är det viktigt att alla känner att de har
möjlighet att påverka, att var och en känner att de är
viktiga för hela Econova. Det innebär även att skapa en
arbetsplats fri från diskriminering och kränkande
särbehandling. På Econova har vi en diskrimineringspolicy som säger att vi har nolltolerans mot detta, vi har
även rutiner för att motverka diskriminering på
arbetsplatsen. Vi vill skapa ett arbetsklimat som präglas
av en positiv människosyn och ömsesidig respekt.
Slutligen innebär ansvarsfullt företagande för mig att
samtliga medarbetare är medvetna om vilka rättigheter
och skyldigheter de har och att de har en trygghetskänsla
med sig på jobbet, både när det kommer till
försäkringsfrågor

På vilket sätt arbetar man med hållbarhet inom HR?
Det är oerhört viktigt att inse att våra medarbetare är vår
allra viktigaste resurs. Detta går hand i hand med det
långsiktiga tänk som gäller övergripande för
hållbarhetsarbetet. Vi arbetar därför mycket med
kompetensutveckling och utbildning för våra anställda.
Det är hos oss möjligt att ta sig an nya roller och växa
inom företaget, vilket vi ser som ett sätt att motivera och
öka chanserna att behålla vår personal. Vi får inte
glömma att vi lever i en föränderlig värld – och här är det
centralt att vi lyckas behålla vår personal under
turbulenta tider. Vi behöver därför hela tiden vara
flexibla och anpassningsbara – både gällande
personalfrågor och i andra frågor som rör vår
verksamhet.
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Hur jobbar ni för att få nöjda medarbetare?
Att mäta är starten på all form av förbättringsarbete. Vi
genomför en medarbetarundersökning årligen som vi
arbetar kontinuerligt med. Undersökningen mäter NMI
(Nöjd-Medarbetar-Index) som är en bra indikator för
välmående hos våra anställda. Vi arbetar aktivt för att
skapa och bibehålla en härlig stämning och god
företagskultur
där
transparens
och
öppen
kommunikation råder. På Econova har vi som allra mest
att göra under våren då det är högsäsong. Då genomför vi
en kortare medarbetarundersökning även kallad
”pulsmätning” för att stämma av stressnivån, hur alla
mår och hur alla klarar av sina uppgifter. Vi vill hålla en
tät dialog mellan anställda, chefer och HR perioden innan
och under det är som mest stressigt att göra på jobbet.
Tydlighet i uppgifter och mål är något som vi tror kan öka
trivseln, förbättra resultat och minska stressen hos våra
anställda. Därför har vi på Econova tagit fram
övergripande
företagsmål,
som
trattas
ner
i
avdelningsmål, som i sin tur går ner i individuella mål.
Genom detta strävar vi alla mot gemensamma mål där
alla har en viktig roll i företaget. Dessa individuella mål
följs kontinuerligt upp med respektive anställd
tillsammans med sin närmsta chef. Genom detta har vi
med tiden byggt upp ett förtroende hos personalen till
sina chefer och HR för att de alltid ska känna att de kan
vända sig till oss gällande fysisk och psykisk hälsa och
andra personalfrågor.
Hur har man hanterat situationen med Corona?
Så fort spridningen av pandemin nådde Sverige och
började ta fart införde vi dagliga avstämningsmöten med
hela ledningsgruppen. Under dessa möten gjordes
dagliga riskbedömningar kring rådande situation, där vi
även identifierade olika ”worst-case” och ett ”best case”
scenarion som följdes upp under hela perioden. Här
beslutades om olika åtgärder och det stämdes även av
huruvida någon på företaget insjuknat eller uppvisat
symtom. Under hela förloppet har vi varit noga med att
ständigt övervaka olika former av informationskanaler så
som presskonferenser, arbetsgivarorganisationer och
annan form av media som gav relevant information till
vår verksamhet och våra anställda.

ledningsgruppen informerat om vilka åtgärder man
planerar vidta kopplat till de olika scenarion som
identifierats. På dessa möten underrättades anställda om
restriktioner kring besök, resor och kontorsarbete.
Ledningsgruppen var noga med att bibehålla hög
transparens gentemot sina anställda och informerade här
även vilka personer man identifierat som nyckelpersoner
på företaget och diskuterade hur de planerade att agera
om en av nyckelperson blir smittad.
Vi har inte vågat slappna av ännu då vi fortfarande är
rädda för en andra våg av smittan, men vi har låtit vår
personal betygsätta hur Econova har hanterat Coronasituationen såhär långt. Resultatet av denna
undersökning visade att 91 procent gav oss ett godkänt
eller högre betyg för hur vi har hanterat situationen. Här
lyftes det framförallt fram att man var nöjd med den
öppna dialog och goda kommunikation som förts. Det är
fortfarande för tidigt att säga vilka lärdomar vi tar med
oss från den här krisen, men det kommer med säkerhet
rusta oss bättre för framtida kriser och stärka vårt arbete
med riskhantering.
Hur tror du Econovas hållbarhetsarbete ser ut om 5 år?
Som jag varit inne på så lever vi i ostadiga tider och vi
behöver därför göra en stor satsning kring att anpassa
företaget till framtida utmaningar. När det kommer till
HR så är det centralt att vi jobbar efter att skaffa rätt
kompetens på rätt plats, med en balanserad
bemanningsgrad. Vi vill utveckla och behålla vår
personal. Vidare vill vi fortsätta arbeta aktivt med vårt
systematiska arbetsmiljöarbete, alla ska känna sig säkra
och trygga på jobbet. Det är också viktigt att vi jobbar
efter att skapa engagemang och delaktighet. Alla ska få
vara med och påverka. Det är även viktigt att fortsätta ha
en tydlighet i rollerna, där alla har rätt förutsättningar att
utföra sitt jobb.
Vi drivs av jämställdhetsfrågor och ser positivt på om fler
kvinnor söker sig till företaget i framtiden då vi i
dagsläget har en överrepresentation av män. Men när vi
rekryterar kommer kompetens givetvis alltid komma
först.

Varannan vecka har hela personalen närvarat vid
företagsövergripande möten via Teams, där VD och
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Econova i siffror
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Effektivt resursutnyttjande:
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Livskraftiga ekosystem
Andel KRAV-märkt sortiment av
vår konsumentjord och våra fröer
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KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för främst mat och
dryck och den är uppbyggd på en ekologisk grund med särskilt
höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och
klimatpåverkan. KRAVs regler inkluderar fullständigt EUs regler
för ekologisk produktion men är på många delar strängare samt
omfattar fler områden än EU-lagstiftningen. KRAV-certifierade
producenter och importörer kontrolleras genom årliga revisioner
av oberoende och ackrediterade certifieringsföretag.

gödsel- och
jordförbättrings
produkter

Systematiskt miljöarbete, el från förnybara källor, efterlevnad av
lagstiftning om arbetsmiljö och – villkor och strängare
begränsningar i tillåtna bekämpningsmedel är några exempel på
där KRAVs regler sträcker sig längre än EUs regler för
ekologiskt produktion. Som KRAV-producent krävs att man tar
ansvar för varans hela kedja och uppfyller såväl allmänna regler
för verksamheten som specifika för det aktuella produktområdet.
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Antal rapporterade
tillbud 2019/2020
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eNPS är ett värde som
reflekterar hur benägen
personal är att
rekommendera sin
arbetsgivare.
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Vi skapar hållbara affärer inom
återvinning och trädgård.
Econova AB
Box 90, 616 21 Åby
Tel: 011-36 81 00
Fax: 011-36 81 69
www.econova.se

Har du frågor eller synpunkter
på vår hållbarhetsrapport?
Varmt välkommen att kontakta:

Lena Vikmång, Hållbarhetschef
lena.vikmang@econova.se
073 988 88 71

Rapporten är framtagen
i samarbete med Ensucon AB
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